Junho de 2008

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de
31/maio/2005, pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93, aplicada subsidiariamente, as
quais as partes se sujeitam, inclusive para
os casos omissos, nos termos da Lei n.º
6.494/1977 e Decreto n.º 87.497/1982,
Resolução nº 337, de 16/outubro/2003, do
Conselho da Justiça Federal, Resolução
TRF/5ª Região n.º 08, de 29/março/2006, e
demais que lhe sucedam ou alterem, e ainda
mediante as cláusulas e condições do
Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico Nº 01/2008
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 181/08 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 08/2008)
Objeto
Prestação de serviços de administração do
programa de concessão de vagas de estágio
remuneradas e não-remuneradas a
estudantes regularmente matriculados e
com freqüência efetiva nos cursos
vinculados à estrutura do ensino técnico e
superior, público e particular, oficiais ou
reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de
conhecimento
estejam
diretamente
relacionadas com as atividades da
CONTRATANTE.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
CNPJ nº. 08.706.467/0001-63.
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

16.06.2008 e DOU em 01.07.2008, p. 124

A partir da data de assinatura.
JULGAMENTO DE CAUSAS – JC e
ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39
OUTROS SERVIÇCOS DE TERCEIROS /
PESSOA JURÍDICA
Número e nome da Unidade Gestora emitente do 090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
empenho original
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida

2008NE000373

Valor Total do Contrato

Fundamento legal
inexigibilidade

da

R$ 40.296,00

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de
31/maio/2005, pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93, aplicada subsidiariamente, as
quais as partes se sujeitam, inclusive para
os casos omissos, e ainda mediante as
cláusulas e condições do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico Nº 02/2008
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 190/07 – SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 09/2008)
Objeto
Prestação de serviços de limpeza e
conservação, com o fornecimento de
material
de
limpeza,
higiene
e
equipamentos, como também serviços de
manutenção predial (eletricista) e serviços
copeiragem, sem fornecimento de material,
a serem executados de forma indireta e
contínua no edifício da Subseção Judiciária
de Sousa
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
AGCLEAN
–
COMERCIAL
DE
LIMPEZA
E
PRODUTOS
DESCARTÁVEIS LTDA. CNPJ/MF n°
07.395.989/0001-29
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

20.06.2008 e DOU em 01.07.2008, p. 160

A partir da data de assinatura.
Julgamento de Causas – JC e no Elemento
de Despesa 3390.37 – Locação de Mão-deObra
Número e nome da Unidade Gestora emitente do 090008 - Justiça Federal de 1º Grau –
empenho original
Seção Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os 00001 – Tesouro Nacional
recursos
Número do empenho da despesa acrescida
Valor Total do Contrato

2008NE000381
R$ 168.100,00

