TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNiO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná

-o-

Protocolo n.º 103.468/2013

Poder Judiciário

Informação n.º 097/2013-SPC/DC/DP

Senhora Chefa de Divisão,

Informo que foi realizada cotação de preços para a
Revista de Estudos Criminais para o ano de 2013, vols. 43 a 46, requerida pelo Centro de
Documentação deste Tribunal de justiça, nos termos citados no ofício exordial, junto a
Editora 10B Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda, ao preço de R$ 649,00
(seiscentos e quarenta e nove reais), conforme proposta de fls. 17 usque 20.
Outrossim, verifica-se que no expediente consta a fls.
10, a Declaração de Exclusividade,

emitida

pela Câmera Rio-Grandense

do Livro,

certificando a exclusividade da Editora 10B Informações Objetivas Publicações jurídicas
Ltda, para o fornecimento da referida revista. Frise-se, por oportuno, que diligenciamos a
respeito confirmando a real autenticidade do referido atestado.
Ademais,
fornecimento

a

exclusividade

da

empresa

para

o

do produto mostra-se verossímil, vez que diversos órgãos públicos têm

contratado com a empresa através de inexigibilidade de licitação, conforme demonstram
os documentos de fls. 11 usque 16. Dessa forma, o acautelamento sugerido pelo Tribunal
de Contas da União, na Súmula de n.º 255/2010, mostra-se perfeitamente cumprido.
Ressalto

que

juntei

aos

autos

documentos

comprobatórios relativos à situação cadastral, seguridade social, FGTS, Fazenda Federal,
Estadual, Municipal e Trabalhista (fls. 21 usque 29), além das certidões que comprovam
que a empresa não se encontra suspensa ou impedida de licitar (fls. 30 usque 32).
Sugiro,
encaminhado ao Departamento
orçamentário

- financeiro

por

fim,

seja

o expediente

previamente

Econômico e Financeiro - DEF, para estudo de impacto

e bloqueio de verba, e após a Assessoria jurídica

deste

Departamento para as análises necessárias.

.'~~'
1

Curitiba, 23 de Abril de 2013.

Giordano ..runo Calderaro de Marchi
Estagiári da Divisão de Compras

1- Visto;
I1- De acordo;
UI - Ao D.E.F., conforme sugerido acima.
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Bela. A~riane risti a~anceschi Fiori
Técnica Judiciária
Chefa da Divisão de Compras
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INEXIGIBILIDADE

Trata-se de expediente iniciado por solicitação da Supervisora do Centro de Documentação para que
seja renovada a assinatura da Revista de Estudos Criminais. Foi apresentada carta-proposta as fls.
17120. As certidões exigidas em lei para licitação e as verificações de que a empresa não está
suspensa ou impedida de contratar com a Administração constam no expediente. A carta de
exclusividade, emitida pela Câmara Rio-Grandense do Livro, que atesta que a empresa 10B
Informações Objetivas Publicações jurídicas Ltda. edita, distribui e comercializa com exclusividade a
Revista de Estudos Criminais está encartada as fls. 10, bem como existe a demonstração de que a
empresa tem sido contratada por diversos órgãos públicos por meio de inexigibilidade de licitação
(fls. 14/16). O FUNREjUS, por meio da informação 198/2013, informou que: "Em face da Lei
Complementar 101/00 (L.R.F.), Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes e o consequente impacto
financeiro, e verificando os controles existentes nesta Divisão, conclui-se que os saldos globais
orçamentários e financeiros permitem que se acrescente tal despesa", assim como realizou o
bloqueio. (fls. 35/36). Diante do exposto, considero correto na íntegra o parecer nº 313/2013 da
Assessoria jurídica do Departamento de Patrimônio (fls. 41/43) e com fundamento nos artigos 25,
inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e 33, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, SUGIRO que seja
AUTORIZADA a contratação direta da empresa 10B INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES
JURíDICAS LTDA., inscrita no CNPj sob o nº 43.217.85010001-59,
por inexigibilidade de licitação, o que
submeto à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente.

TA TURRABRANDÃO
rfamento do Patrimônio

I - Trata-se
renovada

'I

ano 2013,

a assinatura
junto

de solicitação
da Revista

a Editora

do Centro

de Estudos

10B. O setor

de Documentação

Criminais,

requisitante

volumes
justificou

para que seja
43 a 46, para o

a necessidade

da

"O Centro de Documentação mantém coleção desde 1993 (v.1) e é

contratação:

voltada para usuários que atuam principalmente na área criminal, pois disponibi/iza
doutrina nacional e estrangeira e é uma publicação em parceria com o Instituto
Transdisciplinar de Estudo Criminais - ITEC".
11- O Departamento

Econômico

e Financeiro

aduziu:

"Em face da Lei

Complementar 101/00 (L.R.F.), Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes e o consequente
impacto financeiro, e verificando os controles existentes nesta Divisão, conclui-se
que os saldos globais orçamentários e financeiros permitem que se acrescente tal
despesa (fls. 35)". As fls. 36 realizou-se
DECLARO

que o recurso

esta contratação
Orçamentárias,

financeiro

tem adequação

a ser aplicado
orçamentária

com o Plano Plurianual

Rua Lysímaco

Ferreira

a reserva

orçamentária.

na contratação

e financeira

101 • Centro Cívico.

forma,

a que se refere

com a Lei de Diretri

e com Lei Orçamentária

da Costa,

Dessa

Curitiba

Anual.

- Paraná.

<'

C

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Departamento

do Patrimônio

Assessoria

Jurídica

nº 103.468/2013

Protocolo

111- O artigo 25, inciso I, da lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e o artigo 33, inciso I, da lei Estadual nº 15.608/2007, de 16 de agosto de
2007, dispõe, respectivamente:
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
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido 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;
Art. 33. É inexigível a licitação, quando houver inviabilidade de competição,
em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido 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;

Conforme
realização
que

se depreende

da contratação

empresa

Administração

possui

direta por inexigibilidade

exclusividade

em

tela

o produto

verifica-se

que

que

atenda

a

para

da Revista de Estudos Criminais

43 a 46, consoante

a

de

INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURíDICAS lTDA possui exclusividade
a assinatura

caso

fornecer

depende da demonstração

10B

volumes

No

para

legais a

empresa

comercializar

Pública.

da redação dos citados dispositivos

para o ano de 2013,

se infere da carta de exclusividade,

emitida

pela

indicado

pelo

Câmara Rio-Grandense do livro, juntada as fls. 10.
Com efeito,
setor requisitante,

diante do interesse

aliado à hipótese

ramo comercializarem

a assinatura

Rua Lysímaco

Ferreira

público na contratação

de impossibilidade
da revista almejada

da Costa,

de outras empres
str -se juridic

101 • Centro Cívico • Curitiba

- Paraná.
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possível a contratação

direta por inexigibilidade

de licitação junto a empresa 10B

INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURíDICAS LTDA.
111- Sendo assim, ACOLHO o parecer n.º 313/2013 da Assessoria jurídica
do Departamento
inexigibilidade

do Patrimônio
de

licitação,

(fls. 41/43) e AUTORIZO a contratação

direta, por

da

OBJETIVAS

empresa

iOB

INFORMAÇÕES

PUBLICAÇÕES JURíDICAS LTDA inscrita no CNPj sob o nº 43,217.850/0001-59,
valor de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais), para assinatura
de Estudos Criminais

pelo

da revista

para o ano de 2013, volumes 43 a 46, com fundamento

no

artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e art. 33, inciso I, da Lei Estadual nº
15.608/2007.
IV - Publique-se.
V - Ao Departamento

Econômico e Financeiro, para a emissão da nota

de empenho.
VI - Ao Departamento

do Patrimônio,

para as demais

providências

cabíveis.
Em 14 de maio de 2013.

De

mbargador

CLAYTO

CAMARGO

Presidente do Trib nal de Justiça
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NOTA

DE

EMPENHO

-

EMP

DATA: 23/05/2013

PEDIDO:

*

050000003000631

EMPENHO: 05000000300779-1

I

* ----~----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------ORGAÓ

TRIBUNAL DE JUSTICA

UNIDIiDE

TRIBUNAL DE JUSTICA

SUB-UNIDADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

PROJ/ATN.

PRCMJVER E GESTIClIlAR AS ATIVIDADES

-

CARACI'ERISTICAS

C.N.P.J

RECURSO ••••

NORMAL

ADIANTAMEN'IO

NAO

OBRA •••••••

NAO

DA UNIDADE:

.....

77.821.841.0001-94

JUDICIARIAS

/

DATII.-LIMITE

ESCRTIURAL

/
• : NAO

TIPO EMPENHO ••

ORDINARIO

DIFERIJX)

NAO

••••••

PREVISAD roro

UTILIZACAO ••
RES. SALOO ••
CCtID PAGIO ••
D.D.F •
P.A.D.V.
...

*

•

FDRMA LICITIICAO
NAO

ISENIO

crnvENIO
PRAZO ENIR:

*** NAO INFORMADA
NAO INFORMADO

N.:

NAO

23 ) A~

NR. SID ••• : NAO INFORMADO

CREDOR -

OODIm

9601340-0

CGC:

43217850000159

IOB INFORMACOES OBJS.
ENDERECO

c/c

PUBLICACOES JURIDICAS

BANCO
LTDA

0237

AG.

3396

~

0000295860-0

SIl u:2.-

ANlDNIO NAGIB IBRAHIM 350 AGUA BRANCA
SAD PAULO CEP: 05036060
U.F.:
SP
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I

05 01 0000
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*
SAIro

ORCAM. A'lUAL

649,00

I
I
I
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x

649,00

:
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