Dezembr o de 2007 (II)

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

Lei n° 8.666/93, especialmente art. 22, §3º.

Convite nº. 02/2007
Processo Administrativo nº 525/07 – SA
(Contrato nº 18/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Execução de serviços de engenharia
(construção de abrigo para estacionamento
de veículos) no edifíciosede da Justiça
Federal  Subseção Judiciária de Sousa,
situado na rua Francisco Vieira da Costa
s/nº  Bairro Rachel Gadelha, como
descrito no Projeto Básico (anexo I do
edital de licitação convite nº 02/2007).
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
COPRENE – COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRÉMOLDADOS DO NORDESTE
LTDA. – CNPJ nº. 08.599.961/000176
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

28.12.2007 e DOU em 07.01.2008, p. 178

Da data de sua assinatura até o
cumprimento de todas as obrigações
contratuais.
Programa de Trabalho originário dos recursos PTRES 843
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 original
Valor global

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

2007NE001022
R$ 64.600,00
Lei n° 8.666/93, especialmente art. 22, §2º.
Tomada de Preços nº. 02/2007
Processo Administrativo nº 503/07 – SA
(Contrato nº 20/2007)

Execução de serviços de engenharia
(recuperação do estacionamento e reforma
dos banheiros das Varas Federais, do
restaurante
e
da
lanchonete
dos

magistrados) no edifíciosede da Justiça
Federal em João Pessoa, situado na rua
João Teixeira de Carvalho, 480  Brisamar,
como descrito no Projeto Básico (anexo I
do edital de licitação Tomada de Preços nº
02/2007) e Projetos Arquitetônicos.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CONSTRUTORA
SANTO
AMARO
LTDA. – CNPJ nº. 05.537.995/000148
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

26.12.2007 e DOU em 07.01.2008, p. 178

Da data de sua assinatura até o
cumprimento de todas as obrigações
contratuais.
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 original
Valor global

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

2007NE000967
R$ 398.039,03

Lei n° 8.666/93, especialmente art. 22, §3º.

Convite nº. 03/2007
Processo Administrativo nº 536/07 – SA
(Contrato nº 21/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Execução de serviços de engenharia para
execução de calçada externa e piso em
paralelepípedo e de serviços diversos no
edifíciosede da Subseção Judiciária de
Sousa, localizada na rua Francisco Vieira
da Costa, s/n, CEP: 58.804.177, bairro:
Raquel Gadelha, Sousa – PB.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
TCL – Tambaú conservações Ltda.. –
CNPJ nº. 03.395.789/000115
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

28.12.2007 e DOU em 07.01.2008, p. 178
Da data de sua assinatura até o
cumprimento de todas as obrigações
contratuais.

Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

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 original
Valor global

2007NE001033
R$ 36.756,65

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

Lei n° 8.666/93, especialmente art. 22, §2º.

Tomada de Preços nº. 01/2007
Processo Administrativo nº 467/07 – SA
(Contrato nº 22/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Prestação de serviços de elaboração de
projetos de arquitetura e engenharia para a
construção do anexo do edifíciosede da
Subseção Judiciária de Campina Grande, na
Rua Edgard Vilarim Meira, s/nº, Bairro
Liberdade,
com
previsão
para
acompanhamento da futura obra, através de
realização de vistorias no local da
execução, eventuais adequações do projeto
executivo e ratificação do ‘as built’, como
também visando à contratação de serviços
de gerenciamento de projetos.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA. – CNPJ nº. 01.693.698/000130
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

26.12.2007 e DOU em 07.01.2008, p. 178
De 26.12.2007 até 26/05/2010
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 original
Valor global

Fundamento legal da
inexigibilidade
Modalidade da Licitação

licitação,

2007NE000968
R$ 129.655,00

dispensa

ou

Lei n° 8.666/93, especialmente art. 22, §2º.
Tomada de Preços nº. 01/2007

Número do processo original de licitação, dispensa
ou inexigibilidade

Processo Administrativo nº 467/07 – SA
(Contrato nº 23/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Prestação de serviços de elaboração de
projetos de instalações elétricas prediais
para a construção do anexo do edifíciosede
da Subseção Judiciária de Campina Grande,
na Rua Edgard Vilarim Meira, s/nº, Bairro
Liberdade,
com
previsão
para
acompanhamento da futura obra, através de
realização de vistorias no local da
execução, eventuais adequações do projeto
executivo e ratificação do ‘as built’.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
MARQUES ENGNHARIA LTDA. – CNPJ
nº. 06.865.674/000135
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

26.12.2007 e DOU em 07.01.2008, p. 178
De 26.12.2007 até 26/05/2010
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 original
Valor global

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

2007NE000969
R$ 27.991,00

dispensa

ou

Art. 1º do Decreto nº 5.450/05 e Art. 1º da
Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo
Decreto n° 3.555/00, bem como pela Lei n°
8.666/93, subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico nº. 15/2007
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 501/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 19/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento e instalação de 01 (uma)
solução antispam, com fornecimento de
equipamento
(hardware),
abrangendo
entrada e saída (Inbound/Outbound), para
no mínimo 700 caixas postais eletrônicas,
com garantia de atualizações e suporte
técnico por 24 (vinte quatro) meses, cujas

condições gerais para fornecimento e
execução dos serviços de suporte estão
insertas no anexo I (Projeto Básico/Termo
de Referência) do edital de licitação pregão
eletrônico 15/2007.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
TRÍADE ANÁLISE DE SISTEMAS
LTDA. – CNPJ nº. 70.118.112/000127
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

21.12.2007 e DOU em 07.01.2008, p. 178

De 21.12.2007 até o cumprimento de todas
as obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos recursos PTRES 855
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 original
Valor global
Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

2007NE000940
R$ 15.360,00
dispensa

ou

Art. 1º da Lei nº 10.520/02, regulamentada
pelo Decreto n° 3.555/00, bem como pela
Lei n° 8.666/93, subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial nº.11/2006
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº507/06 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 24/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento de mobiliário diversificado.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
DIVIBRÁS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE DIVISÓRIAS LTDA. – CNPJ nº.
40.884.066/000106
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

26.12.2007 e DOU em 15.01.2008, p. 218

De 26.12.2007 até o cumprimento de todas
as obrigações contratuais
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 original
Valor global

2007NE0001015
R$ 3.911,79

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Art. 1º da Lei nº 10.520/02, regulamentada
pelo Decreto n° 3.555/00, bem como pela
Lei n° 8.666/93, subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial nº.11/2006
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº507/06 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 25/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento de mobiliário diversificado.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
MOVENORD
–
MÓVEIS
DO
NORDESTE LTDA. – CNPJ nº.
05.111.625/000144
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

26.12.2007 e DOU em 28.01.2008, p. 127

De 26.12.2007 até o cumprimento de todas
as obrigações contratuais
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 original
Valor global

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

2007NE000973
R$ 48.950,98
dispensa

ou

Art. 1º do Decreto nº 5.450/05 e Art. 1º da
Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo
Decreto n° 3.555/00, bem como pela Lei n°
8.666/93, subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico nº.59/2007 – TRT/6ª
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº565/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 27/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento
de
equipamentos
de
informática, solução de backup dos dados
de informática da JFPB, com instalação e
serviços de suporte técnico.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
HEWLETTPACKARD BRASIL LTDA. –
CNPJ nº. 61.797.924/000902.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do

29.12.2007 e DOU em 15.01.2008, p. 218

instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

De 29.12.2007 até o cumprimento de todas
as obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos recursos PTRES 855
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 original
Valor global

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

2007NE001051 E 2007NE001063
R$ 319.780,00
dispensa

ou

Art. 1º da Lei nº 10.520/02, regulamentada
pelo Decreto n° 3.555/00, bem como pela
Lei n° 8.666/93, subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão nº.14/2007 – PRT/6ª
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº544/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 28/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
O objeto do presente contrato é o
fornecimento, de uma só vez, com
manutenção e garantia de funcionamento
de
equipamentos
de
informática
(impressoras e unidades de expansão), com
as configurações descritas no Anexo I do
instrumento editalício.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
PLUGNET
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ nº.
02.213.325/000263.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

29.12.2007 e DOU em 15.01.2008, p. 218

De 29.12.2007 até o cumprimento de todas
as obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos recursos PTRES 821, 855 e 856
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 original

2007NE001064,
2007NE001066
R$ 110.425,00

Valor global

Fundamento

legal

da

licitação,

dispensa

ou

2007NE001065

e

Art. 1º do Decreto nº 5.450/05 e Art. 1º da

inexigibilidade

Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo
Decreto n° 3.555/00, bem como pela Lei n°
8.666/93, subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico nº.32/2007 – FUB
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº560/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 29/2007)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento de móveis para escritório.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
GIROFLEX
S.A.
–
CNPJ
nº.
56.922.902/000106.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 
inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

29.12.2007 e DOU em 16.01.2008, p. 182

De 29.12.2007 até o cumprimento de todas
as obrigações contratuais
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 original
Valor global

2007NE001017,
2007NE001083
R$ 204.773,00

2007NE001075

E

