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Takanos - Campinas/SP ., tudo em conformidade com o Termo de Referência cons-
tante do ANEXO I  deste Edital.  A entrega dos Envelopes de Proposta e de Habi-
litação deverá ser efetuada até as 14h00min, do dia 06 de dezembro de 2017,  na 
sede da COHAB/CP. O Edital na íntegra com todas as informações necessárias para a 
participação das empresas interessadas, poderá ser acessado e impresso no sítio www.
cohabcp.com.br, mediante prévio cadastro, podendo ainda, ser consultado e ou adqui-
rido na Sede desta COHAB/CP, das 8h30min às 16h00min, mediante o pagamento da 
importância de R$ 10,00 (dez reais), que equivale ao custo de sua reprodução.

 Campinas, 22 de novembro de 2017 
 SAMUEL RIBEIRO ROSSILHO 

 Diretor Presidente 

 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17 

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS,  comunica a 
HOMOLOGAÇÃO  da licitação desenvolvida sob a modalidade  Pregão Presencial 
nº 005/17 , que teve por  objeto a aquisição de 03 Microcomputadores, processador I7, 
11 Microcomputadores, processador I5, 21 Licenças Microsoft Offi ce Home, 08 Li-
cenças Windows 10 e 30 licenças do Sistema Micro Focus Open Workgroup Suíte 
Standard, tudo em conformidade com as especifi cações, características mínimas e de-
mais informações constantes do Anexo I do Edital, bem como, as  ADJUDICAÇÕES 
 feitas na sessão pelo Pregoeiro, aos proponentes vencedores, sendo:  DO LOTE 01  - 
03 MICROCOMPUTADORES, COM PROCESSADOR I7:  ALLAN RODRIGUES 
SILVA-EPP , que apresentou o menor preço total de R$ 14.670,00 (quatorze e seis-
centos e setenta reais); DO LOTE 02  - 11 MICROCOMPUTADORES, COM PRO-
CESSADOR I5: GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFOR-
MÁTICA LTDA EPP , que apresentou o menor preço total de R$ 36.960,00 (trinta e 
seis mil e novecentos e sessenta reais); DO LOTE 03  - 21 LICENÇAS MICROSOFT 
OFFICE HOME: FELIPE M BUENO CONSULTORIA EM INFORMÁTICA-
-ME , que apresentou o menor preço total de R$ 12.579,00 (doze mil, quinhentos e 
setenta e nove reais); DO LOTE 04  - 08 LICENÇAS WINDOWS 10:  FELIPE M 
BUENO CONSULTORIA EM INFORMÁTICA-ME :, que apresentou o menor 
preço total de R$ 4.632,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais) e DO LOTE 
05  - 30 LICENÇAS DO SISTEMA MICRO FOCUS OPEN WORKGROUP SUITE 
COM 01 (UM) ANO DE MANUTENÇÃO STANDARD:  JC NASSUR & NASSUR 
LTDA-ME , que apresentou o menor preço total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais). Sendo também, atendida todas as exigências de Habilitação prevista no Edital 
deste Pregão Presencial, pelas proponentes vencedoras acima relacionadas. Licita-
ção devidamente Adjudicada pelo Sr. Pregoeiro, na sessão pública realizada em 
07/11/17, e Homologada em 21/11/2017, pelo Sr. Diretor Presidente.

 Campinas, 22 de novembro de 2017 
 VALTER A. GREVE 

 Diretor Comercial, Administrativo e Financeiro 

EMDEC

 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS 
Nº 009 E 010/2017 

 Pregão Presencial nº 021/2017  -  Protocolo nº 112/2017 - Objeto:   Registro de preços para 
o fornecimento de materiais de pintura. - Ata de Registro de Preços nº 009/2017  - 
Detentora: PROBASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP -  CNPJ: 
53.915.377/0001-37 -  Compromisso de Fornecimento nº 9.1/2017 - Descrição:  Lote 01- Li-
xas  - Item 1.1 - Lixa d’ água nº 100 em folhas de 27x22 - Qtde. 170 Fl. - Unitário R$ 1,17 
- Item 1.2 - Lixa d água n° 280 em folhas de 27x22 - Qtde. 170 Fl. - Unitário R$ 0,89 - Item 
1.3 - Lixa para Ferro n° 60 em folhas de 27x22 - Qtde. 115 Fl. - Unitário R$ 1,95 - Item 
1.4 - Lixa para Ferro n° 80 em folhas de 27x22 - Qtde. 1150 Fl. - Unitário R$ 1,95 - Item 
1.5 - Lixa para Ferro n° 100 em folhas de 27x22 - Qtde. 345 Fl. - Unitário R$ 1,79 - Item 
1.6 - Lixa para Ferro n° 120 em folhas de 27x22 - Qtde. 170 Fl. - Unitário R$ 1,79 - Item 
1.7 - Lixa para madeira n° 100 em folhas de 27x22 - Qtde. 345 Fl. - Unitário R$ 0,45.
Ata de Registro de Preços nº 010/2017  -  Detentora: DARDOUR TINTAS CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME -  CNPJ:  10.679.547/0001-19 - Compromisso 
de Fornecimento nº 10.1/2017 - Descrição: LOTE 02 - Materiais Auxiliares   - Item 
2.1 - Água ráz galão de 5 litros, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a 
embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de valida-
de mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação 
conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.115 un - Unitário R$ 33,59 
- Item 2.2 - Querosene de 5 litros, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre 
a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de vali-
dade mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação 
conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 6 un - Unitário R$ 42,88 - 
Item 2.3 - Removedor de tintas de 5 litros, obrigatório que esteja litografada direta-
mente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; 
prazo de validade mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e 
classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 29 un - Uni-
tário R$ 80,62 - Item 2.4 - Antiferrugem PCF (um litro). Prazo de validade mínimo de 
01 ano a partir da data da entrega; Qtde.12 un - Unitário R$ 76,95 - Item 2.5 - Estopa 
extra (pacote 1 kg) Qtde. 60 Kg - Unitário R$ 5,49 - Item 2.6 - Fita crepe 19 mm x 50 
m Qtde. 60 RL - Unitário R$ 3,08 - Item 2.7 - Fita crepe 24 mm x 50 m Qtde. 60 RL 
- Unitário R$ 4,20 - Item 2.8 Trincha 2 1/2” Qtde. 60 Un - Unitário R$ 3,94 - Item 2.9 
- Trincha 2” cabo plástico Qtde.60 Un - Unitário R$ 3,49 - Item 2.10 - Brocha de 
náilon Qtde.12 Un - Unitário R$ 3,19 - Item 2.11 - Pincel de 1” Qtde.230 Un - Unitário 
R$ 1,68 - Item 2.12 - Pincel de 1/2” Qtde.60 Un - Unitário R$ 0,98 - Item 2.13 - Pincel 
sintético simples 2” Qtde.60 Un - Unitário R$ 5,01 - Item 2.14 - Rolo de espuma para 
pintura, 5 cm. Produto de 1º linha Qtde. 115 Un - Unitário R$ 1,49 - Item 2.15 - Rolo 
de espuma para pintura, 9 cm. Produto de 1º linha Qtde.150 Un - Unitário R$ 1,99 - 
Item 2.16 - Rolo de espuma para pintura, 23 cm com cabo. Produto de 1º linha Qtde.35 
Un - Unitário R$ 9,00 - Item 2.17 - Rolo de lã baixa anti-gota para pintura 23 cm com 
cabo Qtde.170 Un - Unitário R$ 10,49 - Item 2.18 - Rolo de lã média para pintura 23 
cm com cabo Qtde.115 Un - Unitário R$ 12,49 - Item 2.19 - Rolo de lã alta para pin-
tura 23 cm (100% carneiro) com cabo Qtde.230 Un - Unitário R$ 24,75 - Item 2.20 - 
Rolo de lã média para pintura 9 cm com cabo Qtde.60 Un - Unitário R$ 3,75 - Item 
2.21 - Rolo de lã média para pintura 5 cm com cabo Qtde.35 Un - Unitário R$ 4,75 - 
Item 2.22 - Extensor de alumínio rolo pintura de 1,20m Qtde.35 Un - Unitário R$ 
19,90 - Item 2.23 - Extensor de alumínio rolo pintura de 3,00m Qtde.23 Un - Unitário 
R$ 25,01 - Item 2.24 - Massa corrida acrílica, lata de 18 litros, obrigatório que esteja 
litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e 
o acabamento; prazo de validade mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto 
de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.12 
Un - Unitário R$ 57,00 - Item 2.25 - Massa plástica 400gr. Prazo de validade mínimo 
de 01 ano a partir da data da entrega Qtde.23 Un - Unitário R$ 6,01 - Item 2.26 - Mas-

sa para calafetar madeira “tipo P 51” branca galão de 3,6 litros. Prazo de validade 
mínimo de 01 ano a partir da data da entrega Qtde.06 Un - Unitário R$ 56,65 - Descri-
ção: LOTE 03 - Tintas - Item 3.1 - Tinta esmalte brilhante Premium amarelo ouro, 
galão de 3,6 litros, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: 
as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 
2 anos a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma 
ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.6 Un - Unitário R$ 70,00 - Item 3.2 - Tinta 
esmalte brilhante Premium cinza médio, galão de 3,6 litros, obrigatório que esteja li-
tografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o 
acabamento; prazo de validade de 2 anos a partir da data da entrega. Produto de 1º li-
nha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.60 Un - 
Unitário R$ 70,00 - Item 3.3 - Tinta esmalte brilhante Premium branco, galão de 3,6 
litros, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informa-
ções e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 2 anos a 
partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT 
NBR 11.702 e atualizações. Qtde.115 Un - Unitário R$ 70,00 - Item 3.4 - Tinta esmal-
te brilhante Premium azul Del Rey, galão de 3,6 litros, obrigatório que esteja litogra-
fada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o aca-
bamento; prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da data da entrega. Produto de 
1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Cor refe-
rencial “Peg &Pinte”. Qtde.115 Un - Unitário R$ 70,00 - Item 3.5 - Tinta acrílica látex 
fosco, azul profundo, lata de 18 litros, obrigatório que esteja litografada diretamente 
sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de 
validade de 2 anos a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação con-
forme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.46 Un - Unitário R$ 170,00 - 
Item 3.6 - Tinta acrílica látex fosco, concreto, lata de 18 litros, obrigatório que esteja 
litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e 
o acabamento; prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da data da entrega. Produ-
to de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. 
Qtde.115 Um - Unitário R$ 147,60 - Item 3.7 - Tinta acrílica látex fosco, cerâmica, lata 
de 18 litros, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as in-
formações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 2 
anos a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma 
ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.6 Un - Unitário R$ 150,00 - Item 3.8 - Tinta 
acrílica látex Premium fosco, branco, lata de 18 litros, obrigatório que esteja litografa-
da diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acaba-
mento; prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da data da entrega. Produto de 1º 
linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.60 Un 
- Unitário R$ 150,00 - Item 3.9 - Tinta para piso liso, Premium concreto, lata de 18 
litros, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informa-
ções e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 2 anos a 
partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT 
NBR 11.702 e atualizações. Qtde.230 Un - Unitário R$ 140,00 - Item 3.10 - Tinta 
spray amarelo, lata de 350 ml, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a 
embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de valida-
de mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação 
conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.14 Un - Unitário R$ 13,00 
-Item 3.11 - Tinta spray cinza médio brilhante, lata de 350 ml, obrigatório que esteja 
litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e 
o acabamento; prazo de validade mínimo de 1 anos a partir da data da entrega. Produ-
to de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. 
Qtde.14 Un - Unitário R$ 13,00 - Item 3.12 - Tinta spray preto, lata de 350 ml, obriga-
tório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descri-
ções, as normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 1 ano a partir da data 
da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e 
atualizações. Qtde.28 Un - Unitário R$ 13,00 - Item 3.13 - Prime anticorrosivo (Zar-
cão) galão de 3,6 litros. Prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data da entre-
ga. Qtde.12 Un - Unitário R$ 45,10 - Item 3.14 - Galões de galvite, galão de 3,6 litros, 
obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e 
descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade de 1 ano a partir da data da 
entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e 
atualizações. Qtde.12 Un - Unitário R$ 82,30 - Item 3.15 - Verniz Marítimo para ma-
deira, lata de 900 ml, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embala-
gem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade míni-
mo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme 
norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.12 Un - Unitário R$ 16,44 - Item 3.16 
- Tinta asfáltica impermeabilizante (primer asfáltico), lata de 900 ml, obrigatório que 
esteja litografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as 
normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. 
Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualiza-
ções. Qtde.12 Un - Unitário R$ 23,20 - Item 3.17 - Adesivo de contato de alto desem-
penho sem Toluol (cola de sapateiro), lata de 870 ml / 730g, obrigatório que esteja li-
tografada diretamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o 
acabamento; prazo de validade mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto 
de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.06 
Un - Unitário R$ 29,50 - Item 3.18 - Adesivo de contato de alto desempenho sem To-
luol (cola de sapateiro), galão de 3,2 L / 2,8 kg, obrigatório que esteja litografada dire-
tamente sobre a embalagem: as informações e descrições, as normas e o acabamento; 
prazo de validade mínimo de 1 ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e 
classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde.06 Un - Unitá-
rio R$ 79,35
Atas Registradas em 22/11/2017. Vigência:12 (doze) meses. Em: 23/11/2017 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

 DESPACHO DO SR. DIRETOR PRESIDENTE 
 Pregão Presencial nº 026/2017 - Protocolo nº 120/2017 -  Em face dos elementos de convicção 
constantes do presente processo, em especial a manifestação da Pregoeira, ADJUDICO  o 
Pregão Presencial nº 026/2017, referente à contratação de empresa para implantação e ad-
ministração de Central de Atendimento, disponibilizada à população de Campinas/SP, 
com o objetivo de prestação de serviços relacionados ao trânsito e transporte, bem como 
ao PAI Serviço. A Central de Atendimento é constituída por espaço físico, prestação de 
serviço de atendimento humano receptivo, gestão de pessoas e recursos tecnológicos en-
volvidos no serviço, hospedagem de sistemas aplicativos e operacionalização de Scripts 
definidos pela CONTRATANTE,  a favor da empresa  INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS 
ASSOCIADOS S/A - IMA,  inscrita no CNPJ sob o nº 48.197.859/0001-69, classifi cada em 
1º lugar,  no valor total de  R$ 1.734.976,80 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, 
novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). HOMOLOGO  o Pregão Presencial nº 
026/2017 e AUTORIZO  a despesa no valor total de  R$1.734.976,80 (um milhão, setecentos 
e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).  Em: 23/11/2017 

 CARLOS JOSÉ BARREIRO 
 Diretor Presidente   


