Setembro de 2008
Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem
como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 02/2006
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 272/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 11/2006)
Objeto
Prorrogação da vigência do contrato
originário
por
mais
30
meses,
compreendendo-se
o
período
de
03/setembro/2008
a
03/março/2011,
alterando-se
os
valores
atualmente
pactuados da seguinte forma: item 4: de R$
2.128,00 para R$ 2.397,83; item 3: de R$
1.300,00 para R$ 1.464,84, com efeitos
financeiros a partir de 22/julho/2008
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
DEMANDA
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
CNPJ/MF
sob
o
n°
41.116.518/0001-72
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

03.09.2008 e DOU em 09.09.2008, p. 119

A partir da data de assinatura
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas – JC” e no Elemento de Despesa
“33.90.39
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”
Número e nome da Unidade Gestora emitente do Justiça Federal de 1º Grau – Seção
empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida
Valor Total do Contrato

2008NE000051e 2008NE000052
R$ 3.862,67

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem
como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 02/2006
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 272/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 11/2006)
Objeto
Prorrogação da vigência do contrato
originário
por
mais
30
meses,
compreendendo-se
o
período
de
03/setembro/2008 a 03/março/2011.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
ZÊNITE
TECNOLOGIA
E
TELEINFORMÁTICA
LTDA
CNPJ/MF sob o n° 04.708.116/0001-30
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

03.09.2008 e DOU em 09.09.2008, p. 119

A partir da data de assinatura
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas – JC” e no Elemento de Despesa
“33.90.39
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”
Número e nome da Unidade Gestora emitente do Justiça Federal de 1º Grau – Seção
empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

2008NE000053 e 2008NE000054

ou

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem
como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 02/2006
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 272/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 13/2006)
Objeto
Prorrogação da vigência do contrato
originário
por
mais
30
meses,
compreendendo-se
o
período
de
03/setembro/2008 a 03/março/2011.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
DÍGITO 5 TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA
LTDA
CNPJ/MF sob o n° 07.543.310/0001-00
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do

03.09.2008 e DOU em 09.09.2008, p. 119

instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência
Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto

A partir da data de assinatura
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas – JC” e no Elemento de Despesa
“33.90.39
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”
Número e nome da Unidade Gestora emitente do Justiça Federal de 1º Grau – Seção
empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

2008NE000050

ou

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem
como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 02/2006
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 298/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 15/2006)
Objeto
Prorrogação da vigência do contrato
originário
por
mais
30
meses,
compreendendo-se
o
período
de
27/outubro/2008 a 27/abril/2011.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
LTDA
CNPJ/MF sob o n° 10.746.436/0001-00
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

03.09.2008 e DOU em 09.09.2008, p. 119

A partir da data de assinatura
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas – JC” e no Elemento de Despesa
“3390.37 – Locação de Mão-de-Obra”
Número e nome da Unidade Gestora emitente do Justiça Federal de 1º Grau – Seção
empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida

2008NE000015

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de
08/agosto/2000, alterado pelos Decretos n°s
3.693, de 20/dezembro/2000, e 3.784, de
06/abril/2001, pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93, aplicada subsidiariamente,
bem como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 01/2008,
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 74/2008-AS
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 11/2008)
Objeto
Prestação continuada dos serviços de
assistência médico-hospitalar, ambulatorial,
laboratorial, exames complementares e
serviços auxiliares de diagnóstico, terapias
e internações, clínicas, cirúrgicas e
obstétricas, inclusive aquelas de maior
complexidade, incluindo internações em
Unidade de Terapia Intensiva e utilização
de leitos especiais, bem como na cobertura
de custos assistenciais, com a finalidade de
garantir, sem limite financeiro, assistência à
saúde, em nível nacional, aos magistrados e
servidores, bem como seus dependentes
(legais e facultativos) e pensionistas da
Justiça Federal – Seção Judiciária da
Paraíba, todos a custo per capta e por faixa
etária.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
UNIMED
NORTE/NORDESTE
CONFEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO
MÉDICO,
CNPJ/MF
sob
o
n°
09.237.009/0001-95
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

11.09.2008 e DOU em 16.08.2008, p. 115

A partir da data de assinatura.
Programa de Trabalho “Assistência Médica
e Odontológica a Servidores – AMOS” e
no Elemento de Despesa “3390.39 –
Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica”.
Número e nome da Unidade Gestora emitente do Justiça Federal de 1º Grau – Seção
empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida

2008NE000462

Valor Total do Contrato

R$ 5.331.855,90

