TRIBUNAL DE JUSTiÇA
SECRETARIA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná

•

Protocolo n.º 38.855/2013

Poder Judiciário

Informação n.º 027/2013

Senhora Chefa de Divisão,

Trata o presente expediente de solicitação da
Diretoria do Departamento judiciário

deste Tribunal de justiça para a versão da

Carta Rogatória Cível de nº 895052-7 do idioma português para o inglês.

,)

Em atenção às diretrizes estipuladas no Edital
de Credenciamento de n.º 01/2012, que define o procedimento para a contratação
de tradutores juramentados, informo que distribuímos a presente versão de acordo
com a antiguidade do pedido e com a ordem de credenciamento do tradutor, sendo
indicado, de acordo com o rodízio, o(a) Sr.(a) Danielle Dóro.

Saliento que o orçamento

foi requisitado

ao

tradutor através da carta-proposta de n.º 035/2013 (fls. 26), e que o mesmo, dentro
do prazo estipulado, forneceu orçamento para a versão dos documentos requeridos
com base no número de páginas a serem vertidas e na tabela determinada

pela

Portaria nº 1.315/2012 (Tabela de Emolumentos publicada pela jucepar - fls. 33
usque 34).

Frise-se, por oportuno, que o credenciamento

é

amparado pelos artigos 24 e 33, caput, da Lei Estadual nº. 15.608/2007 e artigo 25
da

Lei

8.666/97,

impossibilidade

sendo

forma

de

inexigibilidade

de

de competição em razão do tabelamento

licitação,

diante

da

dos preços do referido

serviço pela junta Comercial.

Juntou-se, também, o Comprovante de Situação
Cadastral no CPFdo Tradutor, bem como a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Diante do exposto, respeitadas as exigências do
Edital de Credenciamento de n.º 01/2012, indico o profissional Danielle Dóro para
atuar como tradutor neste protocolizado, ao custo de R$ 3.150,00 (Três Mil Cento e
Cinquenta reais), conforme informado pelo tradutor através da carta-proposta

de

fls. 28 usque 29.

'J.
JyJ-r
ç"
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Sugiro, por fim, seja o expediente previamente
encaminhado

ao Departamento

Econômico e Financeiro - DEF, para estudo de

impacto orçamentário - financeiro e bloqueio de verba, e após retorne a Divisão de
Compras para demais considerações pertinentes.
Curitiba, 05 de junho de 2013.

~

- ~~tN-

I~rnanda
Vieira Schmitt
Estagiária da Divisão de Compras
da Divisão de Compras.

ecgo. Cauê Basso Pucci
Oficial judiciário
1- Visto;
11 - De acordo;
111 - Ao DEF, conforme sugerido.

BeI.Ad~~Ori
Técnica judiciária
Chefa da Divisão de Compras
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Trata-se
Rogatória

Cível nº 895052-7

38.855/2013;
expediente

tradução

versão

de

de fls.

da Carta

l
Cível nº 9878~,

Rogatória

sob n.º 38.921/2013;
.
usque
1 do expediente

03

da Carta Rogatória

sob n.º 89.144/2013;
16 do expediente
expedientes

50 IiciJ çã o

fls. 03 usque 25 do expl

d

protocolizado

955413-0

dvel

nº 712669-4

de

ve

I ão

iente proto

-o

ProtOCOliZ~dO sob

n.º

de fls. O

usque

de fls. 03 [dO expedien

o-se os orçamentos

sob n.º 38.85512013;

38.921/2013;

de fls. 15 do exP1ediente protocolizado

Com

estimJ

23 do expd

sob ~.º 89.144/2013;

19 do

~ Carta Rog tória Crime nº
I
protoc91zado
sob n. 44.454/2013;

protocolizado

protocolizado

Carta

versão

117.727/2013

de fls.

da

lizado sob n.º

protocolizado

e a versãb da Carta Rogatória Cível ri [',10313,62-9

citados, destacan

expediente

A

DO I ~TRIMONI

sob

e fls. 03 usque

base

o contido

nos

I~OSde fls. 2. do expediente

r

iente

Iizado

º 44.454/20

I do

e de fls. 2

protoc

sob

n.º

3; de fls. 07 do

expedien

e protocolizado

sob n.º 117.727/2013;
n.º 027/2013

as Info~mações da Divisão de cot~ras
deste D partamento
de
l
de fls. 35 e verso do expediente protocolizadl , sob n.º 38. 55/2013; de n.º

036/2013

de fls. 29 e verso do expediente

protocolizadJ

~ob n.º38.9

1/2013;

de n.º

045/2013

de fls. 21 e verso dlo expediente

ProtocolizadJ

sob n.º 44.4

4/2013;

de n.º

054/2013

de fls. 13 e verso d~ expediente

063/2013

de fls. 26 e verso

Reservas Orçamentárias
36

do

expediente

do expediente

do Departamento

protocolizrdo

sob

protocolizado

sob n.º 38.92112013;

44.454/2013;

de fls. 14 do exp'kdiente
soJ

n.º

contratação

está de acordo cdm as nor~as

entendo,

elevada

apreciação

do Exce entíssimo

valores

apresentados

pela Tr dutora

previstas

a contratação

IIOU

sob ni'" 89.144/201

117.727/2013;

deva

e

c' nsiderando

Tribunal
do
I

ser

utorizada,

ser ajustam' s quando

as

de fls.

expediente

lizado

sob n.º

; e de fls. 27 do
. ue

a presente

no[1 ditai 'de Cre enciamento

Desembargadorllpresidente.

devem

e de n.º

o sob n.º 1 7.727/2013;

de fls. 30
l
22 do expe, iente proto

protocolizado

01/2012,

/2013;

38.855/2013;

de fls.

protocolizado

arquivos digitais já traduzidos

protocoliza:

ob n.º 89.14

Econômico e Fi ' anceiro dest

expediente

s. m.}. , qu

n.º

I

protocolizado

o que submeto
nformo

que

d s entregas

n.º

à
os
dos

versados.

Curitiba,

$

d

ônio
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De, embafgadorClAYTON CAMAHlll
Pr sidente do Tribunal de Justiça
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DEPARTAMENTO

D9 PATRIMÔNIO

PROTOd LO Nº 38.855 2013' PRbTOCOLO Nº 38.921 2013'
PROTO, i LO Nº 44.454 2013' PR TOCOLO Nº 89.144 2013'
PROTOCOLO Nº 11/7.727/2013;
1

Poder Judiciário

20L

, INEXIGIBILIDADEN.º 45
, I

I.

rsto;

11.
est

Considerando os valores ~presentados nos orçamentos

l 29 do expediente

ativos de f

prototolizado

sob n.º 38.855/2013;

de Ils. 23 do ex ~~diente protocolizado sob h.º 38.921/2013; de fls. 15 do
ex bdiente pror fOlizado sob n.º 44.454/2613;
pro ocolizado
pro ocolizado

111.

s b n.º

de fls. 07 do expediente

e de fls.

89.144/2013;

<Considerando o contido n s Informações da Divisão de

• I
I

epartamento

I

de n.º 027 2013 de fls. 35 e verso do

exp diente prot ~olizado sob n.º 38.855/2013;
verso dO:: Ixpediente protocolizado

045 2013

do expediente

in., 117.727/2013;

50

Co pras deste:

29

20

de n.º 036/2013 de fls.

ob n.º 38.921/2013;

de fi

l

21 e verso do expediente

d

I

n.º 054/2013

44. 54/2013;

de fls.

protocolizado

de n.º
sob n.º

3 e verso do expediente

pro ocolizado sol. n.º 89.144/2013; e de n' 063/2013 de fls. 26 e verso
l
do xpediente p ltocolizado sob n.º 117.727/2013; onde se verifica que
a p lesente con~1~tação está de acordo
Cre enciamentc! In.º 01/2012

cbm

os ditames do Edital de

e da Lei F deral 8.666/1993

e da Lei

Est dual 15.608/1,007;

IV.
Dep rtamento

,!onsiderando
l,onômico

as

Res rvas

Orçamentárias

do

e Financeiro d ste Tribunal de fls. 36 do

exp diente prot dOlizado sob n.º 38.855/2~13; de fls. 30 do expediente
pro

colizado

S'lb

n.º

38.921/2013;

d

fls.

22

do

expediente

pro

I colizado

s Ib

n.º

44.454/2013;

d.

fls.

14

do

expediente

pro

I colizado

si b n.º

do

expediente

l
prot

27

colizado so I n.º 117.727/2013;
V.

da

e be fls.

89.144/2013;

I

: UTORIZO a emissão das

I

.

otas de empenho em favor

radutora Jur mentada DANIELLEDORO CPF de n.º 032.614.239-8

pelo valor deiff$:1 r150,00f<três mil cento e dinquenta reais), para efe ~
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esembargador CLAYTON AMARGO
Presidente do Tribunal de Justiça

•
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a versão para o i ioma Inglês da Carta RI gatória Cív
juntada

às fls. O

38.855/2013;

usque 25 do expediJ te

nº

protocol zado sob n.º

pelo Ivalor de R$.2.268,OO (dOi[':mil duzent

oito reais), para efetuar a versão para o idio
Cível

nº 895052-7

987836[10 juntada

às fls.

protocolizado sob n.º 38.921/2013;

e sessenta e

a Inglês da

03

I sque

I

19

pelo va Ir de R$ 1.
I

duzentos e sessenta reais), para efetuar a

I'

arta Rogatória
10
I

ersão para

sob n.º 44.454/2d

0,00 (um mil
idioma Inglês

da Carta ROgatóri~ Crime nº 955413-0 junt da às fls. O
expediente proto+IiZadO

expediente

usque 11 do

3; pelo vai. r de R$ 54,00

(cinquenta e quatío reais), para efetuar a t~ ,dUÇãOdo i~,oma Inglês da
Carta Rogatória ctível nº 712669-4 jUntadl1 às fls. 031 o expediente
i

protocolizado sob n.º 89.144/2013;

e pelo vitor de R$ 1. 50,89

(um mil

1

quatrocentos e ci quenta reais e oitenta e tbve centavo ), para efetuar
a versão para o i ioma Inglês da Carta Rfl,atória
juntada

cível nº 1031362-9

às fls. ~3 usque 16 do expedi Inte protoco izado sob n.º
coe fulcro no a~igo 25 ,daI

117.727/2013;

Fi Federal

i

.666/1993

que

"Art. 25. E ineXigível1 é! licitação

uando houver

inviabilidade de dfompetiçãO' em especial": nos artigos

4 e 33 da Lei

traz em seu cap t

Estadual 15.608/2007
Credenciamento

é

que trazem em seus Espectivos c puts: "Art. 24.
ato

fe

administrativo

chama

ento

público,

processado por e ital, destinado à contrata ~ode serviç I s junto àqueles
que satisfaçam

0f requisitos definidos pe/1

:dministraç o, observado o

prazo de publicidrde de no mínimo 15 (~u(ze) dias útes e no máximo
de 30 (trinta) diJs úteIs." e "Art. 33. E ifkxigível

a li itação, quando

houver inviabilida~e de competição, em e.~RI Fiai:"; bem
no Edital de credtnciamento
VI.
estimativos,

.i

n.• 01/2012:,'

Ressalto que os valores

formados

e qU~ serão ajustados, atravé

de complementa~ão

do valor,

de estorno:

conforme I verificação

quando das entre as dos arquivos digitais

elou versados;
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omo o disposto

I

s documenJ

ão meramente
a diferença ou
ser efetuada
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PROTO IbLO Nº 38.855 2013' PR6TOCOLO Nº 38.921
PROTO 'd)LO Nº 44.454 2013- PROTOCOLO Nº 89.144
PROTOCOLO Nº 1117.727/2013:
VII.

2013'
2013-

À Divisão de Controle dei Contratos e Atas de Registro

de Preços do bepartamento

do patri1ônio

para

publicar

e para

ca astrar no Sis bma Estadual de Informações - SEI;
VIII.
da notas de e
IX .

L

Departamento Econômico e Financeiro para emissão

~enho;
. - d e Compras para as d"d'
.
AI,D'IVlsao
emals provI enclas.

luritiba.3

de julho ae

Fot.

UVíV

r

DeJ I mbargador CLA ON CAM RGO
Presidd te do Tribunal e Justiça o Paraná

N termosdoArt.14' a Resoluçao rf1 de OM)71'2.0\O
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* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II

ORGAO

*

TRIBUNAL DE JUSTICA

II

UNIDADE

TRIBUNAL DE JUsrICA

UNIDADE
S1

TRIBUNAL DE JUSTICA

PRa;TIATIV.

PRCMJVER E GESTIOOAR AS ATIVIDADES

C.N.P.J

DA UNIDADE:

77''':1 011'0001-''

JUDICIARIAS

1I

CAAACl'ERISTICAS

-

REOJRSO

••••

IDRMAL

ADIANTAMEN'IO

N1\O

OBRA •••••••

NAD

I I

DATI\.-LIMITE

ESCRI'lURAL

• : N1\O

I
CREIXJR ~
,

'ID-1E

NAO

••••••
•

CllWENIO
PRAZO ENIR:

*** N1\O INFORMADA
N1\O INFORMADO

ISENID

N.:

N1\O

~-t(j3

NR. SID ••• : N1\O INFORMADO

C/c

1014127-9

II

DIFERIDO

FORMA LICITACAO

~

'CODIro

ORDINARIO

PREVISAO roro

UTIT..IZACAO ••
RES. SAl1Xl ••
CCi'ID PAG'lO ••
D.D.F ••••••
P.A.D.V ••••

TIPO EMPENHO ••

PC.

BANCO

DANIELLE roRO

li

ENDERECO

CANDIDO DE ABREU CENl'RO CIVICO

II

CURITIBA

CPF

CEP:

80530000

U.F.:

PR

: 03261423986

li
* --_._-------------------------------------------------------------------------------II
DEM::NSTRATIVO
ro
SAl1Xl

I

*
ORCAMENl'ARIO

I

*

* ---------------------------------------------------------------------------------------------------

i
I

II

DOI'ACAO ORCAMENl'ARIA

05 01
1

0000

4005

0000

3390.3602

SAl1Xl ORCAM. ANl'ERIOR
100

1636

VALOR EMPENHAIXl

4.974.111,87

SAl1Xl ORCAM. A'IUAL

3.150,00

4.970.961,87

* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

li

Vl\I.CR 'lOTI\L ro

3.150,00

EMPENHO

i
I

*

TRES MIL, ~

E CINOOENTA REAIS ********************************
******************************************************************
******************************************************************

1\
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d
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