Janeiro de 2013

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, dispensa regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de
ou inexigibilidade
31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93, aplicada subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 25/2012-JFPB
Número do processo original de Processo Administrativo nº 398/2012-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 01/2013)
prestação de serviços de limpeza e
conservação, com o fornecimento de
material de limpeza, higiene e
equipamentos, bem como serviços de
manutenção predial e de copeiragem,
Objeto
que serão executados de forma indireta
e contínua nos edifícios-sede desta
Seção Judiciária nas cidades de João
Pessoa, Sousa e Monteiro/PB
HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
- CNPJ/MF sob o n° 10.746.436/0001-00
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 08.01.2013 e DOU em 10.01.2013, nº 7,
resumo do instrumento no respectivo p. 200
Diário Oficial
30 meses, a contar da data de sua
Vigência
assinatura.
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho – “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas” e no Elemento de Despesa
objeto
3390.37 - “Locação de mão-de-obra”.
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
emitente do empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2013NE000003, de 07/jan./2013
acrescida
Valor total do Contrato (execução em 30 R$ 2.381.929,80
meses)

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, dispensa regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de
ou inexigibilidade
31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93, aplicada subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 24/2012-JFPB
Número do processo original de Processo Administrativo nº 401/2012-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 02/2013)
prestação de serviços de vigilância
patrimonial armada e desarmada, a
Objeto
serem executados na sede da Justiça
Federal em Monteiro/PB
FALCONSEG SEGURANÇA DE VALORES
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
LTDA.
CNPJ/MF
sob
o
n°
05.554.220/000-80
----Data de reconhecimento, ratificação e
publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 08.01.2013 e DOU em 24.01.2013, nº 17,
resumo do instrumento no respectivo p. 186
Diário Oficial
30 meses, a contar da data de sua
Vigência
assinatura.
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho – “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas” e no Elemento de Despesa
3390.37 - “Locação de mão-de-obra”.
objeto
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
emitente do empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2013NE000004, de 07/jan./2013
acrescida
Valor total do Contrato (execução em 30 R$ 426.284,70
meses)

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 5.450,
Fundamento legal da licitação, dispensa
de 31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666,
ou inexigibilidade
de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão Eletrônico 20/2012
Número do processo original de Processo Administrativo nº 380/2012-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 03/2013)
fornecimento de água mineral potável,
sem gás, envasada em garrafão de
policarbonato de 20 litros, lacrado,
Objeto
dentro dos padrões estabelecidos pelo
Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM e Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA.
PLATINA MINERAL LTDA., inscrita no
Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)
CNPJ/MF sob nº 03.977.181/0001-07.
Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 16.01.2013 e DOU em 24.01.2013, nº 17,
resumo do instrumento no respectivo p. 187
Diário Oficial
Da data de sua assinatura até
Vigência
31/dezembro/2013.
Programa de Trabalho originário dos Programa de Trabalho – “Julgamento de
recursos orçamentários relativos ao Causas” e no Elemento de Despesa
objeto
3390.30 - “Material de Consumo”.
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
emitente do empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2012NE000018, de 08/janeiro/2013.
acrescida
Valor total do Contrato (estimado)
R$ 37.152,00

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002,
Fundamento legal da licitação, dispensa regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de
ou inexigibilidade
31/maio/2005, e pela Lei n° 8.666, de
21/junho/93, aplicada subsidiariamente.

Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 21/2012-JFPB
Número do processo original de Processo Administrativo nº 378/2012-SA
licitação, dispensa ou inexigibilidade
(Contrato nº. 04/2013)

Objeto

Nome e CNPJ/CPF da(o) contratada(o)

prestação
de
serviços
de
agenciamento
de
viagens,
compreendendo
a
emissão,
remarcação e cancelamento de
passagens
aéreas
para
os
deslocamentos, em serviço, dos
magistrados,
servidores
e/ou
terceiros mediante autorização da
Direção
do
Foro,
durante
o
transcorrer do exercício de 2013
WORLD AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORA E
CONSOLIDADORA DE TURISMO LTDA. 08.088.541/0001-25

Data de reconhecimento, ratificação e
----publicação da inexigibilidade
Datas de assinatura e de publicação do 16.01.2013 e DOU em 17.01.2013, nº 12,
resumo do instrumento no respectivo p. 186
Diário Oficial
Da data de sua assinatura até
Vigência
31/dezembro/2013.
Programa de Trabalho – “Julgamento de
Programa de Trabalho originário dos
Causas” e no Elemento de Despesa
recursos orçamentários relativos ao
3390.33 - “Passagens e Despesas com
objeto
Locomoção”.
Número e nome da Unidade Gestora Justiça Federal de 1º Grau – Seção
emitente do empenho original
Judiciária da Paraíba
Número e nome da Gestão à conta da 00001 – Tesouro Nacional
qual correm os recursos
Número do empenho da despesa 2013NE000021, de 08/jan./2013
acrescida
Valor unitário contratado (por cada R$ 10,00
emissão de bilhete)

