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 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO   
 Processo Administrativo nº SEI CAMPREV.2019.00001393-04-Interessado:Instituto 
de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV Modalidade:Pregão 
eletrônico 08/2019 -Contratada:MOURA COFFEE VENDING LOCACOES E SER-
VICOS LTDA - ME-CNPJnº 22.083.708/0001-96,-Contrato nº04/2020 -Objeto do 
Contrato:Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Locação 
com concessão de equipamentos de autosserviço (Self Service) de Café e Bebidas 
Quentes, com fornecimento de insumos Vigência:12 meses a contar da data da assi-
natura do contrato Valor Total:R$ R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) 
-Assinatura:11/02/2020 

 Campinas, 19 de fevereiro de 2020 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 Diretora Administrativa 
  

 DESPACHO CAMPREV    
Com base nas informações e demais elementos que instruem o protocolo, defi ro 30 
(trinta) dias de Licença - Prêmio a requente relacionada abaixo, para que seja usufru-
ída a partir da data consignada:

NOME MATRÍCULA PROTOCOLO DATA INÍCIO
MÁRCIA APARECIDA 

BARRETO 01 2013/25/2356 02/03/2020
 

 Campinas, 19 de fevereiro de 2020 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA 

 DIRETORA ADMNISTRATIVA 
  

 PORTARIA CAMPREV Nº 05/2020    
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas 
- CAMPREV, no uso de suas atribuições, especialmente as dispostas na Lei Comple-
mentar nº 10, de 30 de junho de 2004, RESOLVE:

- Designar o servidor Marionaldo Fernandes Maciel, matrícula nº 1006, Diretor Pre-
sidente do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, 
para responder interinamente e cumulativamente pela Diretoria Financeira do CAM-
PREV, durante férias regulamentares do servidor Elias Lopes da Cruz, matrícula nº 
1002, no período de 02/03/2020 a 16/03/2020.

A presente designação não acarretará despesas para o CAMPREV. 

 Campinas, 19 de fevereiro de 2020 
 MARIONALDO FERNANDES MACIEL 

 DIRETOR PRESIDENTE 

 CEASA 
 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL   
  DISPENSA DE LICITAÇÃO  N.º  006/2019 -  PROTOCOLO SEI  N.º 
2018.00000569-30 -  1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  N.º 005/2019 - 
 CONTRATADA: LEGALMANAGER CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 
LTDA. -  OBJETO: Fornecimento de software - sistema de gestão de processos ju-
diciais, juntamente com a licença de uso para capacitação de equipe jurídica da Ce-
asa/Campinas. -  VALOR: Fica aplicado o reajuste previsto no contrato inicial, para 
o módulo para usuários ilimitados, suporte e garantia estendida, valor anual de R$ 
14.640,00; para contratação de horas para customização e treinamento, sob demanda 
(customização no valor de R$ 185,94, e para treinamento no valor de R$ 173,55). - 
 PRORROGAÇÃO  : Iniciando-se  em  18/02/2020 e se encerrando em 17/02/2021.
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 PRESIDENTE CEASA CAMPINAS  

 EMDEC 
 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 
001, 002, 003 E 004/2020   

 Pregão Eletrônico nº 018/2019  -  Protocolo nº 113/2019 - Objeto:   registro de preços 
para fornecimento de materiais de pintura   -   Ata de Registro de Preços nº   001  /  2020 
 -  Detentora:  SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA,  CNPJ nº 26.469.541/0001-57 - 
 Descrição  Lote 01 -  Item 1.1 - Lixa para massa corrida n° 100 em folhas de 275 mm x 
225 mm. Qtde. 150 fl  - R$ 0,60 - Item 1.2 - Lixa para Ferro n° 36 em folhas de 275 mm 
x 225 mm. Qtde. 50 fl  - R$ 2,13 - Item 1.3 - Lixa para Ferro n° 80 em folhas de 275 mm 
x 225 mm. Qtde. 100 fl  - R$ 1,81 - Item 1.4 - Lixa para Ferro n° 150 em folhas de 275 
mm x 225 mm. Qtde. 1150 fl  - R$ 1,75 - Item 1.5 - Lixa para Ferro n° 180 em folhas de 
275 mm x 225 mm. Qtde. 350 fl  - R$ 1,75 - Item 1.6 - Lixa para Ferro n° 120 em folhas 
de 275 mm x 225 mm. Qtde. 350 fl  - R$ 1,75 - Item 1.7 - Lixa para madeira n° 100 em 
folhas de 275 mm x 225 mm. Qtde. 350 fl  - R$ 0,57 - Item 1.8 - Lixa para massa corrida 
n° 80 em folhas de 275 mm x 225 mm. Qtde. 150 fl  - R$ 0,57 -  Ata de Registro de Preços 
nº   002  /  2020  -  Detentora:  PROBASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,  
CNPJ nº 53.915.377/0001-37 -  Descrição   Lote 02 -  Item 2.1 - Água ráz galão de 5 litros, 
obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem:as informações e des-
crições, as normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a partir da 
data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 
e atualizações. Qtde. 180 gl - R$ 50,88 - 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 validade mínimo de 1 (um) ano a partir da data da entrega. Produto 
de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 50 
gl - R$ 59,35 - Item 2.3 - Removedor de tintas de 5 litros, obrigatório que esteja litografada 
diretamente sobre a embalagem:as informações e descrições, as normas e o acabamento; 
prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e 
classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 5 gl - R$ 176,25 - 
Item 2.4 - Antiferrugem PCF (um litro). Prazo de validade mínimo de 01 ano a partir da data 
da entrega. Qtde. 20 L - R$ 76,19 - Item 2.5 - Estopa extra (pacote 1 kg). Qtde. 60 kg - R$ 
24,53 - Item 2.6 - Fita crepe 19 mm x 50 m. Qtde. 60 rl - R$ 5,90 - Item 2.7 - Fita crepe 24 
mm x 50 m. Qtde. 60 rl - R$ 7,84 - Item 2.8 - Trincha de 1/2" ou 12,7 mm. Qtde. 50 un - R$ 
1,65 - Item 2.9 - Trincha de 2 1/2" ou 63,5 mm. Qtde. 150 un - R$ 6,13 - Item 2.10 - Bro-
cha de náilon. Qtde. 20 un - R$ 13,37 - Item 2.11 - Trincha dupla de 1 1/2" ou 38,1 mm. 
Qtde. 230 un - R$ 6,35 - Item 2.12 - Trincha dupla de 1" ou 25,4 mm. Qtde. 200 un - R$ 
4,64 - Item 2.13 - Trincha de 2" ou 58,8 mm. Qtde. 200 un - R$ 4,34 - Item 2.14 - Rolo de 
espuma para pintura, 5 cm. Produto de 1º linha. Qtde. 115 un - R$ 2,65 - Item 2.15 - Rolo de 
espuma para pintura, 9 cm. Produto de 1º linha. Qtde. 150 un - R$ 2,85 - Item 2.16 - Rolo 
de lã média para pintura 23 cm com cabo. Qtde. 115 un - R$ 24,16 - Item 2.17 - Extensor 
de pintura de 1,20 m. Qtde. 35 un - R$ 19,52 - Item 2.18 - Extensor de pintura de 3,00 m. 
Qtde. 23 un - R$ 31,80 - Item 2.19 - 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 (um) ano a partir da data da entrega. Pro-
duto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 
12 lt - R$ 56,91 - Item 2.20 - Massa plástica 400gr. Prazo de validade mínimo de 01 (um) 
ano a partir da data da entrega. Qtde. 50 un - R$ 8,00 - Item 2.21 - Massa para calafetar 
madeira "tipo P 51" branca galão de 3,6 litros. Prazo de validade mínimo de 01 (um) ano a 
partir da data da entrega. Qtde. 06 gl - R$ 48,13 -  Ata de Registro de Preços nº   003  /  2020  
-  Detentora:  CHRISPIN PINTOR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,  
CNPJ nº 10.620.397/0001-78 -  Descrição  Lote 03 -  Item 3.1 - Tinta esmalte brilhante Pre-
mium 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 (dois) anos a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação 
conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 6 gl - R$ 59,00 - Item 3.2 - Tinta 
esmalte brilhante Premium branco, 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. 80 gl - R$ 58,95 - Item 3.3 
- Tinta esmalte brilhante Premium azul Del Rey, galão de 3,6 litros, obrigatório que esteja 
litografada diretamente sobre a embalagem:as informações e descrições, as normas e o aca-
bamento; prazo de validade mínimo de 2 (dois) anos a partir da data da entrega. Produto de 
1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Cor referencial 
"Peg &Pinte". Qtde. 120 gl - R$ 58,95 - Item 3.4 - 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 (dois) anos a partir 
da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 
e atualizações. Qtde. 150 lt - R$ 88,00 - Item 3.5 - Tinta acrílica látex fosco, cerâmica, 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 (dois) anos a 
partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 
11.702 e atualizações. Qtde. 6 lt - R$ 94,85 - Item 3.6 - Tinta para piso liso, Premium con-
creto, 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 (dois) 
anos a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT 
NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 130 lt - R$ 78,85 - Item 3.7 - 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 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. 14 lt - R$ 12,00 - Item 3.8 - 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 (um) ano a partir da 
data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e 
atualizações. Qtde. 14 lt - R$ 12,00 - Item 3.9 - Tinta spray preto, lata de 350 ml, obrigatório 
que esteja litografada diretamente sobre a embalagem:as informações e descrições, as nor-
mas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a partir da data da entrega. 
Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. 
Qtde. 28 lt - R$ 12,00 - Item 3.10 - Prime anticorrosivo (Zarcão) galão de 3,6 litros. Prazo 
de validade mínimo de 01 (um) ano a partir da data da entrega. Qtde. 12 gl - R$ 60,00 - Item 
3.11 - 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 vali-
dade de 1 (um) ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme 
norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 12 gl - R$ 74,85
Item 3.12 - Verniz Marítimo para madeira, 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 (um) ano a partir da data da entrega. Produto de 1º li-
nha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 20 lt - R$ 
64,95 - Item 3.13 - Adesivo de contato de alto desempenho sem Toluol (cola de sapateiro), 
lata de 870 ml / 730g, obrigatório que esteja litografada diretamente sobre a embalagem:as 
informações e descrições, as normas e o acabamento; prazo de validade mínimo de 1 
(um) ano a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma 
ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 06 lt - R$ 41,20 -  Ata de Registro de Preços 
nº   004  /  2020  -  Detentora:  FLEX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI,  CNPJ 
nº 10.350.473/0001-72 -  Descrição  Lote 04 -  Item 4.1 - Tinta esmalte brilhante Premium 
cinza médio, 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 2 
(dois) anos a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma 
ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 100 gl - R$ 50,25 - Item 4.2 - 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 (dois) anos a partir da data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme 
norma ABNT NBR 11.702 e atualizações. Qtde. 46 lt - R$ 100,50 - Item 4.3 - Tinta acrílica 
látex Premium fosco sem odor, branco, 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 (dois) 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 lt - R$ 
131,32 - Item 4.4 - Rolo de lã baixa anti-gota para pintura 23 cm com cabo. Qtde. 170 un 
- R$ 9,09 - Item 4.5 - Rolo de lã alta para pintura 23 cm (100% carneiro) com cabo. Qtde. 
230 un - R$ 12,13 - Item 4.6 - 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 (um) ano a partir da 
data da entrega. Produto de 1º linha e classifi cação conforme norma ABNT NBR 11.702 e 
atualizações. Qtde. 12 lt - R$ 11,81. Atas Registradas em  18/02/2020. Vigência:12 (doze) 
meses. Divisão de Compras. Em:19/02/2020
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 
  

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO   
 Aditamento 01 ao Termo de Credenciamento nº 2.1/2017 - Chamamento Público nº 
002/2017 - Protocolo nº 001/2017 - Objeto do Aditamento:prorrogação do prazo contra-
tual em 36 (trinta e seis) meses a partir de 20/02/2020. CREDENCIADA:ZETRASOFT 
LTDA. - CNPJ nº 03.881.239/0001-06. - Do Valor:sem ônus - Data de assinatu-
ra:19/02/2020.
 

 DIVISÃO DE COMPRAS 

 IMA 
 INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA 

 PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SALÁRIOS 
 Instrução 02/2016 do TCE  

A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA, em atendimento 
ao disposto nas instruções 02/2016, em seu Capítulo II, seção VI - Das Sociedades de 
Economia Mista e suas Subsidiárias e das Empresas Públicas, artigo 24, inciso XVI, 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna pública a relação dos salários do 
seu quadro de empregados vigentes em 01 de janeiro de 2019.

EMPREGOS SALÁRIOS
ADVOGADO JÚNIOR R$ 5.823,23


