Dezembro de 2008

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 8.666, de 21/junho/93, bem como
cláusulas do Contrato Original.
Modalidade da Licitação
Convite nº. 01/2008 -JFPB
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 162/2008-SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 24/2008)
Objeto
Prestação de serviços de fiscalização da
execução da futura obra do anexo do
edifício-sede da Subseção Judiciária de
Campina Grande.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CONSTRUTORA DECISÃO LTDA.,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
n.º
09.617.434/0001-00
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

22/12/08 e DOU em 06.01.2009, p. 167
De 22.12.2008 a 22/06/2010
Programa de Trabalho “Julgamento de
Causas-JC” e no Elemento de Despesa
“33.90.39
–
Outros
Serviços
de
Terceiros/Pessoa Jurídica”.

Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

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 da despesa acrescida
Valor Total do Contrato

2008NE677
R$ 135.720,00 (cento e trinta e cinco mil
setecentos e vinte 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
Tomada de Preços nº 02/2008 - JFPB
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo n° 555/2008
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 25/2008)
Objeto
execução de serviços de engenharia
(recuperação do estacionamento e reforma
dos banheiros das Varas Federais e da
lanchonete dos magistrados) no edifíciosede da Justiça Federal em João Pessoa,
situado na rua João Teixeira de Carvalho,
480 - Brisamar, como descrito no Projeto
Básico (anexo I do edital de licitação
Tomada de Preços nº 02/2008) e Projetos
Arquitetônicos.
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA.,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
08.977.787/0001-58
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial

30.12.2008 e DOU em 06.01.2009, p.
167/168
Vigência
30.12.2008 a 30.04.2009
Programa de Trabalho originário dos recursos Programa de Trabalho “Julgamento de
orçamentários relativos ao objeto
Causas – JC” e no Elemento de Despesa
“33.90.39
–
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 Estimado do Contrato

2008NE000775
R$ 684.873,51 (seiscentos e oitenta e
quatro mil, oitocentos e setenta e três reais
e cinqüenta e um centavos).

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de
08 de agosto de 2000, alterado pelos
Decretos n°. 3.693, de 20 de dezembro de
2000, e 3.784, de 06 de abril de 2001 e pela
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
subsidiária, especialmente no seu artigo 15,
regulamentado pelo Decreto nº. 3.931, de
19 de setembro de 2001
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico nº. 08/2007 - TJPB
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº 499/2008-SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 26/2008)
Objeto
Aquisição de licença de uso de software de
replicação entre storages e serviço de
implementação SAN para o site de
contingência da Justiça Federal na Paraíba
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.,
com filiais inscritas nos CNPJs/MF sob os
nº. 61.797.924/0007-40 e 61.797.924/000236
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

30.12.2008 e DOU em 06.01.2009, p. 168

30.12.2008 até o cumprimento das
obrigações.
Programa de Trabalho originário dos recursos “3390.39 – Serviços de Terceiros / Pessoa
orçamentários relativos ao objeto
Jurídica” constante do Programa de
Trabalho Resumido 855 – “Implantação de
Sistema Integrado de Gestão de Informação
- ISIGI”.
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

2008NE766
R$ 177.579,80 (cento e setenta e sete mil,
quinhentos e setenta e nove reais e oitenta
centavos),

Fundamento legal da
inexigibilidade
Modalidade da Licitação

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 8.666, de 21/junho/93

Pregão Eletrônico nº. 1.90.2008.5830CHESF
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 580/2008-SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 27/2008)
Objeto
Aquisição de veículos para a seção
judiciária da Paraíba
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
BREMEN VEÍCULOS - LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 16.355.380/0001-17
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da ----inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial
Vigência

30.12.2008 e DOU em 06.01.2009, p. 168
30.12.2008 até o cumprimento
obrigações contratuais.

das

Programa de Trabalho originário dos recursos
orçamentários relativos ao objeto
Número e nome da Unidade Gestora emitente do
empenho original

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 da despesa acrescida
Valor Total Estimado do Contrato

2008NE763
R$ 87.365,92 (Oitenta e Sete mil,
Trezentos e Sessenta e Cinco reais e
Noventa e dois centavos)

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei nº 10.520, de 17/07/2002; Decretos nº
3.555/2001, 3.722/2001 e 5.450/2005,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666/1993
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico SRP N º 07/2008Hospital das Forças Armadas.
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 584//2008-SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 28/2008)
Objeto
Aquisição de Mobiliário para a Seção
Judiciária da Paraíba
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
GIOM COMÉRCIO E REPRESENT. DE
MÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº. 05.500.641/0001-29
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da -----------inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial

31.12.2008 e DOU em 08.01.2009 (DOU
nº. 05)
Vigência
31.12.2008 até o cumprimento das
obrigações contratuais.
Programa de Trabalho originário dos recursos Classificação da Despesa: “4490.52”
orçamentários relativos ao objeto
constante do Programa de Trabalho
Resumido “821”.
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

2008NE796, de 31/dezembro/2008
R$ 22.950,00 (vinte e dois mil novecentos
e cinqüenta reais)

Fundamento legal
inexigibilidade

da

licitação,

dispensa

ou

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de
08 de agosto de 2000, alterado pelos
Decretos n°. 3.693, de 20 de dezembro de
2000, e 3.784, de 06 de abril de 2001, e
pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
subsidiária, especialmente no seu artigo 15,
regulamentado pelo Decreto nº. 3.931, de
19 de setembro de 2001
Modalidade da Licitação
Pregão Presencial nº. 38/2007-JFCE
Número do processo original de licitação, dispensa Processo Administrativo nº. 545//2008-SA
ou inexigibilidade
(Contrato nº. 29/2008)
Objeto
Prestação de serviços de desenvolvimento
de softwares e de web design para a Seção
Judiciária da Paraíba
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CONTECH BRASIL LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 01.301.195/0001-72
Data de reconhecimento, ratificação e publicação da -----------inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do resumo do
instrumento no respectivo Diário Oficial

11.12.2008 e DOU em 16.01.2009 (DOU
nº. 11)
Vigência
Até 12 (doze) meses, a contar do dia
11.12.2008, podendo ser prorrogado por
dois períodos iguais e sucessivos, na forma
da Lei n° 8.666/93,
Programa de Trabalho originário dos recursos “3390.39 – Serviços de Terceiros / Pessoa
orçamentários relativos ao objeto
Jurídica” constante do Programa de
Trabalho Resumido 855 – “Implantação de
Sistema Integrado de Gestão de Informação
- ISIGI”.
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

2008NE000655
85.360,00 (oitenta e cinco mil trezentos e
sessenta reais) – execução em até 12 meses

