Março de 2012
Fundamento legal da licitação, dispensa
ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação
Número do processo original de
licitação, dispensa ou inexigibilidade

Lei n° 8.666, de 21/junho/93

Dispensa de licitação
Processo Administrativo nº 76/A/2012-SA
(Contrato nº. 06/2012)
locação do imóvel situado na Rua
Bossuet Wanderley, nº 649, bairro
Brasília, na cidade de Patos - Paraíba,
Objeto
com área total de 550,80 m², com a
finalidade de abrigar a Subseção
Judiciária de Patos (PB)
ANEMÍLIA
ALVES
FERNANDES
DE
LACERDA, CPF nº 299.233.284-49, e
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
DENISE ALVES FERNANDES, CPF nº
917.914.564-72
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 01.03.2012 e DOU Nº 51, em 14.03.2012,
resumo do instrumento no respectivo p. 177
Diário Oficial
Vigência
01/03/2012 a 01/03/2015
Programa de Trabalho Implantação de
Programa de Trabalho originário dos
Varas Federais – IVF e no Elemento de
recursos orçamentários relativos ao
Despesa 33.90.36 – Outros serviços de
objeto
terceiros - Pessoa Física
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
2012NE000205 e 2012NE000206, ambas
Número do empenho da despesa
de 01/março/2012, no valor de R$
acrescida
17.500,00, cada.
Valor contratado (30 meses)
R$ 126.000,00

Fundamento legal da licitação, dispensa Lei n° 8.666, de 21/junho/93.
ou inexigibilidade
Dispensa de licitação, homologada em
Modalidade da Licitação
19/março/2012.
Número do processo original de Processo Administrativo nº 24/A/2012-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 05/2012)
prestação de serviços de seguro contra
incêndio, raio, explosão e danos de
Objeto
registros, elétricos e eletrônicos, para os
imóveis pertencentes à JFPB.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 23.03.2012 e DOU Nº 73, em 16.04.2012,
resumo do instrumento no respectivo p. 134
Diário Oficial
Vigência
De 23/março/2012 até 23/março/2013
Programa de Trabalho “Julgamento de
Programa de Trabalho originário dos
Causas – JC” e no Elemento de Despesa
recursos orçamentários relativos ao
“3390.39
–
Outros
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 da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2012NE000211, de 20/03/2012
acrescida
Valor total contratado
R$ 7.930,02

