Março de 2008
Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Art. 65, §8º, da Lei 8.666/93, ditames da
Lei nº. 10.192/2001 e Cláusula Quarta do
Contrato Originário
Modalidade da Licitação
----Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 391/06- SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº.40/2006)
Número da apostila
Apostila 01 ao contrato nº. 40/2006 – JFPB
Objeto
Reajuste do valor mensal contratado.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
TREVO ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA. – CNPJ nº. 04.961.452/0001-60.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Data de assinatura
Vigência
Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

07.03.2008
A partir da data de assinatura
PTRES 821

090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho original
Valor mensal atualizado

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

----R$ 5.550,54

dispensa

ou

Art. 65, I, “b” e §1º, da Lei 8.666/93 c/c
Cláusula Sexta, alínea “b.8” e cláusula
terceira, §§ 6º e 7º do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
----Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 19/06 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 10/2006)
Número do processo relativo ao aditivo
Processo Administrativo nº. 088/08 – SA
(Termo Aditivo 02, ao Contrato nº.
10/2006)
Objeto
O reajustamento do contrato firmado entre
as partes acima qualificadas e o incremento
dos serviços através do acréscimo de até
25% do valor inicial atualizado do contrato,
visando à prestação de serviços de Link de
Internet de, no mínimo, 512 Kbps,
interligando o Edifício-Sede da Justiça
Federal em João Pessoa/PB, localizado na

Rua João Teixeira de Carvalho, nº 480 –
Brisamar, ao o Edifício-Sede da Justiça
Federal em Sousa/PB, localizado na Rua
Francisco Vieira da Costa, s/nº – bairro
Rachel Gadelha, compreendendo todo e
qualquer equipamento necessário à
comunicação,
tais
como
modems,
roteadores, etc., com as especificações
previstas no objeto originário do contrato
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CNPJ nº.
33.000.118/0001-79.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência
Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

26.03.2008 e DOU em 02.04.2008, p. 126
A partir da data de assinatura.
PTRES 821

090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho (Termo Aditivo)
Valor Total do Contrato (com acréscimo)

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

2008NE000237
R$ 3.918,01
Art. 24, V, da Lei 8.666/93.

----Processo Administrativo nº. 546/07 – SA
(Contrato nº. 10/2006)
Número do processo relativo ao aditivo
----Objeto
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa
Comutada (STFC), nas modalidades nas
modalidades Fixo-Fixo e Fixo-Móvel de
Serviço Local para ligações da Justiça
Federal da Paraíba – Subseção Judiciária
em Sousa e linhas analógica diretas para os
edifícios-sedes desta Justiça Federal em
João Pessoa, Campina Grande e Sousa.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
TELEMAR NORTE LESTE S/A. CNPJ nº.
33.000.118/0001-79.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência
Programa de Trabalho originário dos recursos

26.03.2008 e DOU em 15.04.2008, p. 122
De 26.03.2008 até 26.03.2009.
PTRES 821

orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho
Valor Estimado Total do Contrato

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

2008NE000238
R$ 34.347,50

dispensa

ou

Art. 1º do Decreto nº 5.450/05 e Art. 1º da
Lei nº 10.520/02, regulamentada pelo
Decreto n° 3.555/00, bem como pela Lei n°
8.666/93, subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico nº.61/2007 – UFBA
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº571/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº 26/2007)
Número do processo relativo ao aditivo
----Objeto
Constitui objeto do presente contrato o
fornecimento
equipamentos
de
videoconferência.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
E D A INFORMÁTICA E TECNOLOGIA
LTDA. – CNPJ nº. 06.003.094/0001-36.
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

04.03.2008 e DOU em 30.04.2008, p. 133

De 04.03.2008 até o cumprimento de todas
as obrigações contratuais
Programa de Trabalho originário dos recursos PTRES 821, 855 e 856
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho original
Valor global

2007NE001070,
2007NE001074
R$ 222.979,00

2007NE001072

E

