TRIBUNAL DE JUSTiÇA
.SECRETARIA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNiO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná

•

Protocolo n.º 89.144/2013

Poder Jndiciário

Informação n.º 054/2013

Senhora Chefa de Divisão,

Trata o presente expediente de solicitação da
Diretoria do Departamento judiciário deste Tribunal de justiça para a tradução da
Carta Rogatória Cível de nº 712669-4 do idioma inglês para o português.

Em atenção às diretrizes estipuladas no Edital
de Credenciamento de n.º 01/2012, que define o procedimento para a contratação
de tradutores juramentados,
acordo com a antiguidade

informo que distribuímos

a presente tradução

de

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 065/2013 (fls. 04), e que o mesmo, dentro
do prazo estipulado,

forneceu

orçamento

para a tradução

dos documentos

requeridos com base no número de páginas a serem traduzidas

e na tabela

determinada pela Portaria nº 1.315/2012 (Tabela de Emolumentos publicada pela
jucepar - fls. 11 usque 12).
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

impossibilidade 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$ 54,00 (Cinquenta e Quatro
reais), conforme informado pelo tradutor através da carta-proposta de fls. 06 usque
07.
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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, 06 de Junho de 2013.

$;i~a~=ti:itt

Estagiária da Divisão de Compras

da Divisão de Compras.

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

38.855/2013; versão da Carta Rogatória
expediente

protocolizado

1 do expediente

sob n.º 89.144/2013; e a versã

expedientes
protocolizado

protocolizado

citados, destacan

sob

Carta

sob lº

Cível

mil

Carta

O

usque

19 do

Rog. tória

Com

estimJ~os

23 do expJ

de fls.

protocolizado

e fls. 03 usque

base

lo

protoc

lizado

nos

sob n.º

3; de fls. 07 do

89.144/2013; e de fls. 2, do expedien

n.º 027/2013 de fls. 35 e verso do expediente

contido

do expediente

SOb: I'º 44.454/20

sob n.º 117.727/2013; as Info mações da Divisão de cofpras

nº

protocolizado

de fls. 2

iente

Crime

n.1 44.454/2013;

sob

r..1031362-9

117.727/2013.

n.º

o-se os orçamentos

sob n.º 38.855¥013;

protocolizado

~

da

proto

de fls.

protocdl1zado

da Carta Rogatória

38.921/2013; de fls. 15 do ex~ediente
expediente

versão

I

ve

C vel nº 712669-4 de fls. O~~o expedien

da Carta Rogatória

16 do expediente

-o

Cível nº 9878~

sob n.º 38.921/2013;

955413-0 de fls. 03 usque
tradução

sOIiCiJ IÇãO de

fls. 03 usque 25 do exp I fiente

Cível nº 895052-7 d

Rogatória

de

e protocolizado

deste DI partamento

de

sob n.º 38. 55/2013; de n.º

protocolizadl"

1

036/2013 de fls. 29 e verso do expediente

protocolizadd

sob n.º 38.9 1/2013; de n.º

045/2013 de fls. 21 e verso do expediente

protocolizadJ

sob n.º 44.4 4/2013; de n.º
1

054/2013 de fls. 13 e verso d

expediente

protocolizado

063/2013 de fls. 26 e verso do expediente
Reservas Orçamentárias

36 do expediente

Ilob n.º 89.14 /2013;

e de n.º

o sob n.º 1 7.727/2013; as
l
Econômico e Fi anceiro dest Tribunal de fls.

do Departamento

protocoliza

de fls. 30 do expediente
l
protocolizado
sob n.º 38.921 2013; de fls. 22 do expe, iente proto
lizado sob n.º
1
44.454/2013; de fls. 14 do expidiente protocolizado sob nl' 89.144/201 ; e de fls. 27 do
protocoliz

do

38.855/2013;

n.º

117.727/2013;

expediente

protocolizado

contratação

está de acordo c m as normas previstas

01/2012, entendo,

so

sob

n.º

s. m.). , qud a contratação

elevada

apreciação

valores

apresentados

do

deva

e

c' hsiderando
no I ditai de

ser

lutorizada,

Excet1entíSSimo Desembargadorllpresidente.

pela Tr dutora

arquivos digitais já traduzidos

I 'ou

devem

versados.

Ouritiba,.$

I

ser ajustadl, s quando

d

l
cre

'ue

a

presente

enciamento

o que submeto
nformo

que

d s entregas

n.º

à
os
dos

I

lho de 2013

/J

Bel. M~i~
osta Turra Bra
ão
~
sora Jurídica
I
Direto a do D partamento do Patnimônio
tll
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De embargador ClAYTON CAMARGI
P sidente do Tribunal de Justiça
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PROTO
PROTO.

I LO Nº 38.855 2013' PR1TOCOLO Nº 38.921 2013'
; LO Nº 44.454 2013' PR I TOCOLO Nº 89.144 2013'
:
PROTOCOLO Nº 11r.727/2013;

, INEXIGIBILIDADEN.º 45 20Jl.3

I.

I.

YIStO;

I

lI.

Lnsiderando

f

est mativos de

os valores

L 29 do expediente

presentados nos orçamentos

protofolizado sob n.º 38.855/2013;

de Is. 23 do ex ~diente protocolizado sob h.º 38.921/2013; de fls. 15 do
ex

diente protl fOlizado sob n.º 44.454/2

pro ocolizado

s Ib n.º

13; de fls. 07 do expediente

e de fls.

89.144/2013;

20

do

expediente

pro ocolizado so ,n.º 117.727/2013;

I

111.

. Q:onsiderando o contido n s Informações da Divisão de

. I

Co pras deste

I

I

epartamento

de n.º 027V2013

exp diente prot fOlizado sob n.º 38.855do13;
29

verso do, xpediente

045 2013 de fi

1

d

I

44. 54/2013;

de fls. 35 e verso do
de n.º 036/2013 de fls.

protocolizado kob n.º 38.921/2013;

21 e verso do exped}lente protocolizado
n.º

de fls.

054/2013

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 btocolizado sob n.º 117.727/2013; onde se verifica que

l

a p lesente cont ~tação está de acordo c m os ditames do Edital de
Cre enciament~ In.º 01/2012
Est dual 15.608~ ,007;

IV.
Dep rtamento

e da Lei F. deral 8.666/1993

I

lonsiderando

as

Res rvas

e da Lei

Orçamentárias

do

8 !onômico 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

sllb

n.º

38.921/2013;

d

fls.

22

do

expediente

pro

colizado

s Ib

n.º

44.454/2013;

dt

fls.

14

do

expediente

pro

colizado

s b n.º

l
prot

e fls.

27

do expediente

colizado so! n.º 117.727/2013;

v.
da

e

89.144/2013;

,I. IUTORIZO

a emissão das

.

atas de empenho em favor

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

pelo valor de R$ , .150,00 (três mil cento e oinquenta reais), para efe

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

às fls.

38.855/2013;

I te

usque 25 do expediJ

O

pelo valor de R$.2.268,00

nº

987836[0

protocolizado

juntada

às fls.

sob n.º 38.921/2013;

nº 895052-7

protocol zado

(dOil ,mil duzent

I

oito reais), para ef tuar a versão para o idio
Cível

Cíve

r

I

03

sob

n.º

e sessenta e

a Inglês da

arta Rogatória

sque

o

19

pelo Va' Ir de R$ 1.

expediente

0,00 (um mil

I

i

duzentos e sesse1ta reais). para efetuar a rrsãO para ' idioma Inglês
da Carta ROgatórifc Crime nº 955413-0
expediente
(cinquenta

protoc

juntt da às fls. O

lizado sob n.º 44.454/2d

usque 11 do

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

e quat'lo reais), para efetuar a t~, dução do i~ oma Inglês da

Carta Rogatória

dível

nº 712669-4

juntadll,

às fls. 031 o expediente

protocolizado sOb,ln,' 89,144/2013; e pelo vll,or de R$ l'I5o,8g
quatrocentos

e ci1~uenta

t

reais e oitenta e

ve centavo),

a versão para o iFioma Inglês da Carta Rlbatória
juntada

às fls.

117.727/2013;

03

usque 16 do expedi

coei fulcro no a~igo

traz em seu cap t

nte

Fi

25 da

é

Credenciamento

protoco izado
Federal

que trazem em seus Espectivos
ato

administrativo

'de

aí

sob

.666/1993

"Art. 25. E inexigível a licitação

n.º
que

uando houver
I

4 e 33 da Lei

c puts:

chama

1

ento

I-o de serviç 's junto

processado por e ital, destinado à contrata
que satisfaçam

para efetuar

Cíve' nº 1031362-9

inviabilidade de dfompetiçãO' em especiar,J ~os artigos
Estadual 15.608/2007

(um mil

"Art. 24.
público,
àqueles

requisitos definidos pel1lAdmint.straç I o, observado o

prazo de publiciá de de no mínimo 15

(~Uf

ze) dias úte 5 e no máximo

de 30 (trinta) di s úteis." e "Art. 33. E ifeXigíve/ a Ii,itação, quando
houver inviabí/idaLe de competição, em eSRI cial:"; bem

r

no Edital de credrciamento

VI.
estimativos,

--li
n,' 01/2012;,'

~essaito que os valores
e que serão ajustados,

I

l

atravé

ão do valor,

conforme I

quando das entre

as dos arquivos digitais di
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omo o disposto

:

de complementa

e/ou versados;

I

formados

ão meramente
a diferença

ou

ser efetuada
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VII.

; IÀ Divisão de Controle dlcontratos
, I

de Preços do Departamento

do Patri

ônio

e Atas de Registro

para publicar

e para

ca astrar no Sis ~ma Estadual de Informaç - es - SEI;
VIII.

: lo Departamento Econômico e Financeiro para emissão
, I

!penha;

:r
. I

IX.

Divisão de Compras par. as demais providências.

'uritiba,3

: II

de julho

:

e 20 3.

,~~

Des ,mbargador CLA ON CAM RGO
preSid~ 'te do Tribunal e Justiça o Paraná

N. termosd0Art.11'~Resoluçao rt1 de0M)7I'l()10
ff~' ~., ~ "•••~ ~;,;,;~
I ;,u
~ r\!
8
'j D' la
iCUla ..' - o

~~.£:án
9 ve.

f~~
'o

'"',= ';"...::~;:;~~~:;.;.~,~~;
y
O

'I' I?(l

: ~~~~

a da PUblicaç-/o:
i

) Da a do Início do Ar

tJ.

"

([) .

7~:

~f1meJrOOlaUl!,subsequenre
data da Veiculação,

í:l

o: ~rirneH()dia útil su~sequ~te
;
. à rJ8til da Publicaçao.
, ....,;~r....

_._f....

)l'_ \)':'l'~

~

!

••••••••
~v.""'_1IftU:

os1oY/~/!?
,'

.••.
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Poder Judiciário

Informação n.º 367/2013

Senhora Chefa de Divisão,

Trata o presente expediente

de solicitação da

Diretoria do Departamento Judiciário deste Tribunal de Justiça para a tradução da
Carta Rogatória cível nº 712669-4 do idioma inglês para o idioma português.

o

serviço foi autorizado

através de despacho

presidencial, conforme se verifica às fls. 15 usque 16 verso. A nota empenho foi
emitida pelo Departamento

Econômico e Financeiro deste Tribunal, conforme fls.

19, e foi encaminhada à tradutora, conforme comprovante de fls.21.

Considerando

o

disposto

no

item

VI.

do

despacho de fls.15 usque 16 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 digitai
contendo a tradução da Carta Rogatória cível nº712669-4,

conforme

e-mail de

fls.23.

Devidamente

conferida

a

contagem

de

caracteres do documento traduzido, através do software Microsoft Word conforme
comprovante de fls.24, ficou constatado que o valor orçado é o valor total correto a
ser pago pelo serviço executado.

Considerando o disposto acima, foi informada a
tradutora

que o valor

encaminhar

empenhado

a tradução,

estava

correto,

e que a mesma

o recibo e todos os demais documentos

conforme e-mail de fls. 26.
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deveria

necessários,
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Diante
expediente
Execução

seja encaminhado
de

Serviços

para

do

exposto,

sugiro

que

o

presente

à Seção de Emissão de Ordem de Fornecimento
aguardar

a entrega

dos

documentos

ou

e demais

píOvidências.

d.

rJdmt~:ritiba.

Ing~anda

29 de outubro de 2013.

VieiraSchmitt

Estagiária da Divisão de Compras

....--'

~âuê Basso Pucci
Oficial Judiciário
I - Visto;
II - De acordo;
111
- À Seção de Emissão de Ordem de Fornecimento
ou Execução de Serviços.
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TRIBUNAL DE JUSTICA
TRIBUNAL DE JUSTICA

C.N.P.J

PRCMJVER E GESTICNAR AS ATIVIDADES

-

RECURSO....

N:JRMAL

ADIANI'AMEN'IO

NAO

OBRA •••••••

NAO

DA UNIDADE:

77.821.841.0001-94

JUDICIARIAS

TIPO

I I

DATI\-LIMI'IE

ESCRTIURAL

EMPENHO ••

DIFERIOO

• : NAO

••••••

NAO

PREVISAO PGlD

UTILIZACAO ••

ORDINARIO

•

FORMA LIC:rmCAO

J;2 S}J3

ISENID
N.:

RES. SAL!X) ••

NAO

cx:l'WENIO
NAO
PRAZO EN1'R:

CCl'ID PAGlO ••
D.D.F.
P.A.D.V.

*** NAO INFD~
NAO INFDRMAIX>

•••••
•••

NR. SID ••• : NAO INFDRMAIX>

CRElOOR -

Clc

CODIOO

1014127-9

l'U1E

DANIELLE OORO

ENDERECO

CANDIOO DE ABREU CENl'RO CIVICO
CURITIB/\ CEP: 80530000
U.F.:
PR

CPF

03261423986

N;.

BANCO

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

-,

DEr-mSTRATIVO

00

SAL!X)

*
ORCAMENl'ARIO

I

* ------------------------------------------------------------------------------------------------------I
OOTACAO ORCAMENrARIA
SAL!X) ORCAM. ANI'ERIOR
VAIDR

I
I
I

05 01 0000

4005

0000

3390.3602

100

3474

*
EMPENHl\IX)

4.977.693,87

SAL!X) ORCAM. A'IUAL

54,00

4.977.639,87

* ---'------------------------------------------------------------------------I
VAIDR '1DI'AL 00 EMPENHO

54,00

I
I
I

*

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

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

I
HIS'lDRICO

SERVIços

DE 'l'RAI:U;ÃO DA CARTA RCX;A'IÓRIA cÍVEL

I

-

,Dm2\

I

AUIORIZACAO DESPESA

:

03/07/2013

N° 712669-4,

PI O IDICl'IA roImn.JÊS.

PROl'.

89144/2013.

,
ORDENAOOR DA

DESPESA

:

01788

- DES.

CIAY'IOO CAMARGO .

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

-

*

--------se~-Chefe da Divisão de
Contadoria Geral

20130712

12/07/2013

14:02:59

201699.FDD7680R

_

r'

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL

DE JUSTiÇA

DIVISÃO
Estado do Paraná

Seção

de

PROTOCOLO

89.144/2013

DE COMPRAS

Emissão
de Ordem
de Fornecimento
ou Execução
de serviços

INFORMAÇÃO N° 402/2013

Senhora Chefe da Divisão de Compras:

Tendo
em vista
a fase que se encontra
o presente
procedimento,
realizei conferência
em toda sua documentação,
inclusive quanto ao
necessário atestado
do Recibo de fls. 30, constatando
afinal, que se encontra
em
plenas condições de ser encaminhado
ao Departamento
Econômico e Financeiro, para
as providências quanto ao pagamento.

2013.

t)
ChOIOCh~ki

Luis Carlos

diciário

Técnico
Seção de Emissão d
ou Exe

Ordem de Fornecimento
ção de Serviços
VISTO

Bel.~'t~~~'
7-t;;~an~caJUdi~~"
Chefe da Divisão de Compras

Considerando
o contido no despacho do Presidente
de fls. 15, 16 protocolado
sob nº
89.144/2013,
e estando
o expediente
devidamente
instruído
com a documentação
necessária,
e, portanto,
em condições
de quitação
do valor requerido
pelo Tradutor,
autorizo o pagamento de R$ 54,00, (cinquenta quatro reais).

f\o Departamento

Econômico
Em,

e Financeiro

para pélgamento.

.L/ !l-/ 010 1,3

~~I~~drçal
Diretor

Assessor Jurídico
do Departamento
do Patrimônio

