DEZEMBRO
DEZEMBRO de 201
2013
013

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

Objeto

Nome
e
contratada(o)

CNPJ/CPF

da(o)

Lei 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.
Pregão eletrônico Nº 020/2013-JFPB
Processo
Administrativo
nº
325/2013-SA (Contrato nº. 17/2013)
serviços de manutenção, reparos e
modernização das instalações da 1ª
Vara Federal (Térreo-Ala Norte),
bem como o reparo e recuperação
do peitoril da circulação interna,
localizada no edifício-sede da Justiça
Federal na Paraíba
ENGEAR-ENGENHARIA
DE
AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.976.914/0001-92
-----

Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 30.12.2013 e DOU em 02.01.2014,
do resumo do instrumento no nº 1, p. 104
respectivo Diário Oficial
Da data de assinatura até o
cumprimento
de
todas
as
Vigência
obrigações
contratuais,
observando-se
o
cronograma
físico-financeiro
Programa de Trabalho originário dos Contrato 42/2009, celebrado entre a
recursos orçamentários relativos ao CEF e o TRF 5ª Região
objeto
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 qual correm os recursos
Número do empenho da despesa
----acrescida
Valor total do Contrato
R$ 185.000,00

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

Objeto

Nome
e
contratada(o)

CNPJ/CPF

da(o)

Lei 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.
Pregão eletrônico Nº 023/2013-JFPB
Processo
Administrativo
nº
337/2013-SA (Contrato nº. 18/2013)
serviços de engenharia pertinentes
a instalação de equipamentos
condicionadores de ar tipo VRF
(marca HITACHI) no edifício-sede
desta SJPB
ENGEAR-ENGENHARIA
DE
AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.976.914/0001-92
-----

Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 30.12.2013 e DOU em 02.01.2014,
do resumo do instrumento no nº 1, p. 104
respectivo Diário Oficial
Da data de assinatura até o
cumprimento
de
todas
as
Vigência
obrigações
contratuais,
observando-se
o
cronograma
físico-financeiro
Programa de Trabalho originário dos Contrato 42/2009, celebrado entre a
recursos orçamentários relativos ao CEF e o TRF 5ª Região
objeto
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 qual correm os recursos
Número do empenho da despesa
----acrescida
Valor total do Contrato
R$ 73.238,89

Fundamento legal da licitação,
licitação
dispensa ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação
Número do processo original de
licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade
Objeto
Nome
e
contratada(o)

CNPJ/CPF

da(o)

Lei 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.
Pregão eletrônico Nº 27/2013-JFPE
Processo
Administrativo
nº
270/2012-SA (Contrato nº. 15/2013),
mediante adesão à ARP 63/13-JFPE
Aquisição
de
02
veículos
automotores para a SJPB
ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE
LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 02.472.105/0001-79
-----

Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 18.12.2013 e DOU em 30.01.2014,
do resumo do instrumento no nº 21, p. 231
respectivo Diário Oficial
Da data de assinatura até o
Vigência
cumprimento
de
todas
as
obrigações contratuais
Programa de Trabalho – “IVF –
Programa de Trabalho originário dos
IMPLANTAÇÃO DE VARAS FEDERAIS”
recursos orçamentários relativos ao
e no Elemento de Despesa 449052 objeto
“Material 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
----acrescida
Valor total do Contrato
R$ 117.554,00

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

Lei 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.
Pregão eletrônico Nº 64/2012-JFPE
Processo
Administrativo
nº
313/2013-SA (Contrato nº. 16/2013),
mediante adesão à ARP 19/13-JFPE
Aquisição de 56 microcomputadores
para a SJPB
ITAUTEC SA, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 54.526.082/0004-84
-----

Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
contratada(o)
Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 18.12.2013 e DOU em 24.12.2013,
do resumo do instrumento no nº 21, p. 231
respectivo Diário Oficial
Da data de assinatura até o
Vigência
cumprimento
de
todas
as
obrigações contratuais
Programa de Trabalho – “IVF –
Programa de Trabalho originário dos
Implantação de Varas Federais” e no
recursos orçamentários relativos ao
Elemento de Despesa 449052 objeto
“Material 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
----acrescida
Valor total do Contrato
R$ 99.000,00

Fundamento legal da licitação,
licitação
dispensa ou inexigibilidade
Modalidade da Licitação
Número do processo original de
licitação
licitação,
ão dispensa ou inexigibilidade
Objeto

Lei 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.
Pregão eletrônico Nº 64/2012-JFPE
Processo
Administrativo
nº
313/2013-SA (Contrato nº. 19/2013),
mediante adesão à ARP 19/13-JFPE
Aquisição de 64 microcomputadores
para a SJPB
ITAUTEC SA, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 54.526.082/0004-84
-----

Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
contratada(o)
Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 27.12.2013 e DOU em 31.12.2013,
do resumo do instrumento no nº 22, p. 267
respectivo Diário Oficial
Da data de assinatura até o
Vigência
cumprimento
de
todas
as
obrigações contratuais
Programa de Trabalho – “IVF –
Programa de Trabalho originário dos
Implantação de Varas Federais” e no
recursos orçamentários relativos ao
Elemento de Despesa 449052 objeto
“Material 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
----acrescida
Valor total do Contrato
R$ 134.336,00

