Junho de 2009
Fundamento legal da licitação, dispensa Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
ou inexigibilidade
regulamentada pelo Decreto nº 5.653, de
27/jul./2005, e subsidiariamente pela Lei
n° 8.666, de 21/junho/93.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 54/2008-JFCE
Número do processo original de licitação, Processo Administrativo nº 202/2009dispensa ou inexigibilidade
SA/JFPB (Contrato nº. 07/2009)
Objeto
Contratação do serviço de fornecimento
de 500 (quinhentas) unidades de licenças
de uso de um conjunto integrado de
software de defesa denominado antivírus,
acompanhado de mídias, manuais de
operação, com 01 (um) ano de suporte
técnico e manutenção “on-site”, para
atendimento
a
demanda
da
CONTRATANTE.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
LANLINK
INFORMÁTICA
LTD.,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
41.587.502/0002-29
Data de reconhecimento, ratificação e ----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 03.06.2009 e DOU em 19.06.2009, nº
resumo do instrumento no respectivo 115, p. 143
Diário Oficial
Vigência
De 03.06.2009 até 03.06.2010 (01 ano)
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Ações de
recursos orçamentários relativos ao objeto Informática-AI” e Elemento de Despesa
3390.39 – “Material de Consumo”,
correrão por conta de recursos específicos
consignados no Orçamento da União.
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
emitente do empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual 00001 – Tesouro Nacional
correm os recursos
Número do empenho da despesa acrescida 2009NE000232, de 03/jun./2009
Valor Total do Contrato
R$ 11.500,00

Fundamento legal da licitação, dispensa Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
ou inexigibilidade
regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de
31/maio/2005, e subsidiariamente pela
Lei n° 8.666, de 21/junho/93.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico Nº 05/2009
Número do processo original de licitação, Processo Administrativo nº 173/2009-SA
dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 08/2009)
Objeto
prestação de serviços reprográficos,
mediante a disponibilização de 20 (vinte)
equipamentos
novos
(não
remanufaturados) – primeiro uso -,
incluindo a disponibilização do mesmo
quantitativo de mesas/gabinetes para
suporte dos equipamentos, bem assim a
instalação e treinamento do pessoal
operacional, e ainda com assistência
técnica local, manutenção corretiva e
preventiva, fornecimento de peças de
reposição e materiais de consumo (toner,
cilindro, revelador, dentre outros), exceto
papel, para entrega e instalação nos
edifícios-sede da Justiça Federal nas
cidades de João Pessoa, Campina Grande
e Sousa/PB.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS
E EQUIPAMENTOS LTD., inscrita no
CNPJ/MF sob nº 40.938.508/0001-50
Data de reconhecimento, ratificação e ----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 19.06.2009 e DOU em 03.07.2009, nº
resumo do instrumento no respectivo 125, p. 132
Diário Oficial
Vigência
De 22.06.2009 até 22.12.2011 (30 meses)
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao objeto Causas - JC” e no Elemento de Despesa
3390.39 – “Outros Serviços de
Terceiros/Pessoa Jurídica”, correrão por
conta de recursos específicos consignados
no Orçamento da União.
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
emitente do empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual 00001 – Tesouro Nacional
correm os recursos
Número do empenho da despesa acrescida 2009NE000245, de 19/jun./2009
Valor Total do Contrato
R$ 144.000,00

