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PROCESSO
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INTERESSADO ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE
ASSUNTO
Assinatura anual de plataforma digital

Despacho Nº 65580 / 2020 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG
Trata-se de aquisição de assinatura anual da plataforma digital MINHA BIBLIOTECA, para compor o acervo da Biblioteca da Escola Superior da Magistratura
Tocantinense – ESMAT.
Tendo em vista os fundamentos expendidos no Projeto Básico n.º 216/2020 (evento 3416771), no Parecer da Asjuadmdg (evento 3429343), e, comprovada a
reserva orçamentária (evento 3424604), no exercício das atribuições conferidas pelo inciso IX do artigo 1º do Decreto Judiciário n.º 99/2013, publicado no Diário de
Justiça n.º 3045, de 7/2/2013, DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 25, caput, do Estatuto Licitatório, visando à contratação da
Empresa Minha Biblioteca LTDA, para a assinatura anual da plataforma online MINHA BIBLIOTECA - ASSINATURA ACADÊMICA, a fim de compor o acervo da
Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, no valor total de R$ 58.740,00 (cinquenta e oito mil setecentos e quarenta reais), pelo período de doze meses,
oportunidade em que APROVO a minuta contratual acostada no evento 3425960, observadas as ressalvas contidas no evento 3429343.
Encaminho os autos à Presidência, com sugestão de ratificação do ato de inexigibilidade de licitação e sua publicação, nos termos do artigo 26, caput, da Lei
8.666/93.
Na oportunidade, após as providências contratuais, solicito seja autorizada a emissão da Nota de Empenho respectiva.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 10/11/2020, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o código verificador 3429404 e o código CRC 7CCCB230.
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