J aneir o de 2008

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

art. 23, II, “a”, da Lei nº. 8.666/93

Convite 01/2007
Processo Administrativo nº 502/07 – SA
(Contrato nº 01/2008)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Fornecimento de água mineral potável sem
gás, envasada em garrafão policarbonato de
20 litros, para a Seção Judiciária de João
Pessoa e Subseção Judiciária de Campina
Grande.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
Platina Mineral Ltda. – CNPJ nº.
03.977.181/000107
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

08.01.2008 e DOU em 28.01.2008, p. 127
De 08.01.2008 até 31.12.2008
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 anual estimado

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

2008NE000002
R$ 8.358,00 (Valor unitário estimado: R$
1,99)
Art. 24, II, da Lei n.° 8.666/93


Processo Administrativo nº 547/07 – SA
(Contrato nº 02/2008)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Fornecimento de água mineral potável sem
gás, envasada em garrafão policarbonato de
20 litros, para a Subseção Judiciária de
Sousa/PB.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
Maxineide Casimiro Vieira. – CNPJ nº.
02.170.889/000180
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da 21.12.2007
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

09.01.2008 e DOU em 28.01.2008, p. 127
De 09.01.2008 até 31.12.2008
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 estimado anual

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

2008NE000003
R$ 1.076,40 (Valor unitário R$ 2,99)
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. 13/2007
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 474/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 03/2008)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços de emissão de
bilhetes
eletrônicos
(eticket
com
respectivo “código localizador”) de
passagens aéreas destinadas aos senhores
magistrados, servidores da JUSTIÇA
FEDERAL e/ou terceiros mediante
autorização da Direção do Foro, durante o
exercício de 2008, compreendendo
informações sobre opções de vôo, reservas,
emissão/ e entrega dos respectivos bilhetes
eletrônicos.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA.
– CNPJ nº. 35.588.359/000106
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

08.01.2008 e DOU em 28.01.2008, p. 127
De 08.01.2008 até 31.12.2008
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
Porcentagem de desconto

2008NE000012
3%

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

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. 17/2007

Número do processo original de licitação, dispensa
ou inexigibilidade

Processo Administrativo nº 510/07 – SA
(Contrato nº 04/2008)

Número do processo relativo ao aditivo


Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços de limpeza e
conservação, com o fornecimento de material
de limpeza, higiene e equipamentos, como
também serviços de manutenção predial
(bombeiro hidráulico, eletricista, auxiliar de
marcenaria e jardineiro), serviços de
recepção,
ascensorista,
telefonia
e
copeiragem, sem fornecimento de material, a
serem executados de forma indireta e
contínua no edifíciosede da Justiça Federal
de Primeiro Grau – Seção Judiciária da
Paraíba, situado na rua João Teixeira de
Carvalho, 480  Brisamar – João Pessoa/PB,
cujas condições gerais para execução dos
serviços estão especificadas no anexo I
(Projeto Básico/Termo de Referência) do
edital de licitação pregão eletrônico 17/2007.
NUCRON – SOLUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA. – CNPJ nº. 06.866.074/000191

Objeto

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

24.01.2008 e DOU em 28.01.2008, p. 127

Vigência

De 28.01.2008 até 28.09.2009

Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto

PTRES 821

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
recursos

00001 – Tesouro Nacional

Número do empenho original

2008NE000082

Valor total (20 meses)

R$ 639.589,81

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

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. 18/2007
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 543/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 05/2008)
Número do processo relativo ao aditivo

Objeto
Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços de manutenção
preventiva
e/ou
corretiva,
com
fornecimento e reposição de quaisquer
componentes/peças novos e originais,
inclusive gás refrigerante, relativamente
aos equipamentos que compõem todo o
sistema de arcondicionado instalado no
edifíciosede da Subseção Judiciária de
Campina Grande/PB, cujas especificações
técnicas dos equipamentos, bem assim as
condições gerais para execução dos
serviços estão descritas no anexo I (Projeto
Básico/Termo de Referência) do edital de
licitação pregão eletrônico n.º 18/2007.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
RECOL
–
REFRIGERAÇÃO
E
ELÉTRICA LTDA.
– CNPJ nº.
03.313.938/000150
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

24.01.2008 e DOU em 31.01.2008, p. 107
De 04.02.2008 até 04.08.2010
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 total (30 meses)

2008NE000083
R$ 79.600,00

