Junho de 2012
Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
Fundamento legal da licitação, dispensa
de 31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666,
ou inexigibilidade
de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 07/2012-JFPB
Número do processo original de Processo Administrativo nº 189/2012-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 09/2012)
Prestação do serviço de link de acesso a
internet com velocidade de 10 Mbps,
para a Seção Judiciária da Paraíba, com
ponto de saída no edifício-sede da Seção
Objeto
Judiciária da Paraíba, compreendendo
todo e qualquer equipamento necessário
à comunicação, tais como modems,
roteadores, etc.
SITECNET INFORMÁTICA LTDA., inscrita
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
no CNPJ/MF sob nº 06.346.446/0001-59
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 20.06.2012 e DOU Nº 126, em
resumo do instrumento no respectivo 02.07.2012, p. 157
Diário Oficial
Da data de sua assinatura até
Vigência
20/dezembro/2014.
Programa de Trabalho “JC – Julgamento
Programa de Trabalho originário dos
de Causas” e no Elemento de Despesa
recursos orçamentários relativos ao
“3.3.90.39 – 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 2012NE380, de 18/06/2012 no valor de
acrescida
R$ 21.818,14
Valor total contratado (30 meses)
R$ 91.900,00

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, dispensa regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de
31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666, de
ou inexigibilidade
21/junho/93, aplicada subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 10/2012-JFPB
Número do processo original de Processo Administrativo nº 210/2012-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº 10/2012)
Prestação de serviços de vigilância
Objeto
ostensiva e armada para o edifício-sede
da Subseção Judiciária de Patos/PB.
FALCONSEG SEGURANÇA DE VALORES
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.554.220/000-80
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 25.06.2012 e DOU Nº 122, em
resumo do instrumento no respectivo 26.06.2012, p. 146
Diário Oficial
Da data de sua assinatura até
Vigência
25/dezembro/2014.
Programa de Trabalho “Implantação de
Programa de Trabalho originário dos
Varas Federais – IVF” e no Elemento de
recursos orçamentários relativos ao
Despesa “3390.37 – Locação de Mão-deobjeto
Obra”.
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 2012NE371, de 13/06/2012, no valor de
acrescida
R$ 64.428,84
Valor total contratado (execução em 30 R$ 292.858,20
meses)

