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ESTUDOS PRELIMINARES 
 

Contratação de uma assinatura do jornal O Estado de São Paulo, na 
modalidade impressa, pelo período de um ano. 
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1 Análise de Viabilidade da Contratação 
 
1.1 Contextualização 
 
Os jornais serão colocados à disposição dos usuários da biblioteca (SLJB), que deles 
necessitam em razão das atividades inerentes àquela unidade e da necessidade de 
informação rápida e atualizada sobre assuntos do dia-a-dia político-social-
econômico. 
 
1.2 Equipe de Planejamento da Contratação 
 

Integrante 
Demandante Rafael Bez Claumann 

Substituto  Gustavo Heinz Schmidt Wiggers 
Integrante 
Técnico Rafael Bez Claumann 

Substituto  Gustavo Heinz Schmidt Wiggers 
Integrante 

Administrativo  Simone Requetti Tarifa dos Santos 

Substituto  Giovanni Turazzi 
 
1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Dem anda 
 
Trata o presente documento da necessidade de contratação de uma assinatura do 
jornal O Estado de São Paulo, na modalidade impressa, pelo período de um ano. 
 
1.3.1 Requisitos Funcionais 
 
A empresa contratada deverá entregar o jornal na quantidade contratada e, por sua 
conta, na sede do TRESC, na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis, SC. 
 
1.3.2 Requisitos Não Funcionais 
 
Não se aplica. 
 
1.3.3 Requisitos Externos 
 
Não se aplica. 
 
1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado 
 
Apesar da existência de outros jornais, trata este procedimento exclusivamente da 
contratação de uma assinatura do jornal O Estado de São Paulo. 
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1.5 Contratações Públicas Similares 
 
O TRESC possui assinaturas de jornais impressos já há vários anos, visando atender 
às necessidades dos públicos interno e externo que comparecem à biblioteca. 
 
1.6 Outros Produtos/Serviços Disponíveis 
 
Trata o presente documento exclusivamente da contratação de uma assinatura do 
jornal O Estado de São Paulo, não interessando outros jornais existentes. 
 
1.7 Alternativas de Software Livre ou Público inclu indo Portal do 

Software Público Brasileiro 
 
Não se aplica. 
 
1.8 Análise dos Produtos/Serviços Identificados 
 
Não se aplica. 
 
1.9 Custos Totais da Demanda 
 
A assinatura do jornal pretendido custa R$ 1.303,12, conforme proposta comercial 
apresentada pela empresa (em anexo, ao final deste EP). 
 
1.10 Escolha e Justificativa do Objeto 
 
A biblioteca (SLJB) necessita da assinatura de modo a melhor atender às 
expectativas de informação – rápida e atualizada sobre assuntos do dia-a-dia 
político-social-econômico – dos públicos interno e externo que nela comparecem. 
 
1.10.1 Descrição do Objeto 
 
Contratação de uma assinatura do jornal O Estado de São Paulo, na modalidade 
impressa, pelo período de um ano. 
 
1.10.2 Alinhamento do Objeto 
 
A contratação se alinha ao objetivo estratégico de aperfeiçoamento da gestão da 
informação. 
 
1.10.3 Benefícios Esperados 
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Os jornais são necessários em razão das atividades inerentes à biblioteca (SLJB), de 
modo a melhor atender às expectativas de informação – rápida e atualizada sobre 
assuntos do dia-a-dia político-social-econômico – dos públicos interno e externo que 
nela comparecem. 
 
1.10.4 Relação entre a Demanda Prevista e Contratad a 
 
Será uma contratação de assinatura de jornal. 
 
1.11 Adequação do Ambiente 
 
Desnecessidade de adequação ambiental da unidade solicitante. 
 
1.12 Orçamento Estimado 
 
R$ 1.303,12, conforme proposta comercial apresentada pela empresa (em anexo, ao 
final deste EP). 
 
2 Análise de Riscos 
 
Dispensada, conforme § 1º do art. 11 da Portaria P n. 94/2017 do TRESC, com 
redação dada pela Portaria P n. 66/2018 do TRESC. 
 
3 Declaração de Viabilidade ou não da Contratação 
 
Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a 
equipe de planejamento considera a assinatura de jornal objeto da presente 
contratação viável técnica e economicamente, visto que o custo total (R$ 1.303,12) é 
compatível com a disponibilidade orçamentária reservada à Seção de Legislação, 
Jurisprudência e Biblioteca para a contratação. 
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Anexo A – Lista de Potenciais Fornecedores 
 
 
O jornal O Estado de São Paulo é comercializado exclusivamente pela empresa S. A. 
O Estado de S. Paulo. 



 

Atenciosamente, 

 

Jussara Bastos •  Vendas Corporativas  

     vendascorporativas.estadao@estadao.com 

    Telefone  3856-2917 
     Fax 3856-2933 

 

se///  

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 06  de Maio  de  2019.                                                                             Ref. 0517/2019. 

 

Empresa        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA  

 
Conforme sua solicitação segue vigência e valores disponíveis para renovação de assinatura do 

jornal “O Estado de São Paulo”.  

 

 Estadão Impresso   de Segunda a Domingo + Digital cortesia  

 Assinatura 370944 

 Anual     R$ 1.303,12 

 

 Formas de pagamento: Boleto/ Fatura 
 Validade da proposta: 30 
 Prazo de Pagamento: 30 dias  

 
 
 
 
 
 

 

Após analise de proposta, solicitamos à gentileza que nos encaminhe o Empenho ou Autorização. 

Ressaltamos que no documento deverá conter o endereço para entrega dos exemplares e para correspondência, 

além do nome, telefone e departamento do responsável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A. O Estado de S. Paulo. 
 

Avenida Engenheiro Caetano Álvares nº 55 

CEP 02598-900 – Limão - São Paulo / SP 

CNPJ: 61.533.949/0001-41     Insc. Estadual: 107.703.648-118 
 

mailto:vendascorporativas.estadao@estadao.com


 

 

 
 
 

Detalhes do acesso ao Jornal Digital 
 
 
Entenda tudo o que esta assinatura oferece: 
 

Estadao.com.br : 

 Acesso ilimitado e irrestrito a todo o conteúdo do Portal Estadão. 

 
Digital – Versão digitalizada do jornal impresso no notebook e desktop: 

 A cópia fiel do jornal impresso em formato digitalizado. 

 É possível mandar matérias por e-mail, fazer anotações para destacar algum assunto 

relevante, fazer buscas de edições anteriores, fazer buscas por colunistas ou por assunto 

dentro da edição escolhida e baixar uma ou mais páginas do jornal no formato .pdf. 

 
Estadão Acervo: 

 O maior acervo de notícias do País. São 140 anos de história, com matérias e reportagens 

desde 1875, inteiramente à sua disposição. 

 
Estadão Premium (o jornal diário com mais vida e interatividade): 

 Acesse as páginas do Jornal Impresso, digitalizadas e interativas, no seu tablet e celular, a 

partir das 5 horas da manhã. 

 Ícones e anúncios piscarão indicando interatividade: você pode, por exemplo, ver uma 

galeria de fotos ou vídeo, o desdobramento das notícias no site do Estadão, cotações em 

tempo real ou se comunicar com a redação. 

 Faça download das edições para ler enquanto estiver off-line. 

 Toque na notícia que lhe interessa e salte diretamente para a página em que foi publicada. 

 Jogue Cruzadas e Sudoku diretamente do seu tablet. As suas respostas ficarão 

armazenadas até que decida reiniciá-las. 

 
Estadão Noite (de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas) 

 Resumo do dia, um só texto para resumir e esclarecer como foi o dia. 

 Lista com as principais noticias do dia. 

 A análise dos principais acontecimentos diários fica por conta da equipe de colunistas e 

blogueiros do jornal. 

 Destaque pop do dia, sempre vai trazer em destaque uma frase, vídeo, GIF ou mesmo um 

meme que tenha causado grande repercussão na internet ao longo do dia. 

 Olhar Estadão, com as principais imagens do dia. 

 Cruzadas & Sudoku. 

 Uma prévia do que vai sair no jornal no dia seguinte. 

 Previsão do tempo. 
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