Dezembro de 2010
Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação
licitação, regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
dispensa ou inexigibilidade
n° 8.666, de 21/junho/93.
Modalidade da Licitação
pregão eletrônico Nº 13/2010
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
294/2010-JFPB
(Contrato
nº.
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade
20/2010)
fornecimento
de
equipamentos
condicionadores de ar do tipo VRF,
que irão compor o sistema de
Objeto
climatização
para
diversos
ambientes do edifício-sede da Seção
Judiciária da Paraíba
HITACHI AR CONDICIONADO DO
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
BRASIL LTDA.,
LTDA., inscrita no CNPJ/MF
contratada(o)
sob o n° 33284522/0001-11.
Data de reconhecimento, ratificação ----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 31.12.2010 e DOU em 12.01.2011,
do resumo do instrumento no nº 08, p. 174.
respectivo Diário Oficial
De 31.12.2010 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
Programa
de
Trabalho
Programa de Trabalho originário dos “Modernização de Instalações da
recursos orçamentários relativos ao Justiça Federal” e no Elemento de
objeto
Despesa “4.4.90.51 – Obras e
Instalações”.
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Nº
2010NE000677,
de
23/dezembro/2010;
nº
Número do empenho da despesa 2010NE000715,
de
acrescida
30/dezembro/2010;
e
nº
2010NE000736,
de
31/dezembro/2010.
R$ 1.031.117,65 (um milhão, trinta
Valor total do Contrato
e um mil, cento e dezessete reais e
sessenta e cinco centavos).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação
licitação, regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
dispensa ou inexigibilidade
n° 8.666, de 21/junho/93.
Modalidade da Licitação
pregão eletrônico Nº 17/2010
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
413/2010-JFPB
(Contrato
nº.
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade
21/2010)
execução de serviços de engenharia
(modernização do estacionamento,
dos banheiros e copas) no edifíciosede da Subseção Judiciária de
Objeto
Campina Grande, situado na Rua
Edgard
Vilarim
Meira, s/nº Liberdade
CEP:
58105-000
Campina Grande/PB.
ENGENHARIA
DE
ENGEAR
–
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o) AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO
contratada(o)
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº
00.976.914/0001-92.
Data de reconhecimento, ratificação ----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 31.12.2010 e DOU em 12.01.2011,
do resumo do instrumento no nº 08, p. 174.
respectivo Diário Oficial
De 31.12.2010 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho “Julgamento
Programa de Trabalho originário dos de Causas – JC” e nos Elementos de
recursos orçamentários relativos ao Despesa “449051 – Obras e
objeto
Instalações” e “339039 – Serviços
de Terceiros”.
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2010NE000737, de 31/dez./2010.
acrescida
R$ 485.326,60 (quatrocentos e
oitenta e cinco mil, trezentos e vinte
Valor total do Contrato
e seis reais e sessenta centavos).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação
licitação, regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
dispensa ou inexigibilidade
n° 8.666, de 21/junho/93.
Modalidade da Licitação
pregão eletrônico Nº 20/2010
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
351/2010-JFPB
(Contrato
nº.
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade
22/2010)
contratação para aquisição de nova
plataforma
de
servidor
com
capacidade
de
processamento
suficiente para atual e nova
demanda
da
JFPB,
Objeto
tecnologia/solução do tipo BLADE,
com
chassis
e
lâminas
X86,
equipamentos de informática e
instalação
física,
com
suporte
técnico e garantia.
SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
LTDA,
inscrita no CNPJ/MF nº
LTDA
contratada(o)
07.880.897/000107.880.897/0001-34.
34.
Data de reconhecimento, ratificação ----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 30.12.2010 e DOU em 21.01.2011,
do resumo do instrumento no nº 15, p. 133.
respectivo Diário Oficial
De 30.12.2010 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
As
despesas
decorrentes
da
aquisição do objeto deste Contrato
correrão à conta de recursos
oriundos do contrato firmado entre a
Programa de Trabalho originário dos
Caixa Econômica Federal e o Banco
recursos orçamentários relativos ao
do Brasil, com o Conselho da Justiça
objeto
Federal e os 5 Tribunais Regionais
Federais, publicado no Diário Oficial
da União, Seção 3, do dia 30 de
setembro de 2009, página 144.
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa ------acrescida
R$ 796.000,00(setecentos e noventa
Valor total do Contrato
e seis mil reais).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação
licitação, regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
dispensa ou inexigibilidade
n° 8.666, de 21/junho/93.
Adesão
à
ARP
nº
62/2010
Modalidade da Licitação
proveniente do pregão eletrônico nº
59/10-SAMF/SP.
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
451/2010-JFPB
(Contrato
nº.
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade
23/2010)
fornecimento e instalação de Kit upgrade eletrônico para automação de
Objeto
arquivo deslizante para a Seção
Judiciária da Paraíba.
OFC – Indústria e Comércio de
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
Produtos para Escritório Ltda,
Ltda CNPJ
contratada(o)
n.º 04.756.408/0001-49.
Data de reconhecimento, ratificação ----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 31.12.2010 e DOU em 21.01.2011,
do resumo do instrumento no nº 15, p. 134.
respectivo Diário Oficial
De 31.12.2010 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho “Julgamento
Programa de Trabalho originário dos
de Causas – JC” e no Elemento de
recursos orçamentários relativos ao
Despesa 3390.39 – “Serviços de
objeto
Terceiros – Pessoa Jurídica”.
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2010NE000739, de 31/dez/2010
acrescida
R$ 109.230,00 (cento e nove mil,
Valor total do Contrato
duzentos e trinta reais).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação
licitação, regulamentada pelo Decreto nº
5.450, de 31/maio/2005, e pela Lei
dispensa ou inexigibilidade
n° 8.666, de 21/junho/93.
Adesão à ARP proveniente do
Modalidade da Licitação
pregão eletrônico CNJ n.º 54/2010.
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
446/2010-JFPB
(Contrato
nº.
licitação
licitação,
citação dispensa ou inexigibilidade
25/2010).
aquisição
de
computadores
Objeto
servidores com garantia.
LTALTA-RH INFORMATICA COMERCIO E
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o) REPRESENTAÇÕES LTDA.,
LTDA inscrita no
contratada(o)
CNPJ/MF sob o n° 94.316.916/000360.
Data de reconhecimento, ratificação ----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 30.12.2010 e DOU em 21.01.2011,
do resumo do instrumento no nº 15, p. 134.
respectivo Diário Oficial
De 30.12.2010 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
Programas de Trabalho “IVF –
Implantação de Varas Federais” e
“ISIGI – Implantação de Sistema
Programa de Trabalho originário dos
Integrado de Gestão da Informação
recursos orçamentários relativos ao
Jurisdicional na Justiça Federal” e no
objeto
Elemento de Despesa “44.90.52 –
Equipamentos
e
Material
Permanente”.
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 00001 – Tesouro Nacional
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa nº 2010NE000710 e 2010NE000711,
acrescida
ambas de 30/dez/2010.
R$ 145.488,00(cento e quarenta e
cinco mil, quatrocentos e oitenta e
Valor total do Contrato
oito reais).

Lei nº 8.666/93 e suas alterações
Fundamento legal da licitação,
licitação posteriores.
dispensa ou inexigibilidade
Adesão à ARP proveniente do
pregão nº 45/2010-JFRN.
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
450/2010-JFPB
(Contrato
nº.
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade
24/2010)
Aquisição de Equipamentos de
Objeto
Informática (notebooks).
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o) CARLOS BATISTA INFORMÁTICA - ME,
ME
contratada(o)
CNPJ nº 07.281.487/0001-77.
Data de reconhecimento, ratificação ----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 31.12.2010 e DOU em 21.01.2011,
do resumo do instrumento no nº 15, p. 134.
respectivo Diário Oficial
De 31.12.2010 até a data em que
Vigência
estiverem cumpridas todas as
obrigações contratuais.
classificada nos PTRES 850 (‘IVF –
Implantação de Varas Federais”) e
Programa de Trabalho originário dos 821 (“JC – Julgamento de Causas”),
recursos orçamentários relativos ao e nos elementos de despesa
objeto
4490.52.00 – EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE.
Modalidade da Licitação

Número e nome da Unidade Gestora
emitente do empenho original
Número e nome da Gestão à conta
da qual correm os recursos
Número do empenho da despesa
acrescida
Valor total do Contrato

Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Judiciária da Paraíba
00001 – Tesouro Nacional
2010NE000735 e 2010NE000740,
ambas de 31 de dezembro de 2010.
R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

