Outubro de 2008
Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem
como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 074/2008 - UFCG
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 304/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 15/2008)
Objeto
Aquisição de material permanente – 02 arcondicionados Splits com potência de
36.000 BTU (Item 07), conforme
especificações do Termo de Referência
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
EMPRESA
S.T.R.
COMÉRCIO
E
REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.722.501/0001-20
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

07.10.2008 e DOU em 15.10.2008, p. 120

De 07.10.2008 até o cumprimento das
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho originário dos recursos Elemento de Despesa n º 449052 e
orçamentários relativos ao objeto
Programa de Trabalho “JC – Julgamento de
Causas”
Número e nome da Unidade Gestora emitente do Justiça Federal de 1º Grau – Seção
empenho original
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

No 2008NE000499, Seq. 02
R$ 5.668,00

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem
como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 06/2008
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 282/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 14/2008)
Objeto
Prestação de serviços de acesso móvel à
internet, através de 35(trinta e cinco)
aparelhos dedicados (minimodens), com
conexão USB e linha própria, utilizando
tecnologia celular GSM com serviço de
transmissão de dados GPRS, EDGE, ou
superior, destinados a Seção Judiciária de
João Pessoa.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CLARO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 40.432.544/0001-47
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

01.10.2008 e DOU em 27.10.2008, p. 127

01.10.2008 a 01/10/2009
Programa de Trabalho “JC – Julgamento de
Causas” e no Elemento de Despesa
“3390.39
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”
Número e nome da Unidade Gestora emitente do Justiça Federal de 1º Grau – Seção
empenho original
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

2008NE0000487
R$ 2.446,50 - Mensal

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem
como cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial Nº 08/2008
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 342/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 17/2008)
Objeto
Cessão onerosa de uso de bem público,
mediante contrato, destinado à exploração
do
espaço
reservado
ao
restaurante/lanchonete do edifício-sede da
Seção Judiciária da Paraíba, localizada na
rua João Teixeira de Carvalho, 480 –
Brisamar - João Pessoa/PB, constituído de
refeitório, área de atendimento e cozinha,
com as áreas de 125m2, 28m2 e 25,9m2,
respectivamente, perfazendo uma área total
de 178,9m2, visando à comercialização de
refeições (almoço e ceia) no sistema “self
service”, por quilograma, de lanches e,
excepcionalmente, de café da manhã ou
serviço similar.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
JOSIVÂNIA
DAMIÃO
BEZERRA
MENDONÇA-ME, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 01.556.310/0001-50
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
Número e nome da Gestão à conta da qual correm os
recursos
Número do empenho da despesa acrescida

29.10.2008 e DOU em 03.11.2008, p. 191
29.10.2008 a 29/10/2011
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

