AGOSTO de 201
2014
014
Lei n° 10.520, de 17/julho/2002, regulamentada
da
pelo Decreto nº 5.450, de 31/maio/2005 e pela Lei
ou
n°
8.666,
de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 05/2014-JFPB
Número do processo original Processo Administrativo nº 141/2014-SA (Contrato
de licitação, dispensa ou nº. 09/2014)
inexigibilidade
prestação de serviços de assistência à saúde, por
Objeto
intermédio de plano de saúde ou seguro-saúde,
para os beneficiários da Seção Judiciária da Paraíba
UNIMED JOÃO PESSOA - COOPERATIVA DE
Nome e CNPJ/CPF da(o)
TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
contratada(o)
08.680.639/0001-77
Data de reconhecimento,
----ratificação e publicação da
inexigibilidade
Datas de assinatura e de
publicação do resumo do
18.08.2014 e DOU em 20.08.2014, nº 159, p. 154
instrumento no respectivo
Diário Oficial
Vigência
01/09/2014 a 01/09/2019
Programa
de
Trabalho Programa de Trabalho “Assistência Médica e
originário
dos
recursos Odontológica a Servidores – AMOS” e no Elemento
orçamentários relativos ao de
Despesa
“3390.39
–
Serviços
de
objeto
Terceiros/Pessoa Jurídica”
Número e nome da Unidade Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária da
Gestora
emitente
do Paraíba
empenho original
Número e nome da Gestão à 00001 – Tesouro Nacional
conta da qual correm os
recursos
Nota
de
Empenho
no
2014NE000607,
de
Número do empenho da
18/08/2014, na modalidade estimativo, no valor de
despesa acrescida
R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais)
Valor total do Contrato
R$ 12.976.431,83
(execução em 60 meses)

Fundamento
legal
licitação,
dispensa
inexigibilidade

Lei n° 10.520, de 17/julho/2002, regulamentada
da
pelo Decreto nº 5.450, de 31/maio/2005 e pela Lei
ou
n°
8.666,
de
21/junho/93,
aplicada
subsidiariamente.
Modalidade da Licitação
Pregão eletrônico Nº 120/2013-UFCG
Número do processo original Processo Administrativo nº 224/2014-SA (Contrato
de licitação, dispensa ou nº. 10/2014, resultante da ARP 24/2014-UFCG)
inexigibilidade
contratação
de
solução
de
Impressão
Departamental, de caráter local e ou de grande
porte com acesso via rede local (TCP/IP),
compreendendo a cessão de direito de uso de
equipamentos, softwares, incluindo a prestação de
Objeto
serviços de manutenção preventiva e corretiva,
fornecimento de peças e suprimentos necessários
(EXCETO PAPEL), e serviços de operacionalização
da solução, para atender as necessidades desta
Seção Judiciária da Paraíba
MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Nome e CNPJ/CPF da(o)
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.938.508/0001contratada(o)
50
Data de reconhecimento,
----ratificação e publicação da
inexigibilidade
Datas de assinatura e de
publicação do resumo do
15.08.2014 e DOU em 22.08.2014, nº 161, p. 179
instrumento no respectivo
Diário Oficial
Vigência
15/08/2014 a 15/08/2015
Programa
de
Trabalho Programa de Trabalho “Julgamento de Causas – JC”
originário
dos
recursos e no Elemento de Despesa “33.90.39. – Outros
orçamentários relativos ao Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica”
objeto
Número e nome da Unidade Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária da
Gestora
emitente
do Paraíba
empenho original
Número e nome da Gestão à 00001 – Tesouro Nacional
conta da qual correm os
recursos
Notas
de
Empenho
nºS
2014NE000600,
2014NE000601 e 2014NE000602 todas emitidas
Número do empenho da
em 14/agosto/2014, na modalidade estimativo, nos
despesa acrescida
valores de R$ 7.440,00, R$ 7.440,00 e R$
133.920,00, respectivamente
Valor total do Contrato
R$ 357.120,00
(execução em 12 meses)

Fundamento
legal
licitação,
dispensa
inexigibilidade

