Agosto de 2010
Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
Fundamento legal da licitação, dispensa
de 31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666,
ou inexigibilidade
de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 11/2010-JFPB
Número do processo original de Processo Administrativo nº 184/2010-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 08/2010)
prestação de serviços de manutenção
preventiva
e/ou
corretiva,
com
fornecimento e reposição de quaisquer
componentes/peças novas e originais
(primeiro
uso),
inclusive
gás
refrigerante,
relativamente
aos
Objeto
equipamentos que compõem todo o
sistema de ar-condicionado instalado no
edifício-sede da Justiça Federal em João
Pessoa/PB, situado na Rua João Teixeira
de Carvalho, 480 – Brisamar.
RECOL - REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
03313938/0001-50.
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 02.08.2010 e DOU em 04.08.2010, nº
resumo do instrumento no respectivo 148, p. 152
Diário Oficial
De
02/agosto/2010
até
Vigência
02/fevereiro/2012
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas – JC” e no Elemento de Despesa
“339039 – Serviços de Terceiros”.
objeto
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 2010NE000394, de 23/jul/2010
acrescida
R$ 175.620,00 (cento e setenta e cinco
Valor total do Contrato (30 meses)
mil, seiscentos e vinte reais).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
Fundamento legal da licitação, dispensa
de 31/maio/2005, Decreto nº 2.271, de
ou inexigibilidade
07.07.1997, e pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93, aplicada subsidiariamente.
Adesão a ata de registro de preços
Modalidade da Licitação
01/2009-INSS, resultante do Pregão nº

13/2009(SRP).
Número do processo original de Processo Administrativo nº 201/2010-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 09/2010)
prestação de serviços de impressão,
mediante
a
locação
de
parque
tecnológico, incluindo o fornecimento
Objeto
de impressoras e multifuncionais em
rede de suprimentos.
MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CNPJ/MF sob nº 40.938.508/0001-50.
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 02.08.2010 e DOU em 04.08.2010, nº
resumo do instrumento no respectivo 148, p. 152
Diário Oficial
Vigência
De 02/agosto/2010 até 02/agosto/2011
Programas de Trabalho “Julgamento de
Programa de Trabalho originário dos Causas – JC” e “Implantação de Varas
recursos orçamentários relativos ao Federais – IVF” e no Elemento de
objeto
Despesa “33.90.39. – Outros Serviços
Terceiros/Pessoa Jurídica”.
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 2010NE000395 e 2010NE000396, ambas
acrescida
de 28/jul/2010
R$ 44.880,00 (quarenta e quatro mil,
Valor total do Contrato (30 meses)
oitocentos e oitenta reais)

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
Fundamento legal da licitação, dispensa
de 31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666,
ou inexigibilidade
de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
pregão eletrônico Nº 12/2010
Número do processo original de Processo Administrativo nº 211/2010-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 10/2010)
execução de serviços de engenharia –
reforma – no edifício-sede da Subseção
Judiciária de Monteiro/PB, situado na
Objeto
Rua Padre Artur Cavalcanti, s/n - Centro
– Monteiro/PB.
ENGEAR – ENGENHARIA DE AQUECIMENTO
E REFRIGERAÇÃO LTDA., inscrita no
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CNPJ/MF sob nº 00.976.914/0001-92
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 30.08.2010 e DOU em 02.09.2010, nº

resumo do instrumento no respectivo 169, p. 141
Diário Oficial
De 30/agosto/2010 até a data em que
Vigência
estiverem
cumpridas
todas
as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho “Implantação de
Programa de Trabalho originário dos
Varas Federais – IVF” e no Elemento de
recursos orçamentários relativos ao
Despesa
“4.4.90.51
–
Obras
e
objeto
Instalações”
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 2010NE000462, de 30/agosto/2010
acrescida
R$ 78.500,00 (setenta e oito mil e
Valor total do Contrato (30 meses)
quinhentos reais).

