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Informação n.º 109/2013-SPC/DC/DP

Senhora Chefa de Divisão,

Informo que foi realizada cotação de preços para a
Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, para o ano de 2013, volumes 47 a
52, requerida pelo Centro de Documentação deste Tribunal de justiça, nos termos citados
no ofício exordial, junto a Lex Editora, ao preço de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e
oito reais), conforme proposta de fls. 10 - 14.
Outrossim, verifica-se que no expediente consta a fls.
15, a Declaração de Exclusividade,

emitida

pela Câmara Rio-Grandense

certificando a exclusividade da Editora Magister Ltda, para o fornecimento
revista.

Frise-se, por oportuno,

que diligenciamos

a respeito

do Livro,
da referida

confirmando

a real

autenticidade do referido atestado de fls. 16, bem como, o Contrato de Distribuição com
Exclusividade na qual a Editora Magister concede a Lex Editora a distribuição comercial,
autônoma e exclusiva, dos produtos por ela concebidos e/ou comercializados, conforme
às fls. 17 usque 22.
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. 23 usque 28. 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. 29 usque 36), além das certidões que comprovam
que a empresa não se encontra suspensa ou impedida de licitar (fls. 37 usque 39).
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.

Cnr/r-"t

~1'.MY
Curitiba, 08 de maio de 2013.
Giordan~B'r'o/i'~~raeráro de Marchi
Estagiário da Divisão de Compras
I - Visto;
11 - De acordo;
111 - Ao D.E.F., conforme sugerido acima .

...
',.Jt1!rJ/I

Bel.

ri

driane ris I
~~~~¥chi Fiori
Téc'
judiciária
Chefa da Divisão de Compras

~

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Departamento do Patrimônio
Assessoria Jurídica
Estado do Paraná
Poder Judiciário

Protocolo nº 103.488/2013

INEXIGIBILIDADE

34/2013

Trata-se de expediente iniciado por solicitação da Supervisora do Centro de Documentação para que
seja renovada a assinatura da Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, conforme
especificações de fls. 10/13. 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 pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, atesta que a empresa
Editora Lex LTDA. comercializa e distribui, com exclusividade, a Revista Magister de Direito Ambiental
e Urbanístico (fI. 48/49), bem como existe a demonstração de que a empresa tem sido contratada por
diversos órgãos públicos por meio de inexigibilidade de licitação (fls. 26/28). O DEF, por meio da
informação 242/2013, 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. 41/42). Diante do exposto, considero correto na íntegra
o parecer nº 350/2013 da Assessoria Jurídica do Departamento de Patrimônio (fls. 50/52) 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 LEX EDITORA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 61.160.768/0001-17
para renovação de Revista Magister de Direito
Ambiental e Urbanístico pelo valor de R$ 748,00, por inexigibilidade de licitação, o que submeto à
elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente.

esTATURRABRANDÃO
partamento do Patrimônio

I - Trata-se de solicitação do Centro de Documentação para que seja
renovada a assinatura da Revista Magister de Direito Ambiental

e Urbanístico,

volumes 47 a 52, para o ano 2013, junto à LEX EDITORA S/A. O setor requisitante
justificou a necessidade da contratação, informando que "Como todos os periódicos
jurídicos, se caracteriza pela rapidez na disseminação das informações em relação
às edições de obras bibliográficas. É uma publicação pioneira na área do direito
ambiental e patrimônio cultural" (fi. 44).

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 (fI. 41)". As fls. 41 realizou a reserva orçamentária. Dessa forma, DECLARO
que

o

recurso

orçamentária

financeiro

e financeira

a

ser

aplicado

na

contratação

tem

adequ

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,

la o

Plurianual e com a Lei Orçamentária Anual.
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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 aqUlslçao 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 se depreende da redação dos citados dispositivos
realização da contratação direta por inexigibilidade
que

empresa

possui

exclusividade

para

legais a

depende da demonstração de

fornecer

o produto

que

atenda

a

Administração Pública. No caso em tela verifica-se que a empresa EDITORA LEX S/A
possui exclusividade para comercializar a assinatura da Revista Magister de Direito
Ambiental

e Urbanístico, consoante se infere da carta de exclusividade,

emitida

pela Câmara Rio-Grandense do Livro, juntada à fI. 15.

Ademais, para a contratação

por inexigibilidade

de licitação é

necessário a justificativa de preço.
No caso em tela

a proposta

apresentada

pela empresa

compatível com os preços constantes no site da empresa bem

é
o

preço contratado por outros órgãos públicos.
Desembargador
CLAYTO
CARMAGO
Presidente do Tribu ai de Justiça
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A Orientação

Normativa

n.º 17/2009

da Advocacia

Geral da União

I

I

esclarece que:

I
I

A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade

I
I

poderá ser

aferida por meio de comparação da proposta apresentada com os preços praticados

I

I

pela futura contratada junto a outros entres públicos e/ou privados, ou outros meios

I
I

idôneos."

I
I
I

(DOU de 07/04/09, com redação dada pela Portaria AGU n.º 572, de

13.12.2011 - publicada no DOU 14/12/2011)

I

Dessa forma, estando demonstrado

I
I

que o preço cotado é compatível

I
I

com o preço contratado por outros órgãos públicos, resta atendido o requisito da

I

justificativa

do preço previsto no artigo 35, ~ 4º, VIII, da Lei 15.608/2007.
Com efeito, diante do interesse público na contratação
aliado à hipótese de impossibilidade

setor requisitante,

ramo comercializarem

indicado pelo

de outras empresas do

a assinatura da revista almejada, mostra-se juridicamente

possível a contratação

direta

por inexigibilidade

de licitação junto

a empresa

EDITORA LEX LTDA.
IV - Sendo assim, ACOLHO o parecer n.º 350/2013 da Assessoria Jurídica
do Departamento do Patrimônio (fls. 48/54) e AUTORIZO a contratação direta, por
inexigibilidade

de licitação, da empresa LEX EDITORA S/A inscrita no CNPJsob o nº

61.160.768/0001-17,
para

renovação

pelo valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais),

da assinatura

da Revista

Magister

de

Direito

Urbanístico para o ano de 2013, volumes 47 a 52, com fundamento

Ambiental

e

no artigo 25,

inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e art. 33, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007.
V - Publique-se.
VII - Ao Departamento Econômico e Financeiro para emissão da nota de
empenho.
VIII - Ao Departamento

do Patrimônio,

para as demais providências

cabíveis.

Desembargador
CLAYTON CARMAGO
Presidente
do Tribunal de Justiça

Rua Lysímaco Ferreira da Costa, 101 • Centro Cívico.

Curitiba - Paraná • CEP 80.530-100
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CARACI'ERISTICAS

-

RECURSO.

I

•••

l-DRMAL

ADIANl'AMEN'ID

NAO

OBRA •••••••

NAO

DATA-LIMITE

/

/

ESCRI'1URAL

• : NAO

TIPO EMPENHO ••

ORDINARIO

DIFERIDO

NAO

••••••

PREVISAO PG'ID •

UTILIZl\CAO ••

FDRMA LICITACAO

RES. SALDO ••
CXN) PAGIO ••

NAO

D.D.F.
•••••
P.A.D.V.
•••

*** NAO INFDRMADA
NAO INFDRMADO

CXl'NENIO
PRAZO ENl'R:

ISENID

N.:

NAO

NR. SID ••• : NAO lNFDRMADO

CRE!:X1JR~DIOO

9807004-4

CGC : 61160768000117

c/c

~

0001

AG.

3687

~

0000400001-3

I

t!lM:

LEX EDITORA S/A.

I
ENDERECO

MACHADODE ASSIS 47 9° ANDAR VIlA
SAO PAULO CEP: 04106900
U.F.:
SP

I

MARIANA

I

*
I

1

*
DEMJIlSTRATIVO

I

DO

SALDO

ClRCAMENI'ARIO

I

*

* --_ ....
_---------------------------------------------------------------------I
I
I

*

I
05101

DOTACAO ORCAMENI'ARIA
0000

4005

0000

3390.3901

SALDO ORCAM. ANI'ERIOR
100

1287

VAWR EMPENHADO

5.669.881,10

SALDO ORCAM. A'IUAL

748,00

5.669.133,10

--r-------------------------------------------------------VAWR TOTAL DO EMPENHO

748,00

I
I

I
I
I

*

*******************************
******************************************************************
******************************************************************

SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

i
HIS'lORICD

REN:>VAÇÃODA ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO
MES 47 A 52. PROT. 103488/2013.

AMBIENrAL E URBANÍSTICD

PARA O A!'D 2013,

VOLU

I

DATA iAlJIORIZACAO DESPESA

*

---1--

:

19/06/2013

ORDENADOR DA

DESPFSA

:

01788

- DES.

CLI\.'l'lUl

CAMARGO

~I----------------------------------,---_-I~

*

i
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