
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 012/2014 – Processo nº 067/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: COMERCIAL JOÃO 
AFONSO LTDA  – Objeto: Registro de preços de cesta básica – Preço registrado para a 
detentora na seguinte ordem (item, qtd., unid., produto, marca, preço unitário, preço 
total): item 01 – 010 – KG - Arroz tipo 1, subgrupo polido, classe longo fino, de grãos 
inteiros isento de sujidades e materiais estranhos. Acondicionado em embalagens 
plásticas resistentes, transparentes, de 05 quilos. Comprovar através das descrições 
contidas na embalagem do produto, para cada porção de 50g, os valores nutricionais 
para: valor energético entre 171 kcal à 180 kcal; Carboidratos entre 39g a 45 g; 
Proteínas entre 3,6g a 4,0g; fibra alimentar entre 0,7g a 1,0g, sódio no máximo 2,0 mg.- 
-Manjarsul - R$ 1,79 - R$ 17,90; item 02 – 005 – KG - Açúcar refinado especial, de 
origem vegetal (sacarose de cana-de-açúcar). Acondicionado em embalagens plásticas 
resistentes de 01 kg. Comprovar descrito na embalagem do produto, para cada porção 
de 5g, de açúcar, os valores nutricionais para: valor energético entre 20 kcal à 25 kcal; 
Carboidratos entre 5g a 7 g. – Caravelas - R$ 1,34 - R$ 6,70; item 03 – 001 – Pacote - 
Biscoito cream cracker, produto de boa qualidade e aceitação, sem estar queimados ou 
duros. Acondicionado em embalagem plástica contendo 200 g. Comprovar através das 
descrições contidas na embalagem do produto, para cada porção de 30g, os valores 
nutricionais para: valor energético entre 128 kcal à 140 kcal; Carboidratos entre 18g a 
22 g; Proteínas entre 2,8g a 4,0g; gorduras totais no máximo 5,2g; gorduras saturadas no 
máximo 2,4g; fibra alimentar entre 1,0g a 1,2g, sódio no máximo 245 mg. – Bauducco - 
R$ 0,90 - R$ 0,90; item 04 – 001 – KG - Café torrado e moído, sabor tradicional, torra 
clássica ou torra média no máximo 3. Produto boa qualidade e aceitação, possuir em sua 
embalagem o Selo de Pureza da ABIC. Acondicionado em embalagem adequada, tipo 
vácuo puro, com 500 g. – Pelé - R$ 8,49 - R$ 8,49; item 05 – 002 - Latas ou caixas - 
Extrato de tomate, boa qualidade. Acondicionado em embalagem lata com no mínimo 
340 g. Comprovar através das descrições contidas na embalagem do produto, para cada 
porção de 30g, os valores nutricionais para: valor energético entre 14 kcal à 18 kcal; 
Carboidratos entre 2,8g a 3,4 g; Proteínas entre 0g a 1,0g; fibra alimentar entre 0g a 
0,8g, sódio no máximo 125 mg. – Quero - R$ 1,21 - R$ 2,42; item 06 – 001 – Pacote - 
Farinha de milho amarela, do grão do milho torrado e peneirado, isenta de parasitas, 
sujidade e larvas. Acondicionado em embalagem plásticas transparente, contendo 500 g. 
Comprovar através das descrições contidas na embalagem do produto, para cada porção 
de 50g, os valores nutricionais para: valor energético entre 188 kcal à 200 kcal; 
Carboidratos entre 41g a 45 g; Proteínas entre 3,6g a 4,0g; fibra alimentar entre 1,9g a 
2,2g, sódio no máximo 2,0 mg. – Yoki - R$ 1,72 - R$ 1,72; item 07 – 002 – KG- 
Farinha de trigo tradicional tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado 
em pacotes plásticos transparentes contendo 01 kg. Comprovar através das descrições 
contidas na embalagem do produto, para cada porção de 50g, os valores nutricionais 
para: valor energético entre 175 kcal à 180 kcal; Carboidratos entre 38g a 45 g; 
Proteínas entre 5g a 6g; fibra alimentar entre 1,4g a 1,8g. - Dona Benta - R$ 2,15 - R$ 
4,30; item 08 – 003 – KG - Feijão carioca tipo 1, classe cores, grupo 1 feijão comum. 
Constituído de grãos inteiros e sãos, isento de material terroso, sujidades e mistura de 
outras variedades e espécies. Acondicionado em embalagens plásticas resistentes, 
transparentes, de 01 quilo. Comprovar através das descrições contidas na embalagem do 
produto, para cada porção de 60g, os valores nutricionais para: valor energético entre 



123 kcal à 200 kcal; Carboidratos entre 17g a 30 g; Proteínas entre 11g a 14g; fibra 
alimentar entre 20g a 24g, sódio no máximo 5,0 mg. - Prato Cheio - R$ 3,41 - R$ 10,23; 
item 09 – 002 – Latas - Leite em pó integral e instantâneo, enriquecido com vitaminas 
A, C e D. Acondicionados em latas com tampa contendo 400g. Comprovar através das 
descrições contidas na embalagem do produto, para cada porção de 26g, os valores 
nutricionais para: valor energético entre 129 kcal à 140 kcal; Carboidratos entre 9,6g a 
10g; Proteínas entre 6,7g a 8g; gorduras totais no máximo 7,1g, gorduras saturadas no 
máximo 4,4g; cálcio entre 238mg à 248mg; Rendimento: 400 g, no mínimo 3,1 litros. - 
Itambé R$ 7,55 - R$ 15,10; item 10 – 003 - Pacotes Macarrão de sêmola com ovos. 
Tempo de cozimento: 4 à 9 minutos. Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, ovos, urucum e cúrcuma (corantes naturais). Acondicionado 
em embalagens plásticas resistentes, atóxicos, de 500 gramas. Comprovar através das 
descrições contidas na embalagem do produto, para cada porção de 80g, os valores 
nutricionais para: valor energético entre 274 kcal à 280 kcal; Carboidratos entre 56g a 
60 g; Proteínas entre 8g a 10g; gorduras totais no máximo 1,2g; fibra alimentar entre 
1,6g a 2,2g, sódio no máximo 20mg. – Renata - R$ 1,28 - R$ 3,84; item 11 – 003 - Lata 
ou Pet - Óleo de soja refinado, tipo 1. Ingredientes básicos: óleo de soja refinado. 
Acondicionado em frascos plásticos de 900ml.Comprovar através das descrições 
contidas na embalagem do produto, para cada porção de 13ml, os valores nutricionais 
para: valor energético entre 108 kcal à 110 kcal; gorduras totais no máximo 12g; 
gorduras saturadas no máximo 2,0g; gorduras monoinsaturadas no máximo de 4g; 
gorduras poli-insaturadas no máximo de 7,0g; Vitamina E entre 1,7g à 3,9mg. – 
Concórdia - R$ 2,63 - R$ 7,89; item 12 – 001 – KG - Sal refinado iodado. 
Acondicionados em embalagens plásticas resistentes de 01 kg. Ingredientes básicos: sal 
refinado extra, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio. Comprovar 
através das descrições contidas na embalagem do produto, para cada porção de 1g, os 
valores nutricionais para: sódio no máximo 400mg; iodo 0,02mg à 0,045mg. – Cisne - 
R$ 0,86 – R$ 0,86; item 13 – 004 – unidades - Gel dental com Flúor. Acondicionado em 
tubo com tampa contendo 90g, reembalado em caixa. Sorriso - R$ 1,49 - R$ 5,96; item 
14 – 004 – unidades - Sabonete em barra, descrito na embalagem testado 
dermatologicamente. Acondicionado em embalagem adequada com 90g. - Flor de Ypê - 
R$ 0,68 - R$ 2,72; item 15 – 001 – Pacote - Sabão em barra neutro glicerinado. 
Embalado em pacotes plásticos contendo 5 unidades de 200 gr, descrito na embalagem 
que o produto foi testado dermatologicamente, devidamente identificado com 
informações sobre o produto e fabricante, modo de usar e demais informações. – 
Minuano - R$ 3,07 - R$ 3,07. VALOR TOTAL DA CESTA- R$ 92,10. – Código do 
recurso e fonte: 667 - 01.08.01.10.301.0044.2104.3.3.90.32.00 
811 - 01.09.01.12.361.0044.2104.3.3.90.32.00 
870 - 01.09.01.12.365.0044.2104.3.3.90.32.00 
984 - 01.10.01.04.122.0044.2104.3.3.90.32.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(014/2014) – Vigência: 06 meses – Assinatura: 19/03/2014. 
 
Louveira, 01 de abril de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 
 


