TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE COMPRAS
Protocolo

nO113.665/2011

Senhor Chefe de Divisão

Trata o presente expediente de solicitação levada a
termo pela Diretoria do Departamento Judiciário deste Tribunal de Justiça, de tradução de
Carta Rogatória Cível nO769.511-6 do idioma português para versão em espanhol.

Em atenção
procedimentos

às novas diretrizes

estipuladas

nos

de contratação de tradutores em processos judiciais, onde se prevê que o

encaminhamento

a profissionais

juramentados

pela Junta

Comercial

do Paraná

-

JUCEPAR, se dará por antiguidade com relação a processos e por ordem alfabética para
tradutores, desde que consignado o interesse na execução do serviço, informo a Vossa
Senhoria que os documentos

comprobatórios

de instrução encontram-se

devidamente

arrolados na seqüência do presente protocolizado.

Tal procedimento é amparado pelo artigo 33, caput,
da Lei Estadual nO. 15.608/2007, que pontua a inexigibilidade de licitação quando houver
inviabilidade de competição, o que ocorre, uma vez que os tradutores oficiais utilizam-se
da Tabela de Emolumentos publicada pela Jucepar, onde se encontra expresso o número
de cinqüenta (50) caracteres por linha e de vinte e cinco (25) linhas por lauda, divergindo
substancialmente

do número

de páginas

integrantes

dos processos

de rogatória,

requerendo do tradutor tão somente a adequação aos parâmetros supramencionados.

Diante do exposto, tendo sido preenchidos todos os
pré-requisitos

preliminares para a contratação em tela, seguindo rigorosamente

determinada,

apreciada a proposta de cotação de valores apresentada

acordo

com a Tabela

profissional

Dione

de Emolumentos

Maria

Gomes

da supracitada

Schaitza

para

junta

atuar

e estando de

comercial,

como

a ordem

indico

tradutora

a

neste

protocolizado, ao custo de R$1.386,00 (hum mil trezentos e oitenta e seis reais).

Curitiba, 18, de abril de 2011.

Chefe da Se ão de P ce samento de Compras

DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO
DIVISA0 DE COMPRAS
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Jatinho N. : 000114/2011

Destino: 11001 - D.J. - DIRETORIA - 50 ANDAR l
Fornecedor ou Executor: 8051 - DIONE MARIA GOMES SCHAITZA
cPy: 080.245.109/87
Localidade: CURITIBA
Endereco: Ri BUENOS AIRES - 444 3a.AND.S.35
Gárantia:
Prazo de Entrega: 60 DIAS UT
Local p/ entrega: 11001 - D.J. - DIRETORIA - 50 ANDAR l
ORDEM DE FORNECIMENTO

QUANT.

N. : 113665/2011

Fone: 222-9465

OU EXECUCAO DE SERVICOS
VALOR

E S P E C I F I C A C A O
SERVICOS DE TRADUCAO DA CARTA ROGATORIA
No 769511-6 AO IDIOMA ESPANHOL.

CIVEL
1.386,00

Importa o presente pedido em R$ 1.386,00
*UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E*****
*SEIS REAIS********************************************************************
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