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'Revista

de Direito Administrativo'

território

Nacional.

No

requerimento

- ISSN1413-1439, para todo o

o

Centro

de

Documentação

também justificou a renovação da assinatura da revista (fI. 02)
"Publicação Oficial do Instituto O Direito por um
planeta verde melhor, fonte de pesquisa em Direito
Ambiental, trata do aspecto jurídico e de a áreas
conexas com o meio ambiente (biologia, economia,
patrimônio
cultural
e
filosofia).
Periodicidade:
Trimestral. "(verbis)

o

Departamento

Econômico e Financeiro atestou

que (f. 41):
"Em face da Lei Complementar 101/00 (L.R.F.), Lei
Orçamentária, Lei de Diretrizes e o consequente
impacto financeiro, e verificando os controles
existentes nesta Divisão, conclui-se que os saldos
globais orçamentários e financeiros permitem que se
acrescente tal despesa."

É o relatório.
A
obrigatoriedade

regra

no

sistema

jurídico

da realização de certame licitatório.

decorre da necessidade da Administração

atual

é

a

Tal imperativo

em selecionar a proposta

mais vantajosa, bem como assegurar a todos que pretendam com ela
contratar

um tratamento

isonômico. Essa é a inteligência do art. 37,

inciso XXI da Constituição da República:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(. ..)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os
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INEXIGIBILIDADE

201/2014

Trata-se de solicitação da Supervisora do Centro de Documentação,
cujo objeto é a renovação da assinatura da Revista de Direito Ambiental, para
o ano de 2014, vols. 73 a 76, junto à Editora Revista dos Tribunais (fls. 02).
Submeto

à

elevada

apreciação

do

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador Presidente.
Em 26 de maio de 2014.

\{J ~'K

Bel. FELIPEtÃifEu DA SILVAMARÇAL
Diretor do Departamento do Patrimônio

I - Trata-se
Documentação,
Ambiental,

cujo objeto

de solicitação

é a renovação

da Supervisora

da assinatura

do Centro

da Revista

de

de Direito

para o ano de 2014, vols. 73 a 76, junto à Editora Revista dos Tribunais

(fls. 02).
A pretensão

da aqulslçao

foi assim justificada:

"justificativa:

Publicação Oficial do Instituto O Direito por um planeta verde melhor, fonte de
pesquisa em Direito Ambiental, trata do aspecto jurídico e de áreas conexas com o
meio ambiente (biologia, economia, patrimônio cultural e filosofia). Periodicidade:
Trimestral. "
11- O Departamento

Econômico e Financeiro

aduziu que: "em

face da Lei Complementar 101/00 (L.R.F.), Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes e o
consequente impacto

financeiro,

e verificando os controles

existentes

nesta

Divisão, conclui-se que os saldos globais orçamentários e financeiros permitem que
se acrescente tal despesa" (fls. 41), realizando
Dessa forma, DECLARO que o recurso financeiro
adequação orçamentária

e financeira

Anual.

Centro Cívico.

(fls. 42).

a ser aplicado na contratação

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,

Plano Plurianual e com Lei Orçamentária
Rua Álvaro Ramos, 157.

a reserva orçamentária

Curitiba - Paraná • CEP 80.530-190

tem
com o
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111 -

O artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de

junho de 1993 e o artigo 33, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, de 16 de
agosto de 2007, dispõe, respectivamente:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
/ - 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 houver inviabilidade de competição, em
especial:
/ - 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 legais
a realização da contratação direta por inexigibilidade depende da demonstração de
que

empresa

possui exclusividade

para fornecer

o produto

que

atenda

a

Administração Pública.
No caso em tela, verifica-se que a Editora Revista dos Tribunais
Ltda. possui exclusividade para editar, distribuir e comercializar a Revista de Direito
Ambiental,

consoante se infere da carta de exclusividade

emitida

pela SNEL -

Sindicato Nacional dos Editores de Livros (fls. 16/18), bem como que a citada
empresa apresenta as certidões necessárias (fls. 30/34; 36; 43 e 44) e não está
suspensa ou impedida de contratar com a Administração conforme demonstram as
consultas encartadas no expediente (fls. 37/39)
Com efeito, diante do interesse público na contratação

indicado

pelo setor requisitante, aliado à hipótese de impossibilidade de outras empresas do
ramo comercializarem

a assinatura da revista almejada, mostra-se juridicamente ~

possível a contratação direta por inexigibilidade de licitação junto a Editora Revista
dos Tribunais Ltda.

Rua Álvaro Ramos, 157.

Centro Cívico.

Curitiba - Paraná • CEP 80.530-190

~
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IV - Sendo assim, ADOTO o parecer n.º 823/2013
Jurídica do Departamento

do Patrimônio

direta,

por inexigibilidade

de licitação,

inscrita

no CNPJ sob o 60.501.293/0001-12,

fulcro

(fls. 45/48)
da Editora

no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93,

Ambiental,

volumes

(setecentos

e cinquenta reais).

da Assessoria

e AUTORIZO a contratação
Revista

dos Tribunais

por inexigibilidade
para assinatura

73 a 76, para o ano de 2014,

de licitação,

Ltda.,
com

da Revista de Direito

pelo valor

de R$ 750,00

V - Publique-se.
VI - Ao Departamento

Econômico e Financeiro

para emissão da

nota de empenho.
VII - Ao Departamento

do Patrimônio, para as demais providências

cabíveis.

Em 26 de maio de 2014.

~

Desembargador

ILHE ME LUIZ GOMES

Presidente do Tribun

Rua Álvaro Ramos, 157.

I de Justiça

Centro Cívico • Curitiba - Paraná • CEP 80.530-190
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NOTA
DE
EMPENHO
EMP
DATA: 27/05/2014
PEDI~:
050000004000977
EMPENHO: 05000000401118-1
----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.'._-ORGAO

TRIBUNAL DE JUSTICA

UNIDADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

SUB-UNIDADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

PROJ/ATIV.

PRCMJVER E GESTICNAR AS ATIVIDADES

-

CARACI'ERISTICAS

C.N.P.J

DA UNIDADE:

ADIANTAMENI'O

NAO

OBRA .•..••.

NAO

T:PO

I

DATA-LIMITE

ESCRITURAL

I

...

77.821.841.0001-94

EMPENHO ••

DIFERIDO

• : NAO

ORDINARIO

.•.•.•

NAO

PREVISAO PGI'O •

UTILIZACAO •.
RES. SALDO •.
CCND PAGI'O •.
D.D.F • .....
P.A.D.V.

*

JUDICIARIAS

: NORMAL

RECURSO .•.•

I

EDRMA LICITACAO
NAO

ISENI'O

CCNVENIO

N.:

Jj~

20J

NAO

PRAZO ENTR:

***

NAOIN~
NAO INEDRMADO

NAO INEDRMADO

NR. SID.,.:

CREIX:R cbDIGO

9616952-3

CGC:

NCME

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS

CIC

60501293000112

El'lDERECO : BOSCPE 820 BARRA FUNDA
SAO PAULO CEP: 01136000

U.F.:

BANCO

0001

AG. 0383'OONTA

pb00033992-0

LTDA

SP

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

*

I

I

DEMl'lSTRATIVO

DO

SALDO

CRCAMENI'ARIO

* ------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I
I

WfACAO ORCAMENI'ARIA
05 01 0000

4005

0000

3390.3901

SALDO ORCAM. ANTERIOR
100

1287

VALOR EMPENHADO

7.686.926,51

*
SALDO ORCAM. ATUAL

750,00

7.686.176,51

750,00

HISTORICO

AMBIENTAL,

SETECENTOS E CINCOENTA REAIS *************************************
******************************************************************
******************************************************************

1"3
: ASSINATURA DA REVISTA DE DIREITO

VOLUMES A 76,

PI

ANO DE 2014

(EM SUBSTIT.

AO EMP. 2552-1

12013). PROr. 420312/2013.

Bel. Sérgio

I

*

* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._--VALOR TOI'AL DO EMPENHO :

I
I
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Contador
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