Setembro de 2009
Fundamento legal da licitação, Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
dispensa ou inexigibilidade
Decreto
nº
3.555,
de
08/agosto/2000,
e
subsidiariamente pela Lei n°
8.666, de 21/junho/93.
Modalidade da Licitação
Pregão Nº 113/2008-MPF/PGR,
mediante Sistema de Registro de
Preços
Número do processo original de Processo
Administrativo
nº
licitação,
dispensa
ou 324/2009-SA/JFPB (Contrato nº.
inexigibilidade
10/2009)
Objeto
Prestação
de
serviços
de
Telefonia Móvel Pessoal (SMP),
para comunicação de voz e
dados, via rede móvel, com
tecnologia digital, a fim de
atender a CONTRATANTE
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o) CLARO S.A., inscrita no CNPJ/MF
contratada(o)
sob nº 40.432.544/0001-47
Data
de
reconhecimento, ----ratificação
e
publicação
da
inexigibilidade
Datas de assinatura e de 09.09.2009
e
DOU
em
publicação
do
resumo
do 18.09.2009, nº 179, p. 139
instrumento no respectivo Diário
Oficial
Vigência
De 09.09.2009 até 09.09.2010
(12 meses)
Programa de Trabalho originário Programa
de
Trabalho
dos
recursos
orçamentários “Julgamento de Causas - JC” e no
relativos ao objeto
Elemento de Despesa 33.90.39 –
“Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica”, correrão por conta de
recursos específicos consignados
no Orçamento da União.
Número e nome da Unidade Justiça Federal de 1º Grau –
Gestora emitente do empenho Seção Judiciária da Paraíba
original
Número e nome da Gestão à 00001 – Tesouro Nacional
conta da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2009NE000302, de 19/ago./2009
acrescida
Valor Total Estimado do Contrato R$ 55.260,00

Fundamento legal da licitação, Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
dispensa ou inexigibilidade
regulamentada pelo Decreto nº
5.450,
de
31/maio/2005,
e
subsidiariamente pela Lei n°
8.666, de 21/junho/93.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico Nº 09/2009
Número do processo original de Processo
Administrativo
nº
licitação,
dispensa
ou 273/2009-SA
(Contrato
nº.
inexigibilidade
11/2009)
Objeto
Fornecimento de equipamentos
condicionadores de ar, para
sistema de climatização do tipo
VRF,
para
a
Secretaria
Administrativa do Edifício-Sede
da Seção Judiciária da Paraíba,
situado na Rua João Teixeira de
Carvalho, 480 – Brisamar – João
Pessoa/PB.
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o) HITACHI AR CONDICIONADO DO
contratada(o)
BRASIL
LTDA.,
inscrita
no
CNPJ/MF sob nº 33.284.522/000626
Data
de
reconhecimento, ----ratificação
e
publicação
da
inexigibilidade
Datas de assinatura e de 01.09.2009
e
DOU
em
publicação
do
resumo
do 18.09.2009, nº 179, p. 139
instrumento no respectivo Diário
Oficial
Vigência
De 01.09.2009 até a data em
que estiverem cumpridas todas
as obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário Programa
de
Trabalho
dos
recursos
orçamentários “Julgamento de Causas - JC” e no
relativos ao objeto
Elemento de Despesa 4490.51 –
“Obras e Instalações”, correrão
por conta de recursos específicos
consignados no Orçamento da
União.
Número e nome da Unidade Justiça Federal de 1º Grau –
Gestora emitente do empenho Seção Judiciária da Paraíba
original
Número e nome da Gestão à 00001 – Tesouro Nacional
conta da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2009NE000324, de 01/set./2009
acrescida
Valor Total do Contrato
R$ 135.212,51

