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_ PROTOCOLO Nº 12.358/2013

Poder Jndiciário

Informação n.º 065/2013-SPC/DC/DP

Senhora Chefe de Divisão

Centro de Assistência
eletrocardiógrafo.

Médica

Trata o presente expediente de solicitação
e Social deste Tribunal visando o conserto

do
de

o mesmo foi encaminhado à esta Seção com o
orçamento da empresa Witt Empreendimentos
Médicos (fls. 03) bem como uma
cópia de uma "CARTA DE REPRESENTAÇÃO E EXCLUSIVIDADE" (fls. 04).
Em contato com a referida empresa foi solicitado
o envio do documento original ou uma fotocópia autenticada da referida carta. Esta
Seção recebeu o documento de fls. 07 em resposta à solicitação.
Informo ainda que foram juntadas as certidões
comprobatórias da referida empresa às fls. 08 usque 14 e que a mesma não se
encontra arrolada na relação de empresas suspensas ou impedidas de licitar
conforme os comprovantes de fls. 15 usque 17.

Seção não foi possível localizar
órgãos da administração pública.

Ressalto que em pesquisa realizada por esta
contratações similares à presente com outros

Diante do exposto e tendo em visto o teor dos
documentos de fls. 04 e 07 sugiro que o presente expediente seja encaminhado à
Assessoria Jurídica para as análises pertinentes.
Em 05 de março de 2013.

CAUÊ BAS O PUCCI
Chefe da Seção de Processamento de Compras
I - Visto;
II - De acordo;
111 - À Assessoria Jurídica conforme sugerido.
Em.$

\
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INEXIBILlDADE 19/2013
Trata-se de expediente iniciado por solicitação do Supervisor do Centro de
Assistência Médica Social (fls. 02). em que requisita a contratação de empresa para
prestação de serviço de conserto do eletrocardiógrafo Marca Micromed, modelo
Wincardio.
Foi
juntado
ao
expediente
orçamento
da
MElLOWIITI
EMPREENDIMENTOSMÉDICOSLTDA (fls. 03). carta de representação e exclusividade
em favor da empresa para o serviço de assistência técnica no estado do Paraná,
assinada pelo representante da fabricante do aparelho, a empresa MICROMED
BIOTECNOLOGIAlTDA (fls. 04) e certidão emitida pelo Diretor do Setor Sindical da
Federação do Comércio do Paraná (fls. 07). A Divisão de Análise e Gerenciamento
de Requisições, através da Seção de Acompanhamento de Pedidos, emitiu o Termo
de Referência (fl.05) e encaminhou os autos para a Divisão de Compras, onde foram
juntadas, conforme informação de fls. 18, todas as certidões exigidas em lei para
licitação (fls. 07/12). bem como as verificações de que a empresa não está suspensa
ou impedida de contratar com o serviço público (fls. 15/16). O DEPARTAMENTO
ECONÔMICOE FINANCEIROefetuou o bloqueio da verba orçamentária suficiente a
atender a demanda (f. 22). Diante do exposto, ADOTO na íntegra o parecer nº
188/2013 da Assessoria Jurídica do Departamento de Patrimônio (fls. 19/21) 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, entendo, s.m.j., pelo deferimento da contratação direta da
empresa Mellowitt Empreendimentos Médicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº
85.023.323/0001-53, por inexigibilidade de licitação, o que submeto à elevada
apreciação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente.
Em ,)--( de março de 2013.

~AMMiM~

Dir. or do Departamento do Patrimônio

,

I - Trata-se
de análise jurídica
referente
à solici
o de
contratação
de empresa para o conserto do eletrocardiógrafo
do Centro de
Assistência
Médica e Social, constando
do expediente
o orçamento
da
empresa MEllOWIITI EMPREENDIMENTOSMÉDICOS LTDA (fls. 03) e carta de
representação
e exclusividade
em favor da empresa para o serviço de
assistência técnica no estado do Paraná, assinada pelo representante
da
fabricante
do aparelho, a empresa MICROMED BIOTECNOlOGIA LTDA (fls.
04) e certidão emitida pelo Diretor do Setor Sindical da Federação do
Comércio do Paraná (fls. 07). Foi efetuado pelo Departamento
Econômico e
Financeiro o bloqueio prévio orçamentário
de verba suficiente a atender à
contratação (fls. 22).
II - Tendo em vista o contido nos artigos 25, inciso I, da lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e artigo 33, inciso I, da Lei
Estadual nº 15.608/2007, de 16 de agosto de 2007, que assim dispõe:
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 comérc'
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, el
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101 • Centro Cívico • Curitiba -
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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 se depreende da redação dos citados dispositivos de
Lei, verifica-se que a Empresa MELLOWITT EMPREENDIMENTOS MÉDICOS
LTDA é a titular da representação exclusiva da empresa fabricante do
equipamento em questão, sendo a única autorizada a realizar operações de
Assistência Técnica em equipamentos fabricados pela empresa Micromed
Biotecnologia
Ltda no Estado do Paraná, conforme ficou atestado pela
declaração da empresa Micromed Biotecnologia Ltda (fls.04). quanto pela
certidão que ratifica tal declaração, emitida pelo Diretor do Setor Sindical da
Federação de Comércio do Paraná (fI. 07).
Diante do interesse público na contratação indicado pelo setor
requisitante aliado à hipótese impossibilidade de outras empresas do ramo
realizarem a assistência técnica do eletrocardiógrafo da marca MICROMED,
modelo WINCARDIO, instruído o expediente com todas as certidões e
comprovantes de regularidade necessários para que particulares contratem
com o Poder PúbllcO, exigidas na Lei Federal de Licitações e Contratos (fls.
08/17).
mostra-se
juridicamente
possível a contratação
direta
por
inexigibilidade
de licitação do serviço ofertado pela empresa MELLOWITT
EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA.
111 - Sendo assim, ACOLHO o parecer n.º 188/2013 da Assessora
Jurídica do Departamento
do Patrimônio (fls. 19/21) e AUTORIZO a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa MELLOWIT
EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº
85.023.323/0001-53,
nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal
8.666/93 e 33, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, pelo valor de R$
300,00 (trezentos
reais). para o conserto do eletrocardiógrafo
com
substituição de peças, conforme termo de referência de fls. 05.

IV - Ao Departamento
da nota de empenho.
V
providências

- Ao
cabíveis.

Econômico e Financeiro, para a emissão

Departamento

do
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PRCMJVER E GESTICl'lAR AS ATNIDADES

-

CARACI'ERISTICAS

C.N.P.J

RECURSO ••••

NORMAL

ADIANl'AMEN'IO

NAO

OBRA •••••••

NAO

UTILIZACAO ••

IMEDIA'IO

RES. SALDO ••
COOD PAG'IO ••
D.D.F • .....
P.A.D.V.

NAO

DA UNIDADE:
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TIPO
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/

/
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PRAZO ENTR:

*** NAO INFORMADA
NAO INFORMADO

...

77.821.841.0001-94

NR. SID ••• : NAO INFORMADO

CREDOR CODIGO

9405922-4

N::ME

MELI.CM:TT - EMPREENDIMENIOS MEDIcas

ENDERECO

PRESIDENTE RODRIGO orAVIO 842 CASA
CURITIBA CEP: 80040230
V.F.:
PR

CGC:

85023323000153

c/c

BANCO

0001

AG. 2926 CONTA
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LTDA.
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IXJI'ACAO ORCAMENI'ARIA
05 01 0000

4005

0000

3390.3027

SALDO aRCAM. ANI'ERIOR
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*
VALOR EMPENHADO

12.770.206,09

SALDO aRCAM. ATUAL

300,00
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