Abril de 2008

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Art. 65, I, “a”, da Lei 8.666/93 c/c Cláusula
Sexta, alínea “b.13”, do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
----Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 536/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 21/2007)
Número do processo relativo ao aditivo
Processo Administrativo nº. 100/08 – SA
(Termo Aditivo 01, ao Contrato nº.
21/2007)
Objeto
Acrescer ao valor contratado o permissivo
legal de R$ 10,78% do valor inicial
atualizado do contrato; inserir parágrafo
terceiro na cláusula oitava do ajuste;e
incluir novo cronograma físico-financeiro.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
TAMBAÚ CONCERVAÇÕES LTDA.
CNPJ nº. 03.395.789/0001-15.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência
Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

10.04.2008 e DOU em 18.04.2008, p. 125
A partir da data de assinatura.
PTRES 821

090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida
Valor do Acréscimo
Valor Total do Contrato (com acréscimo)

2008NE000267
R$ 6.169,52
R$ 36.756,65

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Art. 57, §1º, III, c/c art. 55, IV da Lei
8.666/93.
Modalidade da Licitação
----Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 467/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 22/2007)
Número do processo relativo ao aditivo
Processo Administrativo nº. 08/08 – SA
(Termo Aditivo 01, ao Contrato nº.
22/2007)
Objeto
Prorrogação,
por
interesse
da
Administração, do prazo de execução dos
projetos de arquitetura e de paisagismo,
urbanismo, ambientação e sinalização.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
FOX ENGENHARIA E CONULTORIA
LTDA. CNPJ nº. 01.693.698/0001-30.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência
Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

04.04.2008 e DOU em 18.04.2008, p. 125
A partir da data de assinatura.
PTRES 013784

090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida

2008NE000968
R$ 129.655,00

Valor Total do Contrato
Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e Cláusula
Sexta, alínea b.26 do Contrato Originário..
Modalidade da Licitação
----Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 510/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 04/2008)
Número do processo relativo ao aditivo
Processo Administrativo nº. 093/08 – SA
(Termo Aditivo 01, ao Contrato nº.
04/2008)
Objeto
Acrescer à força de trabalho, constituída
para prestação dos serviços objeto do
contrato originário, uma copeira e uma
ascensorista.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
NUCRON SOLUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. CNPJ nº. 06.866.074/0001-91.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial

30.04.2008 e DOU em 20.05.2008, p. 121

Vigência

Para inclusão da ascensorista, 01/02/2008;
para inclusão da copeira, a partir de
01/03/2008.
Programa de Trabalho originário dos recursos PTRES 821
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho
Valor Total do Contrato

2008NE000082
R$ 639.589,81

