Novembro de 2011

Fundamento legal da licitação, dispensa Lei n° 8.666, de 21/junho/93.
ou inexigibilidade
Tomada de Preços Nº 01/2011-JFPB,
Modalidade da Licitação
homologada em 27/outubro/2011.
Número do processo original de licitação, Processo Administrativo nº 243/2011-SA
dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 16/2011)
Execução das obras de reforma e de
modernização do imóvel localizado na
Rua Parque das Águas, nº 75 Objeto
Monteiro/PB, onde será instalada a
futura sede do Fórum Ministro Djaci
Falcão, da Justiça Federal – Subseção
Judiciária de Monteiro.
CONSTRUTORA ALMEIDA TORRES LTDA,
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
04.866.014/0001-43
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 04.11.2011 e DOU em 10.11.2011, nº
resumo do instrumento no respectivo 216, p. 210.
Diário Oficial
De 04.11.2011 até a data em que
Vigência
estiverem
cumpridas
todas
as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho resumido “038539
- Reforma e ampliação do edifício-sede
Programa de Trabalho originário dos da Justiça Federal de 1º Grau – Seção de
recursos orçamentários relativos ao Judiciária da Paraíba, no município de
objeto
Monteiro” e elemento de despesa
“339039
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”
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 2011NE00793, de 28/10/2011.
acrescida
R$ 1.304.782,19 (um milhão, trezentos e
Valor total do contrato
quatro e mil, setecentos e oitenta e dois
reais e dezenove centavos).

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, dispensa regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
de 31/maio/2005, e Lei n° 8.666, de
ou inexigibilidade
21/junho/93.
Pregão Eletrônico 13/2010, homologado
Modalidade da Licitação
em 02/dez/2010.
Número do processo original de licitação, Processo Administrativo nº 302/2011-SA
(Contrato nº. 17/2011).
dispensa ou inexigibilidade
Fornecimento
de
equipamentos
condicionadores de ar do tipo VRF, que
Objeto
irão compor o sistema de climatização
para diversos ambientes do edifício-sede
da Seção Judiciária da Paraíba
HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº
33284522/0001-11.
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 17.11.2011 e DOU em 23.11.2011, nº
resumo do instrumento no respectivo 224, p. 193.
Diário Oficial
De 17/11/2011 até a data em que
Vigência
estiverem
cumpridas
todas
as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho “Modernização de
Programa de Trabalho originário dos
Instalações da Justiça Federal” e
recursos orçamentários relativos ao
Elemento de Despesa “4.4.90.51 – Obras
objeto
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 da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2011NE000826, de 11/novembro/2011
acrescida
R$ 87.018,05 (oitenta e sete mil, dezoito
Valor total do Contrato (30 meses)
reais e cinco centavos).

