
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 036/2014 – Processo nº 290/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: CRIALIMENTOS 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  – Objeto: Registro de preços de produtos 
formulados e proteínas texturizada – Preços registrados para a detentora na seguinte 
ordem (item, qtd., unid., descrição e valor unitário): LOTE 1: item 1 - 2.000 – Kg -
Proteína Vegetal Texturizada Sabor Carne PTS - CARNES VERMELHAS. Descrição: 
Proteína texturizada de soja, cor escura, para carnes vermelhas, 100% natural, sem 
sabor. Composição Nutricional aproximada (porção de 50g): valor energético (139 
Kcal), carboidratos (10g), proteínas (24g), gorduras (0g), fibra alimentar (10g), sódio 
(15mg). Embalagem: plástica de 500g. Validade mínima: 06 meses. - R$ 12,00; item 2 - 
1.500 – Kg - Proteína Vegetal Texturizada Sabor Frango PTS - CARNES BRANCAS. 
Descrição: Proteína texturizada de soja, cor branca, para carnes brancas, 100% natural, 
sem sabor. Composição Nutricional aproximada (porção de 50g): valor energético (139 
Kcal), carboidratos (10g), proteínas (24g), gorduras (0g), fibra alimentar (10g), sódio 
(15mg). Embalagem: plástica de 500g. Validade mínima: 06 meses - R$ 12,00 / LOTE 
2: item 1 - 25.000 – SC - Preparado lácteo. Descrição: pó para preparo de preparado 
lácteo, sabores (chocolate com malte, chocolate branco, yogurt com morango silvestre) 
enriquecido com vitaminas e minerais (ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2 e niacina). 
Composição Nutricional (porção de 42 g): valor energético (157 a 161 kcal), 
carboidratos (31 a 32g), proteínas (6,3 a 6,4g), gorduras totais (0 a 0,9g), fibra alimentar 
(0 a 0,7g), sódio (101 a 115mg). Embalagem: sacos de polietileno leitoso de 2 kg. 
Rendimento por pacote de 2 kg: 48 porções de 200 ml. Validade mínima: 06 meses - R$ 
36,90; item 2 – 400 – PC - Preparado sólido para refresco. Descrição: pó para preparo 
de refresco, sabores (laranja, limão e morango com maçã) enriquecido com vitaminas e 
minerais (ferro, zinco, vitamina A, C, B1 e B2). Composição Nutricional: (porção de 21 
g): valor energético (80 a 100 kcal), carboidratos (20 a 21 g), proteínas (0 g), gorduras 
totais (0 g), fibra alimentar (0 g), sódio (0 g). Embalagem: sacos de polietileno leitoso 
de 1 kg. Rendimento por pacote de 1 kg: 48 porções de 200 ml. Validade mínima: 06 
meses. - R$ 8,70. – Código do recurso e fonte: 748 - 
01.09.01.12.306.0048.2083.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial (076/2014) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/06/2013. 
 
Louveira, 02 de julho de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 


