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Fundamento legal da licitação,
licitação
dispensa ou inexigibilidade

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

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,
Dec.
7.892/13 e pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Adesão à ARP que resultou do
Pregão eletrônico Nº 83/2012-JFPE
Processo
Administrativo
nº
347/2013-SA (Contrato nº. 04/2014)
fornecimento e instalação de 30
(trinta) unidades de solução para
captura, armazenamento, gerência
e disponibilização de áudio e vídeo
em meio digital - DRS
KENTA INFORMÁTICA LTDA., inscrita
no CNPJ/MF sob nº 01.276.330/000177.
-----

Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 13.02.2014 e DOU em 24.02.2014,
do resumo do instrumento no nº 38, p. 166
respectivo Diário Oficial
Da data de sua assinatura até o
Vigência
cumprimento
de
todas
as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho – “ISIGI” e
Programa de Trabalho originário dos
nos Elementos de Despesa 3390.30
recursos orçamentários relativos ao
- “Material de Consumo” e 4490.52
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
2013NE001172, 2013NE001172 e
2013NE1178,
todas
de
Número do empenho da despesa
14/janeiro/2014,
nos
valores
acrescida
respectivos de R$ 47.550,00, R$
67.950,00 e R$ 156.600,00.
Valor total do Contrato
R$ 272.100,00

Fundamento legal da licitação,
licitação Lei n° 8.666, de 21/junho/93
dispensa ou inexigibilidade
Dispensa de Licitação, art. 24, inc.
Modalidade da Licitação
XXII, Lei 8.666/93
Número do processo original de Processo Administrativo nº 37/2014licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade SA (Contrato nº. 05/2014)
prestação e utilização do serviço
público de energia elétrica entre a
distribuidora e o consumidor, de
acordo com as Condições Gerais de
Objeto
Fornecimento de Energia Elétrica e
demais regulamentos expedidos
pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, para a Subseção
Judiciária de Guarabira
ENERGISA
PARAIBA
–
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contratada(o)
CNPJ nº 09.095.183/0001-40
Data de reconhecimento, ratificação
----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 25.02.2014 e DOU em 25.03.2014,
do resumo do instrumento no nº 57, p. 203
respectivo Diário Oficial
Vigência
De 25.02.2014 a 25.02.2015.
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho – “Julgamento
recursos orçamentários relativos ao de Causas” e no Elemento de
objeto
Despesa 3390.39 e 3390.47
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
2014NE000161 e 2014NE000163,
Número do empenho da despesa ambas de 18/02/2014, nos valores
acrescida
respectivos de R4 7.000,00 e R$
160,00
De
acordo
com
a
demanda
Valor contratado
contratada

Fundamento legal da licitação,
licitação Lei n° 8.666, de 21/junho/93
dispensa ou inexigibilidade
Dispensa de Licitação, art. 24, inc.
Modalidade da Licitação
XXII, Lei 8.666/93
Número do processo original de Processo Administrativo nº 37/2014licitação,
licitação dispensa ou inexigibilidade SA (Contrato nº. 06/2014)
prestação e utilização do serviço
público de energia elétrica entre a
distribuidora e o consumidor, de
acordo com as Condições Gerais de
Objeto
Fornecimento de Energia Elétrica e
demais regulamentos expedidos
pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, para a Subseção
Judiciária de Patos
ENERGISA
PARAIBA
–
Nome
e
CNPJ/CPF
da(o)
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contratada(o)
CNPJ nº 09.095.183/0001-40
Data de reconhecimento, ratificação
----e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 25.02.2014 e DOU em 25.03.2014,
do resumo do instrumento no nº 57, p. 203
respectivo Diário Oficial
Vigência
De 25.02.2014 a 25.02.2015.
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho – “Julgamento
recursos orçamentários relativos ao de Causas” e nos Elementos de
objeto
Despesa 3390.39 e 3390.47
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
2014NE000162 e 2014NE000164,
Número do empenho da despesa ambOs de 18/02/2014, nos valores
respectivos de R$ 5.000,00 e R$
acrescida
40,00
De
acordo
com
a
demanda
Valor contratado
contratada

Fundamento legal da licitação,
licitação
dispensa ou inexigibilidade

Modalidade da Licitação
Número do processo original de
licitação
licitação,
ação 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,
Dec.
7.892/13 e pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Adesão à Ata de Registro de Preços
que resultou do Pregão Eletrônico nº
61/2013-MPT/PGT
Processo
Administrativo
nº
353/2013-SA (Contrato nº. 07/2014)
Fornecimento de equipamentos de
Datacenter com manutenção de 36
meses e implantação, com entrega,
manutenção e suporte técnico onsite descentralizados
LANLINK
INFORMÁTICA
LTDA.,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
41.587.502/0012-09
-----

Data de reconhecimento, ratificação
e publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação 25.02.2014 e DOU em 14.03.2014,
do resumo do instrumento no nº 50, p. 144
respectivo Diário Oficial
Da data de sua assinatura até o
Vigência
cumprimento
de
todas
as
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho – “ISIGI” e
Programa de Trabalho originário dos nos Elementos de Despesa 4490.52
recursos orçamentários relativos ao - “Material Permanente” e 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
Notas
de
Empenho
nºs
2013NE001189 e 2013NE001191,
Número do empenho da despesa
ambas de 30/12/2013, nos valores
acrescida
respectivos de R$ 4.160,04 e R$
41.999,92
R$ 46.159,96
Valor total do Contrato (estimado)

