Outubro de 2011

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, dispensa regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
ou inexigibilidade
de 31/maio/2005, e Lei n° 8.666, de
21/junho/93.
Pregão eletrônico Nº 11/2011-JFPB,
Modalidade da Licitação
homologado em 11/outubro/2011.
Número do processo original de licitação, Processo Administrativo nº 232/2011-SA
dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 14/2011)
Serviços de engenharia pertinentes à
modernização
das
instalações
hidrosanitárias desta Seção Judiciária,
mediante o fornecimento e instalação de
“kits economizadores de água” para
válvulas de descargas e caixas acopladas
Objeto
da
marca
DECA,
“reparos
e
acabamentos” para registros de gaveta e
de pressão da marca DECA e
“reguladores de vazão” para torneiras
da marca DECA de diversos ambientes do
edifício-sede da Justiça Federal
CAMBOIM CONSTRUTORA LTDA., inscrita
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
no CNPJ/MF sob nº 05.004.867/0001-39.
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 17.10.2011 e DOU em 27.10.2011, nº
resumo do instrumento no respectivo 207, p. 153.
Diário Oficial
De 17.10.2011 até a data em que
Vigência
estiverem
cumpridas
todas
as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho “Modernização
Programa de Trabalho originário dos
das Instalações da Justiça Federal” e
recursos orçamentários relativos ao
Elemento de Despesa “4490.51 – Obras e
objeto
Instalações”
Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Número e nome da Unidade Gestora
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE000779, de 11/out./2011.
acrescida
R$ 39.001,44 (trinta e nove mil, um real
Valor total do contrato
e quarenta e quatro centavos).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
Fundamento legal da licitação, dispensa
de 31/maio/2005, Resolução 98/2009,
ou inexigibilidade
do CNJ, Instrução Normativa 02/2008MPOG e Lei n° 8.666, de 21/junho/93.
Pregão Eletrônico 12/2011, homologado
Modalidade da Licitação
em 25/out/2011.
Número do processo original de licitação, Processo Administrativo nº 248/2011-SA
dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 15/2011).
Prestação de serviços de limpeza e
conservação, com o fornecimento de
material de limpeza, higiene e
equipamentos, bem como serviços de
Objeto
manutenção
predial
(eletricista,
encanador, jardineiro e auxiliar de
marcenaria) e serviços de copeiragem,
sem fornecimento de material.
HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA,
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
10.746.436/0001-00.
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 25.10.2011 e DOU em 09.11.2011, nº
resumo do instrumento no respectivo 215, p. 173.
Diário Oficial
Vigência
De 22/11/2011 a 22/05/2014.
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas – JC” e Elemento de Despesa
objeto
“3390.37 – Locação de Mão-de-Obra”
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
Judiciária da Paraíba
emitente do empenho original
Número e nome da Gestão à conta da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE000789, de 25/out./2011.
acrescida
R$ 1.047.404,10 (um milhão, quarenta e
Valor total do Contrato (30 meses)
sete mil, quatrocentos e quatro reais e
dez centavos).

