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

Protocolo n.º 97.223/2013

Poder Judiciário

Informação n.º 073/2013

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 903681-5 do idioma português para o árabe.

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. Emad Dergham.

Saliento que o orçamento

foi requisitado

ao

tradutor através da carta-proposta de n.º 012/2013 (fls.15), 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. 26
usque 27).

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,

sendo

forma

de

inexigibilidade

de

licitação,

diante

da

impossibilidade de competição em razão do tabelamento 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

A_

Edital de Credenciamento de n.º 01/2012, indico o profissional Emad Dergham pa~atuar como tradutor

neste protocolizado, ao custo de R$ 693,00 (Seiscentos e

Noventa e Três reais), conforme informado pelo tradutor através da carta-proposta
de fls. 17 usque 18.
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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

d

Compras para demais considerações pertinentes.

Curitiba, 11 de Junho de 2013.

~~=~

Ingri~a:a
Estagiária da Divisão de Compras
Visto. Encaminhe-se à apreciação da

r.ª Chefa da Divisão de Compras.

Tecgo. Caue Basso Pucci
Oficial Judiciário

1- Visto;
11- De acordo;
111
- Ao DEF, conforme sugerido.

Bel. A~QC
Fiori
Técnica Judiciária
Chefa da Divisão de Compras
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DO PATRIMÔNIO

PROTOCOLO Nº 354.658/2011; PROTOCOLO Nº 97.223/2013;
PROTOCOLO Nº 97.227/2013; PROTOCOLO Nº 97.228/2013;
PROTOCOLO Nº 97,233/2013; PROTOCOLO Nº 117.721/2013;

Poder Judiciário

Trata-se

de solicitação

de versão

Rogatória Crime nº 830368-2 de fls. 03 usque 24 do expediente
sob n.º 354.658/2011;
usque

protocolizado

Rogatória Cível nº 950230-1
sob n.º 97.227/2013;

protocolizado

sob n,º 97.228/2013;

protocolizado

protocolizado

protocolizado

sob

protocolizado

protocolizado

protocolizado

de fls. 26 e verso do expediente'

070/2013 de fls. 37 e verso do expediente

117,721/2013;
Financeiro

deste Tribunal

354.658/2011;
fls.

as Reservas

37 do expediente

expediente
protocolizado

protocolizado

sob n.º

sob n.º 97.233/2013;

n,º 117.721/2013;

e considerando

que a contratação

sob
e
da

de n.º 072/2013

n.º

97.228/2013;

protocolizado

Econômico

97.227/2013;
de fls.

e

sob n.º

sob n.º 97.223/2013;
de fls.

de

27 do

38 do expediente
protocolizado

que a presente contratação
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sob n.º

protocolizado

de fls. 28 do expediente

deva ser autorizada,

de n.º

sob n.º 97.233/2013;

do Departamento

protocolizado
sob

de fls. 28 e

de n.º 071/2013 de fls.

protocolizado

com as normas previstas no Edital de Credenciamento
s.m.}.,

as Informações

sob n.º 97.228/2013;

de fls. 46 do expediente

protocolizado

de

18 do

protocolizado

de n.º 073/2013

do expediente

Orçamentárias

de fls. 29 do expediente

estimativos
de fls.

sob n.º 97.227/2013;

protocolizado

de fls. 27 e verso

Com base no

sob n.º 97.233/2013;

sob n.º 97.223/2013;

protocolizado

de fls.

de n.º 069/2013 de fls. 45 e verso do

sob n.º 354.658/2011;

36 e verso do expediente

de n.º 074/2013

protocolizado

26 do expediente

sob n.º 117.721/2013;

Divisão de Compras deste Departamento
protocolizado

de fls.

de fls. 16 do expediente

de fls. 27 do expediente

de fls. 17 do expediente

os orçamentos

sob n.º 354.658/2011;

n.º 97.223/2013;

sob n.º 97.227/2013;

verso do expediente

versão da Carta

sob n.º 117.721/2013.

citados, destacando-se

fls. 35 do expediente

expediente

de fls. 03

e a versão da Carta Rogatória Crime nº 889586-1

contido nos expedientes

n.º 97.228/2013;

protocolizado

de fls. 03 usque 19 do expediente

03 usque 09 do expediente

protocolizado

de fls. 03

versão da Carta

de fls. 03 usque 18 do expediente

Rogatória Cível nº 905604-6

expediente

sob n.º 97.223/2013;

versão da Carta Rogatória Crime nº 886979-4

usque 08 do expediente

sob n.º 97.233/2013;

protocolizado

versão da Carta Rogatória Crime nº 903681-5

10 do expediente

da Carta

so~

está de acordo

n.º 01/2012,

o que submeto

entendo,

à elevada

Desembargador ClAYTON CAMARGO
Presidente do Tribunal de Justiça

t'
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apreciação

DO PATRIMÔNIO

PROTOCOLO Nº 354.658/2011; PROTOCOLO Nº 97.223/2013;
PROTOCOLO Nº 97.227/2013; PROTOCOLO Nº 97.228/2013;
PROTOCOLO Nº 97.233/2013; PROTOCOLO Nº 117.721/2013;
do Excelentíssimo

valores apresentados

Desembargador

pelo Tradutor

Presidente.

Informo

que

os

devem ser ajustados quando das entregas

dos arquivos digitais já traduzidos e/ou versados.

Curitiba,3

de julho de 2013.

INEXIGIBILlDADEN.º 43/2013

I.

Visto;

lI.
orçamentos

Considerando
estimativos

os

valores

apresentados

de fls. 35 do expediente

n.º 354.658/2011; de fls. 18 do expediente

nos

protocolizado

protocolizado

sob

sob n.º

97.223/2013;

de

fls.

26 do

expediente

protocolizado

sob

n.º

97.227/2013;

de

fls.

16 do

expediente

protocolizado

sob

n.º

97.228/2013;

de

fls.

27 do

expediente

protocolizado

sob

n.º

97.233/2013;

e de fls.

17 do expediente

protocolizado

sob n.º

117.721/2013;
111.

Considerando

o contido nas Informações

de n.º 069/2013 de fls. 45 e verso

de Compras deste Departamento
do expediente

protocolizado

da Divisão

sob n.º 354.658/2011; de n.º 073/2013

de fls. 28 e verso do expediente

protocolizado

sob n.º 97.223/2013;

de n.º 071/2013 de fls. 36 e verso do expediente

protocolizado

sob

n.º 97.227/2013; de n.º 072/2013 de fls. 26 e verso do expediente
protocolizado
do expediente

sob n.º 97.228/2013; de n.º 070/2013 de fls. 37 e verso
protocolizado

sob n.º 97.233/2013; de n.º 074/2013

de fls. 27 e verso do expediente

protocolizado

onde se verifica que a presente contratação

.
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sob n.º 117.721/2013;
está de acordo com ~s/

~

<-

Desembargador CLAYTONCA ARGO
Presidente do Tribunal d Justiçi

--_o
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DO PATRIMÔNIO

PROTOCOLO Nº 354.658/2011; PROTOCOLO Nº 97.223/2013;
PROTOCOLO Nº 97.227/2013; PROTOCOLO Nº 97.228/2013;
PROTOCOLO Nº 97.233/2013; PROTOCOLO Nº 117.721/2013;

ditames

n.º 01/2012 e da Lei Federal

do Edital de Credenciamento

8.666/1993 e da Lei Estadual 15.608/2007;

IV.

Considerando

Departamento

Econômico

as

Reservas

e Financeiro

Orçamentárias

deste Tribunal

do

de fls. 46 do

expediente

protocolizado

sob

n.º

354.658/2011;

de

fls.

29 do

expediente

protocolizado

sob

n.º

97.223/2013;

de

fls.

37

do

expediente

protocolizado

sob

n.º

97.227/2013;

de

fls.

27

do

expediente

protocolizado

sob

n.º

97.228/2013;

de

fls.

38

do

expediente

protocolizado

sob

n.º

97.233/2013;

de

fls.

28

do

expediente
V.
favor

do

sob n.º 117.721/2013;

protocolizado

AUTORIZO a emissão
Tradutor

Juramentado

das notas

EMAD

de empenho

DERGHAM,

em

CPF de

n.º

005.433.629-57, pelo valor de R$ 1.890,00 (um mil cento e noventa
reais), para efetuar a versão para o idioma Árabe da Carta Rogatória
Crime

nº 830368-2 juntada

protocolizado
(seiscentos

sob

354.658/2011;

n.º

e noventa

às fls.

e três reais),

idioma Árabe da Carta Rogatória
fls. 03 usque 10 do expediente

03 usque 24 do expediente
pelo

de ;R$ 693,00

valor

para efetuar

a versão

para o

Crime nº 97.223/2013 juntada
protocolizado

pelo valor de R$ 1.323,00 (um mil trezentos

sob n.º 97.223/2013;
e vinte

e três reais).

para efetuar a versão para o idioma Árabe da Carta Rogatória
nº 950230-1 juntada às fls. 03 usque 18 do expediente

Rogatória juntada

Cível

protocolizado

sob n.º 97.227/2013; pelo valor de R$ 567,00 (quinhentos
e sete reais). para efetuara

e sessenta

versão para o idioma Árabe da Carta

às fls. 03 usque 08 do expediente

protocolizado

sob n.º 97.228/2013; pelo valor de R$ 1.386,00 (um mil trezentos
oitenta

e seis reais), para efetuar

Carta Rogatória
expediente

567,00 (quinhentos

às fls. 03 usque 19 do

sob n.º 97.233/2013;

e sessenta

pelo valor

e sete reais), para efetuar
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e

a versão para o idioma Árabe da

Cível nº 905604-6 juntada

protocolizado

às

de R$

a vers o

esembargador CLAYTONC MARGO
Presidente do Tribunal e Justiça

.
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PROTOCOLO Nº 354.658/2011; PROTOCOLO Nº 97.223/2013;
PROTOCOLO Nº 97.227/2013; PROTOCOLO Nº 97.228/2013;
PROTOCOLO Nº 97.233/2013; PROTOCOLO Nº 117.721/2013;

para o idioma Árabe da Carta Rogatória juntada
do expediente

protocolizado

às fls. 03 usque 09

sob n.º 117.721/2013;

artigo 25 da Lei Federal 8.666/1993

com fulcro no

que traz em seu caput NArt. 25. É

ínexígível a lícítação quando houver ínvíabí/ídade de competíção, em
especíaf':'

nos artigos

24 e 33 da Lei Estadual

trazem em seus respectivos
admínístratívo

de

requísítos

definídos

publícídade

caputs: "Art. 24. Credencíamento

chamamento

destínado à contratação

15.608/2007

públíco,

processado

por

que

é ato
edítal,

de servíços junto àqueles que satísfaçam os

pela

Admínístração,

observado

o prazo

de

de no mínímo 15 (quínze) días úteís e no máxímo de 30

(trínta) días úteís." e "Art. 33. É ínexígível a lícítação, quando houver
ínvíabílídade de competíção, em especíal:"; bem como o disposto no
Edital de Credenciamento
VI.
estimativos,

n.º 01/2012;

Ressalto que os valores informados

são meramente

e que serão ajustados, através de estorno da diferença

ou de complementação

do valor, conforme verificação a ser efetuada

quando

dos

das entregas

traduzidos
VII.

arquivos

digitais

dos documentos

já

e/ou versados;
À

Divisão

de

Controle

Registro de Preços do Departamento

de

Contratos

do Patrimônio

e Atas

de

para publicar e

para cadastrar no Sistema Estadual de Informações - SEI;
VIII.

Ao

Departamento

Econômico

e

Financeiro

para

emissão das notas de empenho;

IX.

À Divisão de Compras para as demais providências.
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Informação n.º 328/2013

Senhora Chefa de Divisão,

Trata o presente expediente
Diretoria do Departamento

de solicitação da

Judiciário deste Tribunal de Justiça para a versão da

Carta Rogatória Crime nº 903681-5 do idioma Português para o idioma Árabe.

o

serviço foi autorizado

através de despacho

presidencial, conforme se verifica às fls. 30 usque 31-verso. A nota empenho foi
emitida pelo Departamento

Econômico e Financeiro deste Tribunal, conforme fls.

34, e foi encaminhada ao tradutor, conforme comprovante de fls. 36.

Considerando

o

disposto

no

item

VI.

do

despacho de fls. 30 usque 31-verso, bem como o previsto na alínea c) do Item 10.1
do Edital de Credenciamento

de n.º 01/2012, que define o procedimento

para a

contratação de tradutores juramentados, foi enviado à esta Seção o arquivo digital
contendo a versão da Carta Rogatória Crime nº 903681-5, conforme e-mail de fls.
38.

Devidamente

conferida

caracteres do documento versado, através do software

a

contagem

de

Microsoft Word conforme

comprovante de fls. 39, ficou constatado que o valor orçado é o valor total correto a
ser pago pelo serviço executado.

Considerando o disposto acima, foi informado o
tradutor

que o valor

encaminhar

a tradução,

empenhado

estava

correto,

e que o mesmo

o recibo e todos os demais documentos

deveria

necessários,

conforme e-mail de fls. 41 e verso.

Diante

do

exposto,

sugiro

que

o

presente

expediente seja encaminhado à Seção de Emissão de Ordem de Fornecimento ou
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Execução

de Serviços

para

aguardar

a entrega

dos

documentos

e demais

providências.

Curitiba, 22 de outubro de 2013.

Tecgo. Cauê B sso Pucci
Oficial Judiciário
Visto;
De acordo;
111 - À Seção de Emissão de Ordem de Fornecimento
ou Execução de Serviços.
1 -

11 -

Í-;D~c, ~~4..~enAh"F'

.

B e 1. Ad rifine ri stciilFMnt'eséh I IOrI
Técnica Judiciária
Chefa da Divisão de Compras
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ESTADO
DO
PARANA
Sl'X:REI'ARIA DE ESTAOO DA FAZENDA

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

*

I

I

NOTA

DE

EMPENHO

-

EMP

DATA: 11/07/2013

* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORGAO

TRIBUNAL DE JUSTICA

UNIDADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

SUB-UNIDADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

PROJ/ATIV.

PROMJVER E GESTICNAR AS ATIVIDADES

CARACI'ERISTICAS

-

C.N.P.J

ROCURSO....

N:JRMAL

ADIANI'AMEN'IO

NAO

OBRA •••••••

NAO

PEDIDO:

050000003001031

DA UNIDADE:

EMPENHO: 05000000301261-1

*

77.821.841.0001-94

JUDICIARIAS

DATA-LIMITE

/

ESCRI'IURAL

/
• : NAO

TIPO EMPENHO ••

ORDINARIO

DIFERIDO

NAO

••••••

PREVISAO FGIO

UTILIZACAO ••

•

FORMA LICITACAO

RES. SI\UX) ••
C(N) PAG'IO ••

NAO

D.D.F.
•••••
P.A.D.V.
•••

*** NAO INFORMADA
NAO INFORMADO

N.:7S)

ISENIO

CXlWENIO
PRAZO ENI'R:

j3

NAO

NR. SID ••• : NAO INFORMADO

CREDOR CODIGO

1014121-8

NOME

EMAD DERGHAM

ENDERECO

CANDIDO DE ABREU CENI'RO CIVICO
CURITIBA CEP: 80530000
V.F.:
PR

CPF

00543362957

c/c

PC.

BANCO

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

*

I

I

DEMJIlSTRATIVO

DO

SI\UX)

ORCAMENrARIO

* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I
I

rx:tJ'PCAD
05 01

0000

4005

ORCAMENrARIA
0000

3390.3602

SI\UX) aRCAM. ANI'ERIOR
100

4330

*
VAWR EMPENHADO

5.005.209,25

SI\UX) aRCAM. A'IUAL

693,00

5.004.516,25

* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAlOR 'IüI'AL

HIS'lDRICO

DO EMPENHO :

SERVIços

693,00

DE 'I'RADl.Ç\o

DATA AU'IORIZACAO DESPESA

:

DA CARTA RQ;I\'IÓRIA

03/07/2013

*

SEISCENTOS E ~
E TRES REAIS ********************************
******************************************************************
******************************************************************
CRIME N° 903681-5,

ORDENADOR DA

PARA O IDIC1'lA ÁRABE. PROl'.

DESPESA

:

01788

- DES.

9722312013.

CIAY'IOO CAMARGO

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

---------------~---------

Sergio Vila

I
I
I

*

------------1

Chefe da Divisão de
Contadoria Geral

20130711

11/07/2013

18:06:38

201699.FDD7680R

