Novembro 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, bem como cláusulas do
Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico Nº 11/2008
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 459/2008-SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 18/2008)
Objeto
Prestação de serviços de link de acesso à
Internet com velocidade garantida de, no
mínimo, 04 Mbps para o edifício-sede desta
Seção Judiciária, em João Pessoa/PB,
localizado na Rua João Teixeira de
Carvalho, 480 - Conj. Brisamar - João
Pessoa/PB, compreendendo todo e qualquer
equipamento necessário à comunicação,
tais como roteadores, rádios, meio físico de
transmissão do sinal, etc...,
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
NETWAY
SERVIÇOS
DE
INFORMÁTICA LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob nº 00.954.200/0001-83
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

19.11.2008 e DOU em 26.11.2008, p. 189

De 19.11.2008 até 19/07/2010 (20 meses)
Programa de Trabalho “JC – Julgamento de
Causas” e no Elemento de Despesa
“3390.39
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”, correrão por
conta de recursos específicos consignados
no Orçamento da União.
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

2008NE0000596
R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

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 Nº 08/2007
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 395/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 13/2007)
Objeto
Prorrogação da vigência do contrato
originário
por
mais
12
meses,
compreendendo-se
o
período
de
26/novembro/2008 a 26/novembro/2009.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)

A EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 33.530.486/0001-29
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

03.11.2008 e DOU em 10.11.2008, p. 154

03.11.2008 a 26.11.2009
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas – JC” e no Elemento de Despesa
“33.90.39
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”, correrá por
conta de recursos específicos consignados
no Orçamento da União;
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 Estimado do Contrato

2008NE000024
R$ 69.906,92 (sessenta e nove mil,
novecentos e seis reais e noventa e dois
centavos)

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei nº 8.666/93, Lei n.º 11.788/2008,
Resolução CJF n.º 527/2006 e na
Resolução TRF5ª Região n.º 17/2008, aos
quais as partes se sujeitam, inclusive para
os casos omissos, bem como cláusulas do
Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Dispensada
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 488/2008-SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 19/2008)
Objeto
Prestação de serviços de seguro contra
acidentes pessoais para conciliadores que
atuam junto aos Juizados Especiais
Federais da Sede desta Seção Judiciária e
das Subseções de Campina Grande e Sousa,
conforme especificações constantes de
Relatórios encaminhados pelas respectivas
Direções das Varas, os quais passarão a
integrar este instrumento contratual.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., inscrita
no CNPJ/MF sob nº 33.166.158/0001-95
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

19.11.2008 e DOU em 09.12.2008, p. 171

19.11.2008 a 19.11.2009
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas” - JC e no Elemento de Despesa
3390.39 – Serviços de Terceiro - Pessoa
Jurídica, correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento da
União, relativo ao exercício de 2008.
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 Estimado do Contrato

2008NE000628
R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta
reais)

