Novembro de 2009
Fundamento
legal
da
dispensa ou inexigibilidade

licitação, Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
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 10/2009
Número do processo original de Processo Administrativo nº 279/2009licitação, dispensa ou inexigibilidade
SA/JFPB (Contrato nº. 13/2009)
Objeto
Fornecimento
e
instalação
de
divisórias acústicas para os edifíciossedes da Justiça Federal nas cidades
de
João
Pessoa
e
Campina
Grande/PB.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA., inscrita
no CNPJ/MF sob nº 06.061.708/000139
Data de reconhecimento, ratificação e ----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 20.11.2009 e DOU em 01.12.2009, nº
resumo do instrumento no respectivo 229, p. 177
Diário Oficial
Vigência
De 20.11.2009 até a data em que
estiverem
cumpridas
todas
as
obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos A despesa correrá por conta de
recursos orçamentários relativos ao recursos específicos consignados no
contrato 42/2009, celebrado entre a
objeto
Caixa Econômica Federal e o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, em
21/set./2009
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 da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa ----acrescida
Valor Total do Contrato
R$ 90.471,40

Fundamento
legal
da
dispensa ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação

licitação, Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
de 31/maio/2005, e subsidiariamente
pela Lei n° 8.666, de 21/junho/93.
Pregão Eletrônico nº 10/2009

Número do processo original de Processo Administrativo nº 279/2009licitação, dispensa ou inexigibilidade
SA/JFPB (Contrato nº. 14/2009)
Objeto
Fornecimento
e
instalação
de
divisórias acústicas para o edifíciosede da Justiça Federal na cidade de
João Pessoa/PB.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA., inscrita
no CNPJ/MF sob nº 06.061.708/000139
Data de reconhecimento, ratificação e ----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 20.11.2009 e DOU em 01.12.2009, nº
resumo do instrumento no respectivo 229, p. 177
Diário Oficial
Vigência
De 20.11.2009 até a data em que
estiverem
cumpridas
todas
as
obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas - JC” e no Elemento de Despesa
objeto
“449052 – Material Permanente”,
correrão por conta de recursos
específicos consignados no Orçamento
da União de 2009
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 da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2009NE000429, de 20/nov./2009
acrescida
Valor Total do Contrato
R$ 92.286,57

