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1. Considerações Gerais
A presente contratação justifica_se em virtude da necessidade, relatada pela

Coordenadoria Jurídico-Legislativa da Casa, de livros jurídicos para subsidiar as múltiplas atividades da
Procuradoria (apoio legislativo, administrativo e contencioso), já que dispõe aperas de livros do acervo
particular do procurador e servidores do setor, que não suprem as necessidades intelectivas recorrentes.

No documento de formarização da demanda, o setor indica a plataforma FóRUM de
conhecimento Jurídico, como pariativo para sanar a carência, na medida em que dispõe de exemplares
atualizados de livros da área em formato digital. A "Coleção Digital Fórum Jacoby di Direíto público,,l
é um dos produtos da plataforma e constâ come indicação da cJL para aquisição, como sendo apta a
suprir, ainda que de forma paliativa, as necessidades do setor.
2. Razão da escolha do Proposto

O Direito é uma matéria complexa e em constante mutâção e que, em se tratando de
informação- a continua atualização é essenciar para minimizar os riscos e garantii, po. r"io d" ,ubrídio,
legais, a eficácia e eficiência nas instituigões. Nesse sentido, â presente contratação tem o objetivo de
efetivar as pesquisas necessárias e atualizar o setorjurídico nas matérias específicas.

A aquisição de serviço dessa natureza origina-se na neiessidade de informação e
conhecimento dos profissionais, para manter o acompaúariento das novas doutrinas e :u.isprràenci*
acerca das principais matérias e temáticas, que cobrem as mais variadas ráreas do Direito, ú-Ã- como da
evolução das pnáticas de Gestão púbtica.

- Na medida em que permite enriquecer prover as necessidades de informação de todos os
colaboradores da instituição no exercício das suas atividades, com mais agilidade e eficácia, o'u".rro uo
conte^údo contratado será permanente e ilimitado (restrito aos servidores-do órgão contratáiel ,.rro
que, futuramente, não haja interesse na continuidade da contratação.

Desse modo, "coreção Digitar Fórum Jacoby de Direito público', oferece conteúdo
exclusivo cujos direitos pertencem a empresa Editora Fórum LTDA, não sendo possível estabelecer dessa
forma parâmetros de concorrência. Como a empresa que se pretende contratar detém a exclusividade do
fomecimento do bem, a contratação se dará poi inexigibilidade de licitação, nos termos ao r.t. zs, L a"
Lei8.666193.

conforme relatado em sua proposta, encaminhada a esta câsa, a Editora Fórum é uma
empresa especializada em periódicos e livrosjurídicos, com mais de 25 anos de tradição. Seus exemplares,
conforme pesquisa no mercado de livros jurídicos gozam de prestígio e sinônimo dà qualidade.

Quanto a coleção que se pretende contratar, é assinada pelo doutrinador Jórge Ulisses Jacoby
Femandes, Mestre em Direito pela Universidade Federal de pemambuco, advogado, prãfesro. de di."ito
administrativo, escritor, consultor, conferencista, palestrante de renome nuiionuÍ e intemacional e
furdador da Jacoby Femandes & Reolon Advogados Associados, verdadeiro expoente na s"". á" oir"ito
Público.

A "Coleção Di,'gital Fórum Jacoby de Direito públr'co, conforme atestado de exclusividade
fomecido pela Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMINAS, é exclusividade da Editora
Fórum LDTA, carac terizando-se o requisito imprescindível para o enquadramento legal, razáo pela qual
entende-se adequada à contratação na modalidade inexigibi lidade por exclusividade do fomecedor, aÍ
25, inc. I le i 8.666/93.
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