Dezembro
Dezembro de 201
2012
012
Fundamento legal da licitação,
licitação
dispensa ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação
Número do processo original de
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade

Decreto 5.450/2005

Pregão eletrônico Nº 19/2012-JFPB
Processo Administrativo nº 362A/2012-SA (Contrato nº. 12/2012)
Prestação
de
serviços
de
manutenção
preventiva
e/ou
corretiva, com fornecimento e
reposição
de
quaisquer
componentes/peças
novos
e
originais,
relativamente
aos
Objeto
equipamentos que compõem a
subestação e o grupo gerador
instalados nos edifícios-sede desta
Seção Judiciária nas cidades de João
Pessoa,
Campina
Grande
e
Monteiro/PB
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o) EXA ENGENHARIA LTDA, inscrita no
contratada(o)
CNPJ/MF sob nº 07.870.719/0001-22
Data de reconhecimento, ratificação
----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 29.11.2012 e DOU Nº 231, em
do resumo do instrumento no 30.11.2012, p. 303
respectivo Diário Oficial
Vigência
29/11/2012 a 29/05/2015
Programa de Trabalho “JC –
Programa de Trabalho originário dos Julgamento de Causas” e no
recursos orçamentários relativos ao Elemento de Despesa “3390.39 –
objeto
Outros Serviços de 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 2012NE000646, de 26/11/2012, no
acrescida
valor de R$ 6.364,37
Valor total contratado (30 meses)
R$ 163.398,00

Fundamento legal da licitação,
licitação Decretos 5.450/2005 e 3.391/2001
dispensa ou inexigibilidade
Pregão eletrônico Nº 45/2011-TRT 8ª
Modalidade da Licitação
Região
Processo
Administrativo
nº
Número do processo original de
358/2012-SA (Contrato nº. 13/2012
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade
– adesão ARP 58/11- TRT 8ª Região)
de
30
(trinta)
Aquisição
computadores de mão do tipo tablet
Objeto
para esta SJPB, incluída assistência
técnica no período de garantia de
24 (vinte e quatro) meses.
DIGITAL
SERVICE
INFORMÁTICA
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº
contratada(o)
10.668.367/0001-31
Data de reconhecimento, ratificação
----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 26.11.2012 e DOU Nº 07, em
do resumo do instrumento no 10.01.2013, p. 200
respectivo Diário Oficial
Vigência
26/11/2012 a 26/11/2014
Programa de Trabalho “JC –
Programa de Trabalho originário dos Julgamento de Causas” e no
recursos orçamentários relativos ao Elemento de Despesa “4490.52 –
Equipamentos
e
Material
objeto
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 2012NE000647, de 26/11/2012, no
acrescida
valor de R$ 61.800,00
Valor total contratado
R$ 61.800,00

