Dezembro de 2009
Fundamento
legal
da
licitação,
dispensa ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação
Número do processo original de
licitação, dispensa ou inexigibilidade
Objeto

Lei n° 8.666, de 21/junho/93.

Tomada de Preços nº 02/2009
Processo Administrativo nº 400/2009SA/JFPB (Contrato nº. 16/2009)
Execução dos serviços de instalação do
sistema de ar-condicionado (marca
Hitachi), tipo VRF, da ala leste-sul do
pavimento térreo do edifício-sede da
Justiça Federal na Paraíba.
ENGEAR – ENGENHARIA DE AQUECIMENTO
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
E REFRIGERAÇÃO LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob nº 00.976.914/0001-92
Data de reconhecimento, ratificação e ----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 27.11.2009 e DOU em 15.12.2009, nº
resumo do instrumento no respectivo 239, p. 181
Diário Oficial
Vigência
De 27.11.2009 até a data em que
estiverem
cumpridas
todas
as
obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas – JC” e no Elemento de
objeto
Despesa “4490.51 – Obras e
Instalações”, correrão por conta de
recursos específicos consignados no
Orçamento da União de 2009
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 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2009NE000448, de 27/nov./2009
acrescida
Valor Total do Contrato
R$ 71.403,45

Fundamento
legal
da
dispensa ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação

licitação, Lei n° 8.666, de 21/junho/93, Lei
10.520/2002 e Decreto 5.450/2005
Pregão Eletrônico n 2009/031, de
27/01/2009-Banco do Nordeste do Brasil
Número do processo original de Processo Administrativo nº 396/2009SA/JFPB (Contrato nº. 15/2009)
licitação, dispensa ou inexigibilidade
Serviços de acessos à Internet sem fio,
Objeto

com fornecimento de modem em regime
de comodato, utilizando tecnologias de
terceira geração (3G) do Serviço Móvel
Pessoal (SMP)
VIVO S.A. inscrita no CNPJ sob o n°
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
02.449.992/0405-49
Data de reconhecimento, ratificação e ----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 27.11.2009 e DOU em 11.01.2010, nº
resumo do instrumento no respectivo 06, p. 168
Diário Oficial
De 27.11.2009 a 27.11.2010
Vigência
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Ações de
recursos orçamentários relativos ao Informática - AI” e no Elemento de
Despesa 33.90.39 – “Serviços de
objeto
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 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2009NE000449, de 27/nov./2009
acrescida
Valor Total do Contrato
R$ 1.224,65

Fundamento
legal
da
dispensa ou inexigibilidade

licitação, Lei nº 8.666/93, Lei n.º 11.788/2008,
Resolução CJF n.º 527/2006 e na
Resolução TRF5ª Região n.º 17/2008
Dispensa de Licitação
Modalidade da Licitação
Número do processo original de Processo Administrativo nº 532/2009SA/JFPB (Contrato nº. 17/2009)
licitação, dispensa ou inexigibilidade
Prestação de serviços de seguro contra
Objeto
acidentes pessoais para conciliadores
que atuam junto aos Juizados Especiais
Federais da Sede desta Seção Judiciária
e das Subseções de Campina Grande e
Sousa
LIBERTY SEGUROS S.A., inscrita no
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)

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

CNPJ/MF sob nº 61.550.141/0001-72
-----

23.12.2009 e DOU em 11.01.2010, nº
06, p. 168
De 01.01.2010 até o cumprimento de
suas obrigações contratuais
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas” - JC e no Elemento de Despesa
3390.39 – Serviços de Terceiro - Pessoa
Jurídica, correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento
da União, relativo ao exercício de 2009
Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Judiciária da Paraíba
00001 – Tesouro Nacional

Número e nome da Unidade Gestora
emitente do empenho original
Número e nome da Gestão à conta da
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2009NE000472, de 11/dez./2009
acrescida
R$ 441,48
Valor Total do Contrato

Fundamento
legal
da
licitação,
dispensa ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação
Número do processo original de
licitação, dispensa ou inexigibilidade
Objeto

Lei n° 8.666, de 21/junho/93

Dispensa de Licitação
Processo Administrativo nº 174/2009SA/JFPB (Contrato nº. 18/2009)
Elaboração do projeto executivo de arcondicionado e instalações elétricas
necessárias ao novo sistema de arcondicionado do Edifício-Sede desta
Seção Judiciária em João Pessoa,
situado na Rua João Teixeira de
Carvalho, 480, Brisamar
ENGPRED - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
S/S LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.º
05.423.432/0001-29
Data de reconhecimento, ratificação e ----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 30.12.2009 e DOU em 13.01.2010, nº
resumo do instrumento no respectivo 08, p. 158
Diário Oficial
Vigência
De 30.12.2009 até o cumprimento de

suas obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas – JC” e no Elemento de Despesa
33.90.39 – “Serviços de Terceiros –
objeto
Pessoa Jurídica”, correrão por conta de
recursos específicos consignados no
Orçamento da União do corrente
exercício
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 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2009NE000598, de 30/dez./2009
acrescida
R$ 11.600,00
Valor Total do Contrato

