TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE COMPRAS
Estado do Paraná

•

PROTOCOLO Nº 125.152/2013

Poder Judiciário

Informação n.º 168/2013-SPC/DC/DP

Senhora Chefa de Divisão

Trata
para aquisição de ácido peracético

o presente

expediente

do Centro de Assistência

de solicitação
Médica e Social

deste Tribunal, conforme fls. 02 usque 05.

Encaminhado
processamento,

a

foram feitas inúmeras tentativas

pudessem fornecer o produto solicitado,

esta

Seção

para

para localizar empresas

que

conforme se verifica nos comprovantes

de fls. 14 usque 43.

Porém, conforme
64, dentre as diversas
fornece

o produto

empresas

contatadas

com as especificações

às fls. 44 usque

apenas a empresa
exigidas

Importante

ressaltar

documento

de fls. 77 e verso, onde a fabricante

li

que a referida

se verifica

empresa

PROFILÁTICA

pelo setor

encaminhou
informa

requisitante.

a esta

Seção o

que a empresa

é a

importadora autorizada e exclusiva para o Brasil'.

Informo

usque

71

a

Previdenciárias

Certidão

Negativa

e às de Terceiros

de

que esta
Débitos

(ou

Seção juntou

Relativos

Certidão

Positiva

às

às fls.

65

Contribuições

com

Efeitos

de

Negativa); o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

e as Certidões Negativas das Fazendas Federal, Estadual e

Municipal, da empresa PROFILÁTICA, bem como informo que a mesma não se
encontra

arrolada

na relação de empresas

conforme os comprovantes

suspensas ou impedidas

de licitar

de fls. 72 usque 74.

Consultado
desta situação foi-nos informado

o setor

requisitante

a respeito

que apenas o produto com as especificações

exigidas no Termo de Referência de fls. 03 usque 05 atende às necessidades,
conforme e-mail e justificativa

de fls. 75 usque 76.
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Diante do exposto e considerando
do caso sugiro

que o presente

jurídica deste Departamento

expediente

seja encaminhado

a urgência

à Assessoria

para as análises necessárias.

Em 01 de agosto de 2013.

--------;Cgo.c-isso

Pucci

Oficial judiciário

1- Visto;
11- De acordo;
111- À Assessoria

jurídica

Em

Distribuído ao Assessor

~M&~e
n8

data de"

conforme

sugerido.

0.11 O~/2013

.-

LI..J!-/~

-

- 2/2 ....~.

_ )'~1.:~<fJ"
..;-~-;:.~~:<::')
tA'~~f~'jça"Ift~(~t:.r~'}:~:i;~H~r~f
':.;1

/

I
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Departamento do Patrimônio
Assessoria Jurídica
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INEXIGIBILIDADENQ102/2013

o presente expediente trata de solicitação do Supervisor do
Centro de Assistência Médica e Social do Tribunal de justiça para aquisição
de 1 (um) Galão de 6.000 ml de PERESAL(ácido pera cético 4% e peróxido
de hidrogênio 26%) destinado a limpeza e desinfecção de artigos,
superfícies fixas e equipamentos do referido setor, conforme especificações
contidas no Termo de Referência de fls. 03/05. Pretende-se que a aquisição
do produto se faça por inexigibilidade de licitação, tendo em vista a
inviabilidade da competição.
Foijuntado ao protocolado a justificativa do setor requisitante
quanto à necessidade de aquisição do produto PERESAL(fls. 75/76).
A regularidade cadastral e fiscal da empresa Profilática
Produtos Odonto Médico Hospitalares Ltda-EPP, restou demonstrada pela
juntada das certidões de fls. 65/71, além de que a mesma não foi suspensa,
considerada inidônea ou mesma impedida de licitar (fls. 72/74), juntando-se
ainda uma cópia autenticada da "Declaração de Exclusividade" às fls.
80/81.
Em sequencia, o expediente foi encaminhado à Divisão de
Compras, que realizou cotação de preços de mercado (fls. 09/64), tendo a
Seção de Processamento de Compras prestado a Informação nQ 168/2013
de fls. 78, na qual relata a dificuldade de encontrar empresas que forneçam
o produto, tendo localizado apenas uma empresa, fato a corroborar a
exclusividade para o produto no mercado, nos seguintes termos:

[ ... J foram inúmeras tentativas para localizar empresas que
pudessem fornecer o produto solicitado, conforme se verifica
nos comprovantes de fls. 14 usque 43. Porém, conforme se
verifica às fls. 44 usque 64, dentre as diversas empresas
contatadas apenas a empresa PROFILÁTlCAfornece o produto
com as especificações exigidas pelo setor requisitante.
Importante ressaltar que a referida empresa encaminhou a
esta Seção o documento de fls. 77 e verso, onde a fabricante
informa que a empresa é a 'importadora autorizada e
exclusiva para o Brasil. [ ...J
Como se depreende dos autos, o caso em análise enquadrase como inexigibilidade de licitação, visto que a empresa Profilática
Produtos Odonto Médico Hospitalares Ltda. detém, com exclusividade no
Brasil, a importação do produto PERESALconforme se extrai da "Carta de
Exclusividade" de fls. 80/81, aliado ao fato de que é a única que
disponibiliza do produto de acordo com as especificações técnicas exigidas
pelo setor requisitante.

o DEF realizou

o bloqueio prévio às fls. 93.
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Diante do exposto, considero correto o parecer nQ 525/2013
da Assessoria jurídica do Departamento de Patrimônio (fls. 89/92) e com
fundamento nos artigos 25, inciso I, da Lei Federal nQ 8.666/93; art. 33,
inciso I, da Lei Estadual n.Q 15.608/2007, sugiro, o deferimento da aquisição
do produto PERESALno Brasil, de conformidade com o solicitado pelo setor
requisitante, no termo de Referência de fls. 03/05, diretamente com a
empresa Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares, com fundamento
no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93 c/c art. 33, inciso I da Lei nQ 15.60/2007,
o que submeto à elevada apreciação do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente.
Em 26 de setembro de 2013.
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'5icvA MARÇAL

Diretor do Departamento do Patrimônio

O presente expediente
trata de solicitação
do
Supervisor do Centro de Assistência Médica e Social do Tribunal de
Justiça para aquisição de 01 (um) Galão de 6.000 ml de ácido
peracético 4% e peróxido de hidrogênio 26% destinado a limpeza e
desinfecção de artigos, superfícies fixas e equipamentos, conforme
termo de referência de fls. 03/05.
I -

Na seqüência o expediente foi encaminhado à Divisão
de Compras para cotação de preços de mercado (fls. 09/64).
Informou a Seção de Processamento de Compras (fls.
78), responsável pela pesquisa de preços, a dificuldade de encontrar
empresas que forneçam o produto, tendo localizado apenas uma
empresa, nos seguintes termos:

{ ... J foram inúmeras tentativas para localizar empresas que
pudessem fornecer o produto solicitado, conforme se verifica
nos comprovantes de fls. 14 usque 43. Porém, conforme se
verifica às fls. 44 usque 64, dentre as diversas empresas
contatadas apenas a empresa PRoFILAncA fornece o produto
com as especificações exigidas pelo setor requisitante.
Importante ressaltar que a referida empresa encaminhou a esta
Seção o documento de fls. 77 e verso, onde a fabricante
informa que a empresa é a 'importadora autorizada e
exclusiva para o Brasil. { ...]

11 - Tendo em vista o contido

no artigo 25, inciso I, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 33, inciso I,
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da Lei Estadual nº 15.608/2007,
dispõe, respectivamente:

de 16 de agosto de 2007, que assim

Art. 25. É
inexigível
a
licitação
inviabilidade de competição, em especial:

quando

houver

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
inviabilidade de competição, em especial:

houver

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,'

Como se depreende dos autos, o caso em análise
enquadra-se como inexigibilidade de licitação, visto que a empresa
Profilática Produtos Odonto Médico Hospitalares Ltda. detém, com
exclusividade no Brasil, a importação do produto PERESAL conforme
se extrai da "Carta de Exclusividade" de fls. 80/81, aliado ao fato de
que é a única que disponibiliza do"produto
de acordo com as
especificações técnicas exigidas pelo setor requisitante.
Destarte, diante do interesse público na contratação
indicado pelo setor requisitante, aliado à hipótese de impossibilidade
de outras empresas do ramo de realizarem a venda do produto
licitado,
instruído
o expediente
com todas
as certidões
e
comprovantes
de regularidade
necessários para que particulares
contratem com o Poder Público exigidas na Lei Federal de Licitações e
Contratos (fls. 65/71) e apresentada justificativa de preços (fI. 85),
além do bloqueio prévio feito pelo DEF às fls. 93, mostra-se
juridicamente
possível a contratação direta por inexigibilidade
de
licitação do produto ofertado pela empresa PROFILÁTICA PRODUTOS
ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA.
111 - Sendo assim,

Assessoria

Jurídica

ADOTO o parecer n.º 525/2013 da
do Departamento
do Patrimônio (fls. 89/92) e
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DEFIRO a inexigibilidade de licitação para aquisição de 01 (um) Galão
de 6.000 ml de PERESAL (ácido peracético 4% e peróxido de
hidrogênio 26%), destinado a limpeza e desinfecção de artigos,
superfícies fixas e equipamentos do Centro de Assistência Médica e
Social, conforme especificações do Termo de Referência de fls. 03/05,
diretamente
com a empresa PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO
MÉDICO
HOSPITALARES LTDA.
inscrita
no
CNPJ sob
nº
03.022.656/00001-01,
pelo valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta
reais), de conformidade com a proposta de fls. 61 e 88, com fulcro no
'/....artigo 2.5, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c artigo 33, inciso I, da
'Lei Estadual nº 1.5.608/07.
IV - Publique-se.
V - Ao DEF para a emissão
demais providências.

~~tembro

de 2013

Des. PAULO ROBERTO VASCONC
Presidente em exercício

da nota de empenho
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TRIBUNAL DE JUSTICA

UNrE

TRIBUNAL DE JUSTICA

SU&-UNIDADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

I
PRO;T/ATIV.

:

C.N.P.J

PRCMJVER E GESTI<::W\R AS ATIVIDADES

LSTICAS

-

REDJRS()

••••

DA UNIDADE:

JUDICIARIAS

NORMAL

ADIANI'AMEN'lD

NAO

OBRA •••••••

NAO

UTILIZACAO ••

IMEDIA'IO

RES.SALOO ..
C<lID PAGTO ••
D.D.F •
P.A.D.V •

NAO

.....
...

77.821.841.0001-94

/

DATI\.-LIMITE

ESCRI'IURAL

/
: NAO

TIPO EMPENHO ••

ORDJNARIO

DIFERIDO

NAO

••••••

PREVISAO roro

•

FDRMA LICITACAO

INFORMAL

cnwENIO
PRAZO ENI'R:

*** NAO INEORMI\DA
NAO INFORMADO

NR.

N.:

NAO

SID ••• : NAO INFORMADO

CREOOR -

c/c

CODIGO

9908033-7

CGC:

NOME

PROFTIATICA

PROD. OIX::NID MEDICO HOSPI'i7\IARES

iENDERECO

RUA EDUARlX) CARlDS PEREIRA 3229 SALA 02 PORrAO
CURITIBA CEP: 80610170
U.F.:
PR

03022656000101

BANCO

0001

AG.

0756

CONTA

0000006885-3

LTDA
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DOI'ACAO CJRCAMENI7\RIA

05 01 0000

4005

0000

3390.3047

SALOO ORCAM. ANI'ERIOR

100

1287

VAIDR EMPENHAIX)

5.894.355,40

SALOO ORCAM. A'IUAL

980,00

5.893.375,40

*
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I

VALOR ~AL

HIS'IPRICO

I

980 00

DO EMPENHO

I

NOVECENTOS E OrTENTA REAIS ***************************************
******************************************************************
******************************************************************

: AQUISIçN:l DE 01 GAINJ DE 6.000 ML DE PERESAL p/ LIMPEZA E DESINFEL'ÇÃO DE ARrIGJS,
E EJ;)UIPAMENIOS !Xl CENI'RO MÉDICO. PROT. 125152/2013

AUIORIZACAO DESPESA

:

26/09/2013

ORDENAIXlR DA

DESPESA

:

01833

SUPERFÍCIES

- DES.

FIXAS

PAUID R. VASC:XJI\CELOS

• -------~~-----------------------------------------------------------------~-------~------------
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Bel. Sérgio Vila

Contador
Ch e da Divisa0 de ComIdoria Geral

20131002

02/10/2013
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