SETEMBRO de 2013

Fundamento legal da licitação, dispensa Lei n° 8.666, de 21/junho/93, artigo 24,
ou inexigibilidade

inciso VIII

Modalidade da Licitação

Dispensa de licitação

Número

do

processo

original

de Processo Administrativo nº 233/2013-SA

licitação, dispensa ou inexigibilidade

(Contrato nº. 11/2013)
prestação, pela ECT, de serviços e venda
de

produtos,

que

necessidades
Objeto

da

atendam

às

CONTRATANTE,

mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste
Instrumento

contratual

que,

individualmente,

caracteriza(m)

cada

modalidade envolvida
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT, Empresa Pública
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)

constituída nos termos do Decreto-lei
nº 509, de 20 de março de 1969,
inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

34.028.316/0019-32
Data de reconhecimento, ratificação e

-----

publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 01.09.2013 e DOU em 12.09.2013, nº
resumo do instrumento no respectivo 177, p. 173
Diário Oficial
12 meses, a contar da data de sua

Vigência

assinatura.

Programa de Trabalho originário dos
recursos

orçamentários

relativos

objeto

ao

Programa de Trabalho – “Julgamento de
Causas” e no Elemento de Despesa
3390.39

-

“Outros

Serviços

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

-----

acrescida
Pagamento de acordo com a demanda

Valor total do Contrato

do serviço

Lei
Fundamento legal da licitação, dispensa
ou inexigibilidade

n°

10.520,

de

17/julho/2002,

regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
de 31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666,
de

21/junho/93,

aplicada

subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Número

do

processo

Pregão eletrônico Nº 012/2013-JFPB
original

de Processo Administrativo nº 222/2012-SA

licitação, dispensa ou inexigibilidade

(Contrato nº. 12/2013)
execução de serviços de manutenção

Objeto

predial no edifício-sede da Subseção
Judiciária de Sousa
CAMBOIM CONSTRUTORA LTDA - ME,

Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)

inscrita

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 11.09.2013 e DOU em 23.09.2013, nº
resumo do instrumento no respectivo 184, p. 188

Diário Oficial
Da
Vigência

data

de

assinatura

até

o

cumprimento de todas as obrigações
contratuais

Programa de Trabalho originário dos
recursos

orçamentários

relativos

ao

objeto

Programa

de

Trabalho

–

“IVF-

Implantação de Varas Federais” e no
Elemento de Despesa 3390.39 - “Outros
Serviços 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

-----

acrescida
Valor total do Contrato

R$ 157.380,00

