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O objetivo desta contratação é a aquisigão mediante inexigibilidade de licitação da
"Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público", publicada pela Editora Fórum, motivada a
partir de requisição por escrito, da Coordenadoria Jurídico-Legislativa - CJL desta Casa. Narra o
documento de formalização da demanda que existe carência de livros jurídicos para subsidiar as
múltiplas atividades da Procuradoria (apoio legislativo, administrativo e contencioso), dispondo
apenas de livros do acervo particular do procurador e servidores do setor, que não suprem as
necessidades intelectivas.

Nesse sentido, indica a Plataforma FORUM de Coúecimento Jurídico, como
paliativo para sanar a demanda do setor, na medida em que dispõe de exemplares atualizados de
livros da área em formato digital. A "coleção Digital Fórum Jacoby de Direito público,,t é um
dos produtos da plataforma e consta como indicação da cJL para aquisição, como sendo apta a
suprir, ainda que de forma paliativa, as necessidades do setor.

Conforme narra o expediente, a coleção ,.dentre as vantagens, destaca_se pela
possibilidade de acesso à plataforma 24 horas por dia, todos os dias da semana, através de
tm desktop, tablet ou smartphone, coín acesso simultâneo e ilimitado por qualquer colaborador,
proporcionando o máximo de praticidade, permitindo copiar e colar, imprimir, criar anotações,
grifar os textos, criar pastas, compartilhar conteúdo. Ademais, a atualização dos exemplares é
automática a cada nova edição e lançamentos durante a vigência do contrato, o que representa
economia de tempo, espaço e investimento."

Em pesquisa no siÍe da Editora Fórum, atestou-se a veracidade dos argumentos,
adequando-se a possibilidade da contratação às necessidades alegadas no expediente. De fato, é
imprescindível para o bom funcionamento do setor um lastro mínimo de subsídio teórico para
avalizar as manifestações exaradas em pareceres, consultas e na atuação judicial da Procuradoria
da Casa.

Outro ponto que pesa a favor da contratação é tratar-se de uma biblioteca virtual, ou
seja, os livros são acessíveis por meio eletrônico, dispensando o uso de papel, o que, dentro da
visão de proteção ao meio ambiente, é salutar e desejável, representando um incentivo dentro da
busca por altemativas ecologicamente corretas nesta gestão.

Este processo vem sendo adotado massivamente entre órgãos da Administração
Pública, judiciais e auxiliares, como o TJPA, MPPA, PGE/PA e vários tribunais especializados
pelo país a fora, numa clara tendência de economicidade aliada às boas práticas ecologicamente
corretas.

Embora a regra para a Administração Pública seja a licitação, há casos em que a
contratação procedida prescinde de prévia licitação. Em situações excepcionais, a lei permite o
afastamento da competição para efetuar-se uma contratação direta.

A Constituição Federal de 1988 onde assevera tal entendimento, conforme o que
declina o inciso XXI, do art. 37:
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Art. 37, XXI - ressalvadas os casos especificados na legis lação,
serviços, compras e alienações serão contratados medi ante
licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos terÍnos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia dos cumprimento das obrigações.

Esta exceção, que não se constata como necessária a realização de certame
licitatório, se manifesta em duas grandes hipóteses: a) aquelas em que apresentam as hiÉteses de
dispensa de licitação, nas hipóteses elencadas no art.24 da Lei no 8.666/93; b) nas situações em
que se reconhecem como de inexigibilidade, com permissivo no art. 25 da Lei Geral de Licitação.

As hipóteses de inexigibilidade de licitação estão previstas no art. 25 da Lei
8.666193. A regra geral, até por uma questão lógica, é a de que não se pode exigir a realização de
licitação quando houver viabilidade de se efetivar competição entre possíveis interessados em

contratar com o Poder Público.

Diz o art. 25, I, da Lei de Licitações o seguinte:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial:

, I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam
ser fomecidos por produtor, empresa ou representânte comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fomecido pelo órgão de
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda,
pelas entidades equivalentes.

Considerando as especificidades do objeto, entende-se o enquadramento legal

adequado, na medida em que a exclusividade resta configurada, conforme documentação

sobejamente carreada ao procedimento administrativo, mediante proposta encaminhada pelo

proposto e atestado de exclusividade fomecido pela Associação Comercial e Empresarial de

Minas - ACMINAS.
Assim sendo, recomendamos a contratâção para aquisição da Coleção Digital

Fórum Jacoby de Direito Público", dando-se prosseguimento ao procedimento com a devida
praxe e instrução previstas na legislação licitatória.
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Santarém, 20 de setembro de 2021 .
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