Dezembro de 2011
2011
Fundamento legal da licitação, Lei n° 8.666/93, art. 24, inc. X
dispensa ou inexigibilidade
Dispensa de licitação, homologada
Modalidade da Licitação
em 14/dez./2011.
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
338/A/2011-SA
(Contrato
nº.
licitação, dispensa ou inexigibilidade
21/2011)
Locação de 03 (três) galpões em
alvenaria, edificados às margens da
Objeto
BR 230, Km 23 - Água Fria – João
Pessoa/PB, com área útil total de
1.390m²
TREVO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº
contratada(o)
04.961.452/0001-90
Data de reconhecimento, ratificação
----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 14.12.2011 e DOU em 17.01.2012,
do resumo do instrumento no nº 12, p. 145.
respectivo Diário Oficial
Vigência
De 14.12.2011 a 14.12.2016.
Programa de Trabalho “Julgamento
Programa de Trabalho originário dos de
Causas
(PTRES
000821)”,
recursos orçamentários relativos ao Elemento de Despesa “3.3.90.39 –
objeto
Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica”.
Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Número e nome da Unidade Gestora
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE00998, de 29/12/2011.
acrescida
Valor total do contrato (execução 60 R$ 1.008.900,00 (um milhão, oito
meses)
mil e novecentos reais).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, regulamentada pelo Decreto nº
dispensa ou inexigibilidade
5.450, de 31/maio/2005, e Lei n°
8.666, de 21/junho/93.
Pregão Eletrônico 73/2010-TRT 6ª
Modalidade da Licitação
Região.
Número do processo original de Processo
Administrativo
nº
licitação, dispensa ou inexigibilidade 325/2011-SA (Contrato nº. 22/2011).
Fornecimento
de
equipamentos
Objeto
elétricos (06 NOBREAKS) para esta
Seção Judiciária da Paraíba
LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA.,
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
contratada(o)
03.035.204/0001-56.
Data de reconhecimento, ratificação
----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 22.12.2011 e DOU em 10.01.2012,
do resumo do instrumento no nº 7, p. 144.
respectivo Diário Oficial
De 22/12/2011 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
Programa
de
Trabalho
Programa de Trabalho originário dos “Modernização de Instalações da
recursos orçamentários relativos ao Justiça Federal” e Elemento de
objeto
Despesa “4.4.90.52 – Material
Permanente”
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE000968,
de
acrescida
22/dezembro/2011
R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e
Valor total do Contrato
oitocentos reais).

Fundamento legal da licitação,
dispensa ou inexigibilidade

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

Objeto

Nome
e
contratada(o)

CNPJ/CPF

da(o)

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
n° 8.666, de 21/junho/93, aplicada
subsidiariamente.
Pregão eletrônico Nº 13/2011-JFPB,
homologado em 07/dezembro/2011.
Processo
Administrativo
nº
306/2011-SA (Contrato nº. 23/2011)
Serviços de engenharia alusivos à
manutenção
do
revestimento
interno de ladrilho cerâmico e
acabamento de paredes de 02 (dois)
fossos de iluminação localizados no
edifício-sede da Justiça Federal na
Paraíba
ENGEAR
–
ENGENHARIA
DE
AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.976.914/0001-92.
-----

Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 31.12.2011 e DOU em 17.01.2012,
do resumo do instrumento no nº 12, p. 145.
respectivo Diário Oficial
De 31.12.2011 até a data em que
estiverem cumpridas todas as
Vigência
obrigações
contratuais,
observando-se
o
cronograma
físico-financeiro.
Programa de Trabalho “Julgamento
Programa de Trabalho originário dos de
Causas
(PTRES
000821)”,
recursos orçamentários relativos ao Elemento de Despesa “3.3.90.39 –
objeto
Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica”.
Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Número e nome da Unidade Gestora
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa
----acrescida
R$ 137.800,00 (cento e trinta e sete
Valor total do contrato
mil e oitocentos reais).

Fundamento legal da licitação,
dispensa ou inexigibilidade

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

Objeto

Nome
e
contratada(o)

CNPJ/CPF

da(o)

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
n° 8.666, de 21/junho/93, aplicada
subsidiariamente.
Pregão
Eletrônico
17/2011,
homologada em 28/12/2011.
Processo
Administrativo
nº
346/2011-SA (Contrato nº. 24/2011).
Execução de serviços de engenharia
pertinentes
a
instalação
de
equipamentos condicionadores de
ar-condicionado tipo VRF (marca
HITACHI) em diversos ambientes do
edifício-sede desta SJPB
ENGEAR
–
ENGENHARIA
DE
AQUECIMENTO 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 28.12.2011 e DOU em 17.01.2012,
do resumo do instrumento no nº 12, p. 145.
respectivo Diário Oficial
De 25.07.2011 até a data em que
estiverem cumpridas todas as
Vigência
obrigações
contratuais,
observando-se
o
cronograma
físico-financeiro.
Programa
de
Trabalho
Programa de Trabalho originário dos “Modernização das Instalações da
recursos orçamentários relativos ao Justiça Federal” e no Elemento de
objeto
Despesa “4490.51 – Obras e
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE000986, de 28/12/2011.
acrescida
R$
217.900,00
(duzentos
e
Valor total do Contrato
dezessete mil e novecentos reais).

Fundamento legal da licitação,
dispensa ou inexigibilidade

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

Nome
e
contratada(o)

CNPJ/CPF

da(o)

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
n° 8.666, de 21/junho/93, aplicada
subsidiariamente.
Pregão
Eletrônico
18/2011,
homologada em 30/12/2011.
Processo
Administrativo
nº
347/2011-SA (Contrato nº. 25/2011).
Serviços de engenharia pertinentes
à reforma e modernização das
instalações de diversos setores do
edifício-sede desta SJPB
CAMBOIM CONSTRUTORA LTDA.,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
05.004.867/0001-39
-----

Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 31.12.2011 e DOU em 17.01.2012,
do resumo do instrumento no nº 12, p. 145.
respectivo Diário Oficial
De 25.07.2011 até a data em que
estiverem cumpridas todas as
Vigência
obrigações
contratuais,
observando-se
o
cronograma
físico-financeiro.
Programa
de
Trabalho
Programa de Trabalho originário dos “Modernização das Instalações da
recursos orçamentários relativos ao Justiça Federal” e no Elemento de
objeto
Despesa “4490.51 – Obras e
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE000986, de 28/12/2011.
acrescida
R$
217.900,00
(duzentos
e
Valor total do Contrato
dezessete mil e novecentos reais).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, regulamentada pelo Decreto nº
dispensa ou inexigibilidade
5.450, de 31/maio/2005, e Lei n°
8.666, de 21/junho/93.
Pregão
Eletrônico
19/2010,
Modalidade da Licitação
homologada em 30/dez./2010
Número do processo original de Processo
Administrativo
nº
licitação, dispensa ou inexigibilidade 438/2010-SA (Contrato nº. 26/2011).
Prestação
de
serviços
para
definição, instalação, configuração,
suporte
técnico,
contemplando
instalação,
configuração,
Objeto
gerenciamento e resolução de
problemas,
para
as
soluções
Microsoft, no formato de carga
horária de serviço
SWT INFORMÁTICA LTDA, inscrita no
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
CNPJ/MF sob o n° 09526255/0001contratada(o)
67
Data de reconhecimento, ratificação
----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 29.12.2011 e DOU em 17.01.2012,
do resumo do instrumento no nº 12, p. 145.
respectivo Diário Oficial
De 22/12/2011 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho “Julgamento
Programa de Trabalho originário dos
de Causas – JC” e no Elemento de
recursos orçamentários relativos ao
Despesa “339039 – Outros Serviços
objeto
de Terceiros/Pessoa Jurídica”
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Judiciária da Paraíba
emitente do empenho original
Número e nome da Gestão à conta 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE001026,
de
acrescida
29/dezembro/2011
R$ 29.760,00 (vinte e nove mil
Valor total do Contrato
setecentos e sessenta reais).

