
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 018/2014 – Processo nº 111/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: PNEULINHARES 
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. e  RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
DE LUBRIFICANTES. EIRELI EPP – Objeto: Registro de preços para fornecimento 
de pneumáticos novos. – Preços registrados para a detentora Pneulinhares Comércio de 
Pneus Ltda. na seguinte ordem (item, qtde., descrição, marca e valor unitário): item 1 – 
10 - PNEU 205/65 R 15 – Bridgestone - R$ 306,98; item 2 – 10 - PNEU 245 X 70 X 
R16 – Firestone - R$ 452,00; item 4 – 30 - PNEU 10.00/20 RADIAL - 
BORRACHUDO/RADIAL – Firestone - R$ 1020,00; item 8 – 4 - PNEU 18.4 R30 - 
TRASEIRO TRATOR VALTRA – Firestone - R$ 1808,00; item 15 – 30 - PNEU 
275/80 R22,5 - LISO/RADIAL – Firestone - R$ 1015,00; item 16 – 30 - PNEU 275/80 
R22,5 - BORRACHUDO/RADIAL – Firestone - R$ 1064,00; item 20 – 30 - PNEU 
175/70 R13 - Seiberling - R$ 130,00; item 21 – 100 - PNEU 175/70 R14 – Bridgestone 
- R$ 177,00; item 25 – 10 - PNEU 295/80 R22.5 LISO/RADIAL – Firestone - R$ 
1115,00; item 26 – 10 - PNEU 11.00 R22 LISO/RADIAL –Firestone - $ 1165,00; item 
27 – 32 - PNEU 11.00 R22 BORRACHUDO/RADIAL – Firestone - R$ 1275,00. / 
Preços registrados para a detentora RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA 
DE LUBRIFICANTES. EIRELI EPP. na seguinte ordem (item, qtde., descrição, marca 
e valor unitário): item 3 – 4 - PNEU 23.1-30 - TRASEIRO TRATOR NEW HOLAND - 
ADVANCE-R1 - R$ 3380,00; item 5 – 14 - PNEU 17,5 X 25 PARA PÁ 
CARREGADEIRA - TEIKE STONE L2 - R$ 2100,00; item 6 – 8 - PNEU 7.50 R16 - 
PARA RETROESCAVADEIRA 580L - JR KING STONE F2 - R$ 330,00; item 7 – 4 - 
PNEU 12.4 R24 - DIANTEIRO TRATOR VALTRA - JR KING STONE R1 - R$ 
800,00; item 9 – 8 - PNEU 12.5/80 - DIANTEIRO RETROESCAVADEIRA JCB - 
RICH STONE R4 - R$ 850,00; item 10 – 10 - PNEU 1400-24 PN-14 G2/L2 SEM 
CÂMARA - RICH STONE L2 - R$ 1600,00; item 11 – 10 - PNEU 205/60 R15 - 
LINGLONG-GREEN MAX - R$ 278,00; item 12 – 30 - PNEU 225/75 R16 - 
LINGLONG- R666 - R$ 390,00; item 13 – 20 - PNEU 195/55 R15 - GOODRIDE 
SPO6 - R$ 215,00; item 14 – 4 - PNEU 14.9-28 - DIANTEIRO TRATOR NEW 
ROLAND JR KING STONE R1 R$ 1277,00; item 17 – 10 - PNEU 10-16,5 (MINI 
RETROESCAVADEIRA JBC) - RICH STONE R4 - R$ 520,00; item 18 – 40 - PNEU 
225/75 - R15 - LINGLONG-CROSS WIND - R$ 335,00; item 19 – 40 - PNEU 225/70- 
R15 - LINGLONG R666 - R$ 360,00; item 22 – 8 - PNEU 205/55 R16 - LINGLONG –
HP010 - R$ 250,00; item 23 – 100 - PNEU 185 R14 C - LINGLONG LMC5 - R$ 
230,00; item 24 – 40 - PNEU 215/75- R17,5 - LINGLONG- F86 - R$ 580,00. – Código 
do recurso e fonte:  

0001 - 01.01.01.03.122.0018.2097.3.3.90.30.00 0781 - 01.09.01.12.361.0034.2063.3.3.90.30.00 

0012 - 01.01.01.04.122.0002.2016.3.3.90.30.00 0785 - 01.09.01.12.361.0034.2065.3.3.90.30.00 

0040 - 01.01.01.08.243.0027.2171.3.3.90.30.00 0800 - 01.09.01.12.361.0040.2063.3.3.90.30.00 

0046 - 01.01.01.08.244.0028.2173.3.3.90.30.00 0859 - 01.09.01.12.365.0039.2063.3.3.90.30.00 

0063 - 01.01.01.26.122.0060.2247.3.3.90.30.00 0864 - 01.09.01.12.365.0039.2082.3.3.90.30.00 

0088 - 01.02.01.20.606.0065.2017.3.3.90.30.00 0882 - 01.09.01.12.366.0043.2063.3.3.90.30.00 

0138 - 01.02.01.23.691.0064.2017.3.3.90.30.00 0886 - 01.09.01.12.367.0037.2076.3.3.90.30.00 

0167 - 01.02.01.23.695.0063.2017.3.3.90.30.00 0900 - 01.10.01.04.122.0020.2025.3.3.90.30.00 

0342 - 01.03.01.08.244.0055.2139.3.3.90.30.00 0929 - 01.11.01.15.452.0009.2026.3.3.90.30.00 



0411 - 01.03.01.08.244.0059.2159.3.3.90.30.00 0961 - 01.12.01.06.181.0014.2027.3.3.90.30.00 

0429 - 01.04.01.04.061.0021.2019.3.3.90.30.00 0986 - 01.12.01.06.182.0016.2095.3.3.90.30.00 

0450 - 01.04.01.04.122.0021.2118.3.3.90.30.00 0990 - 01.12.01.06.182.0017.2096.3.3.90.30.00 

0500 - 01.05.01.15.451.0013.2020.3.3.90.30.00 1017 - 01.13.01.13.392.0061.2028.3.3.90.30.00 

0541 - 01.06.01.27.812.0019.2021.3.3.90.30.00 1072 - 01.14.01.17.512.0007.2029.3.3.90.30.00 

0566 - 01.07.01.04.123.0022.2022.3.3.90.30.00 1093 - 01.14.01.17.512.0008.2029.3.3.90.30.00 

0581 - 01.07.01.04.129.0035.2022.3.3.90.30.00 1109 - 01.15.01.18.541.0003.2030.3.3.90.30.00 

0609 - 01.08.01.10.122.0030.2037.3.3.90.30.00 1122 - 01.15.01.18.541.0004.2030.3.3.90.30.00 

0636 - 01.08.01.10.301.0029.2041.3.3.90.30.00 1139 - 01.15.01.18.541.0005.2030.3.3.90.30.00 

0748 - 01.09.01.12.306.0048.2083.3.3.90.30.00 1150 - 01.15.01.18.541.0006.2030.3.3.90.30.00 
 – Modalidade: Pregão Presencial (029/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 
01/04/2014. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 019/2014 – Processo nº 143/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: DALEFRUT COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP – Objeto: Registro de preços para 
transporte, distribuição, fornecimento e entrega parcelada, ponto a ponto, de gêneros 
alimentícios perecíveis, nas diversas unidades escolares da Secretaria Municipal de 
Educação. – Preço registrado para a detentora na seguinte ordem (item, qtde., unid., 
descrição, complemento da descrição e valor unitário): item 1 – 350 – Kg – Abacate - 
Abacate extra. Com ausência de danos por pragas, defeitos nas cascas graves, 
ferimentos, podridão, queimadura de sol grave ou passados. Tamanho maior ou boca 10 
para espécie breda (maior que 600g). Tamanho comum ou boca 10 (600 a 1000g) para 
espécies fortuna, quintal ou margarida. Produto padronizado. Apresentado em 
embalagens limpas, secas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 3,80; item 2 - 
70.000 – Unid – Abacaxi - Abacaxi pérola (polpa branca) extra. Classe 4 (maior que 
1800g). Coloração externa: pintado. Limpo, firme, maduro, com coroa. Sem lesões, 
podridões, fasciações, queimaduras de sol, partes amassadas, passadas, moles, 
chocolates, injúrias por frio, defeitos ou presença de exudado. Produto padronizado. 
Apresentado em embalagens limpas, secas e íntegras, em bom estado de conservação. - 
R$ 6,10; item 3 - 3.000 – Kg - Abóbora cabochã - Abóbora cabochã extra, tamanho 
maior (> 2 kg). Frutos sem machucados ou ferimentos, sem sinais de mofo ou podridão 
e sem manchas. Produto padronizado. Apresentado em embalagens limpas, secas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 4,50; item 4 - 3.500 – Kg – Abobrinha - 
Abobrinha extra AA (< 55 mm de diâmetro da base para a espécie brasileira e < 17 cm 
comprimento). Frutos firmes, sem machucados ou ferimentos, sem sinais de mofo ou 
podridão, sem sinais de danos por pragas ou virose, sem frutos passados ou murchos. 
Produto padronizado. Apresentado em embalagens limpas, secas e íntegras, em bom 
estado de conservação. - R$ 3,80; item 5 - 10.500 – Kg – Acelga - Acelga extra, 
tamanho médio (> 2 kg). Folhas limpas e brilhantes, sem sinais de podridão ou picadas 
de insetos. Sem manchas ou partes murchas. Produto padronizado. Apresentado em 
embalagens limpas, secas e íntegras, em bom estado de conservação.- R$ 3,90; item 6 - 
1.500 – Kg – Agrião - Agrião extra (500 a 800 g). Maços frescos e limpos, de cor verde 
escura, sem áreas amareladas ou pontos escurecidos, sem folhas passadas ou murchas. 
Os talos devem estar firmes e crocantes. Produto padronizado. Apresentado em 
embalagens limpas, secas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 8,50; item 7 – 
25 – Kg – Alecrim - Alecrim extra (> 150 g). Maços frescos, sem sinais amarelados ou 
murchos. Apresentado em embalagens limpas, secas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 24,65; item 8 - 5.000 – Kg – Alface - Alface extra, tamanho (> 600 g 



para espécie americana e > 400 g para espécies crespa e lisa). Folhas limpas e 
brilhantes, sem sinais de podridão ou picadas de insetos, sem manchas nas folhas 
internas ou sinais de virose. Pés frescos e com caule crocante, sem unidades murchas ou 
passadas. Produto padronizado. Apresentado em embalagens limpas, secas e íntegras, 
em bom estado de conservação. - R$ 7,37; item 9 - 4.500 – Kg – Alho - Alho roxo, 
graúdo, descascado e limpo, com 100% de aproveitamento (sem sinais de podridão). 
Embalagem plástica transparente a vácuo de 1 Kg. O produto deve ser entregue 
refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto padronizado. As informações do rótulo 
devem estar de acordo com as exigências legais (Lei 10.674/03, Portaria Inmetro 
157/02, RDC 259/02. RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 360/03, RDC 359/03 e RDC 
163/06). - R$ 14,50; item 10 - 7.000 – Kg – Almeirão - Almeirão extra (> 600 g para 
espécie folha larga e > 400 g para espécie pão de açúcar). Folhas frescas e limpas, sem 
sinais de podridão ou picadas de insetos. Sem folhas murchas, amareladas ou 
manchadas. Produto padronizado. Apresentado em embalagens limpas, secas e íntegras, 
em bom estado de conservação. - $ 7,90; item 11 - 10.000 – Kg – Ameixa - Ameixa 
extra (preta, amarela ou vermelha). Frutos firmes, maduros, inteiros, limpos, sem sinais 
de podridão, ferimentos, defeitos na polpa. Sem unidades passadas ou imaturas. 
Tamanho e coloração uniformes. Apresentado em embalagens limpas, secas e íntegras, 
em bom estado de conservação. - R$ 11,50; item 12 - 30.000 – Kg - Banana nanica - 
Banana nanica, tipo extra. Frutos com > 12 cm de comprimento e > 35 mm de diâmetro. 
Tonalidade da casca mais verde que amarela. Apresentação em penca. Frutos maduros, 
sem unidades passadas, ferimentos, podridão ou danos por pragas. As embalagens 
devem estar sempre limpas e em bom estado de conservação. Produto padronizado. - R$ 
2,99; item 13 - 14.000 – Kg - Banana prata - Banana prata, tipo extra. Frutos com > 12 
cm de comprimento e > 35 mm de diâmetro. Tonalidade da casca mais verde que 
amarela. Apresentação em penca. Frutos maduros, sem unidades passadas, ferimentos, 
podridão ou danos por pragas. As embalagens devem estar sempre limpas e em bom 
estado de conservação. Produto padronizado. - R$ 4,50; item 14 - 7.000 – Kg – Batata - 
Batata escovada lisa, tipo extra. Calibre II (de 45 a < 85 mm) padronizado. Os produtos 
devem estar firmes, inteiros, livres de umidade externa. Sem sinais de podridão, dano, 
manchas de qualquer coloração, vitrificação, esfolamento ou brotamento. O produto 
deve ser entregue em embalagens secas, limpas e com capacidade máxima para 50 kg 
líquidos. - R$ 3,80; item 15 - 1.500 – Kg - Batata doce - Batata doce, tipo extra. Calibre 
II (de 45 a < 85 mm) padronizado. Os produtos devem estar firmes, inteiros, livres de 
umidade externa. Sem sinais de podridão, dano, manchas de qualquer coloração, 
vitrificação, esfolamento ou brotamento. O produto deve ser entregue em embalagens 
secas, limpas e com capacidade máxima para 50 kg líquidos. - R$ 4,50; item 16 – 100 – 
Kg – Berinjela - Berinjela tipo 1 - extra, classe graúda (> 190 mm de comprimento e 70 
mm de diâmetro). Fruto limpo, maduro e firme, com casca escura, brilhante e macia, 
sem manchas, danos mecânicos ou por pragas, queimaduras, partes amassadas, furos ou 
má formações. Sem frutos passados ou deteriorados. As sementes devem ser claras. 
Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 2,80; item 17 - 4.500 – Kg – Beterraba - 
Beterraba, tipo extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro), sem folhas. Polpa vermelha. Os 
produtos devem estar firmes, inteiros, sem sinais de podridão ou ferimentos. Sem 
unidades murchas ou passadas. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 2,85; item 18 
– 300 - Kg- Cará - Cará, tipo extra (de 300 a 600 g). Padronizado. Os produtos devem 
estar firmes, inteiros, livres de umidade externa. Sem sinais de podridão, danos 
mecânicos ou por pragas, deformações ou ferimentos. O produto deve ser entregue em 



embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 4,50; item 19 
- 10.000 – Kg – Carambola - Carambola extra. Frutos firmes, sem marcas ou partes 
amolecidas, sem sinais de podridão, ferimentos ou danos pó praga. Madura, inteira, 
limpa, de coloração amarelada, sem unidades imaturas ou verdes. Tamanho e coloração 
uniformes. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 10,54; item 20 - 1.500 – Kg – 
Catalonha - Catalonha tipo extra. Maços bem formados, com folhas frescas e firmes, 
limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados ou picadas de insetos. Sem maços 
murchos. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 7,20; item 21 - 9.000 – Kg – 
Cebola - Cebola, categoria extra, amarela (sabor suave), classe 4 (calibre 70 a 90 mm). 
Padronizada, limpa, sem sinais de podridão ou brotamento, sem manchas, sinais de 
mofo ou ferimentos. O produto deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 2,90; item 22 - 4.000 – Kg – Cebolinha - 
Cebolinha extra, tamanho maior (> 1350 g por maço com 06 unidades). Fresca e limpa, 
sem sinais de podridão ou pontas amareladas. Maço industrial, sem unidades murchas. 
Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 11,00; item 23 - 10.500 – Kg – Cenoura - 
Cenoura, extra A (tipo 1). Grupo Brasília. Classe longa (17 a 25 cm de comprimento e < 
5 cm de diâmetro). Sem folhas. Limpas, frescas, firmes, sem pigmentação verde ou roxa 
na parte superior. Sem unidades deterioradas, deformadas, com danos mecânicos ou por 
pragas, murchas, lenhosas ou presença de radículas. Produto padronizado. O produto 
deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 3,80; item 24 - 3.500 – Kg – Chuchu - Chuchu, classe graúdo (12 a 
18 cm de comprimento e < 13 cm na maior transversal). Tipo 1 - extra. Grupo verde 
claro. Classe 350 (350 a 450 g).  Limpos, frescos, firmes, sem deterioração, deformação, 
manchas, descoloração, sinais de podridão, queimaduras, danos por pragas, doenças ou 
mecânicos. Sem frutos fibrosos, murchos, passados ou com espinhos. Sem sinais de 
podridão. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 3,50; item 25 - 5.500 – Kg - 
Couve-manteiga - Couve-manteiga extra (caixa com 18 maços), tamanho médio (> 700 
g). Folhas frescas e limpas, sem folhas murchas, sinais de podridão, pontos amarelados 
ou picadas de insetos. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 7,95; item 26 
- 3.000 – Kg - Ervilha torta - Ervilha torta extra AA (> 6 g). Unidades frescas e limpas, 
sem sinais de dano por praga ou doença, sem ferimentos, sinais de podridão ou 
murchas. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 18,10; item 27 - 7.000 – Kg – 
Escarola - Escarola tipo extra. Tamanho tipo 18 (> 500 g). Maços bem formados, com 
folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, murchas, pontos amarelados ou 
picadas de insetos. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens 
secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 7,20; item 28 – 300 – Kg 
– Espinafre - Espinafre tipo extra (> 700g). Maços bem formados, com folhas frescas e 
firmes, limpas, sem sinais de podridão, folhas murchas, pontos amarelados ou picadas 
de insetos. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 8,90; item 29 - 10.000 – Kg – Figo - Figo 
categoria A, tamanho grande ou tipo 8 (> 45 mm de diâmetro). Unidades maduras, 
firmes, sem sinais de podridão, defeitos, danos por pragas, doenças ou mecânicos. Sem 
unidades imaturas, passadas ou murchas. Deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 12,63; item 30 - 10.000 – Kg - 



Goiaba Vermelha - Goiaba vermelha extra. Cor da casca verde amarelada. Polpa 
vermelha. Calibre > 7 mm (9 frutos por caixa). Fruto firme, maduro, com formato 
regular, sem unidades imaturas ou passadas. Sem partes amassadas, moles ou sinais de 
podridão. Sem danos por pragas, doenças ou mecânicos e sem marcas de picadas de 
insetos ou defeitos. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 5,54; item 31 – 25 - Kg – 
Hortelã - Hortelã extra (> 500 g). Maços frescos, sem sinais amarelados ou murchos. 
Apresentado em embalagens limpas, secas e íntegras, em bom estado de conservação. - 
R$ 29,77; item 32 – 250 – Kg – Inhame - Inhame extra (entre 50 e 100 g). Padronizado. 
Os produtos devem estar firmes, inteiros, sem deformidades, sem unidades passadas ou 
murchas. Devem estar livres de umidade externa, sem sinais de podridão ou ferimentos. 
O produto deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 4,90; item 33 – 250 – Kg – Jiló - Jiló redondo extra (entre 40 e 50 
mm de diâmetro). Padronizado. Os produtos devem estar firmes, inteiros. Sem sinais de 
podridão, ferimentos, danos por pragas ou doenças, manchas amareladas ou murchos. O 
produto deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 4,10; item 34 - 10.000 – Kg – Kiwi - Kiwi extra. Classe média, 
calibre 36 (de 93 a 86 g) Produto firme, grau de maturação para consumo imediato. Sem 
deformações, sem danos mecânicos, por praga ou doença, sem mancha de água, marca 
de Hayward, lesão cicatrizada, queimadura de sol, feridas ou polinização deficiente. 
Sem frutos amolecidos, murchos, passados ou imaturos. Produto padronizado. - R$ 
12,50; item 35 - 12.000 – Kg - Laranja lima - Laranja lima extra. Doce. Tamanho A 
(diâmetro > 71 mm) ou de 6 a 10 dz. Coloração da casca verde amarelada. Fruto firme, 
sem unidades passadas, moles ou imaturas. Não deve apresentar sinais de podridão nem 
danos por praga ou mecânicos. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 5,50; item 36 
- 60.000 – Kg - Laranja pera - Laranja pera extra. Tamanho A (diâmetro > 71 mm) ou 
de 6 a 10 dz. Coloração da casca verde amarelada. Fruto firme, sem unidades passadas, 
moles ou imaturas. Não deve apresentar sinais de podridão nem danos por praga ou 
mecânicos. Produto padronizado. O produto deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 2,95; item 37 - 2.500 – Kg –
Lichia - Lichia extra. Tamanho A (> 25 mm de diâmetro). Apresentação em cumbuca, 
frutos soltos. Os frutos não devem apresentar sinais de danos por praga, doença ou 
mecânico, deformações ou podridão. Todos os frutos devem apresentar coloração da 
casca homogênea, avermelhada, sem a presença de frutos imaturos ou amarelados. 
Produto padronizado. Tamanho A (diâmetro > 71 mm) ou de 6 a 10 dz. Coloração da 
casca verde amarelada. Fruto firme, sem unidades passadas, moles ou imaturas. Não 
deve apresentar sinais de podridão nem danos por praga ou mecânicos. Produto 
padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado 
de conservação. - R$ 29,50; item 38 – 150 – Kg – Limão - Limão (galego, tahiti) extra. 
Tamanho A (> 60 mm de diâmetro) ou 15 a 18 dz. Fruto firme, sem danos por praga, 
doença ou mecânico, sem marcas de podridão ou oleocelose. Sem frutos secos ou 
passados. Com coloração da casca esverdeada e uniforme. Produto padronizado. Deve 
ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - 
R$ 4,80; item 39 - 63.000 – Kg – Maçã - Maçã Fuji extra. Peso mínimo de 105g. Frutos 
firmes, casca lisa, sem marcas, danos físicos ou causado por pragas, sinais de podridão 
ou partes amolecidas. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 5,95; item 40 - 1.200 – Kg - 
Maçã Argentina - Maçã Argentina extra. Frutos firmes, casca lisa, sem marcas, danos 
físicos ou causado por pragas, sinais de podridão ou partes amolecidas. Produto 



padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado 
de conservação. - R$ 8,90; item 41 - 20.000 – Kg - Mamão Formosa - Mamão formosa 
extra. Tamanho A ou tipo 5 a 9 (1.36 a 2,4 kg). Classe 1500 (peso de 1500 a 1800g). 
Frutos firmes, sem marcas ou partes amolecidas. Ponto de maturação para consumo 
imediato, sem frutos imaturos ou passados. Produto padronizado. O produto deve ser 
entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 
4,89; item 42 - 1.000 – Kg - Mamão Papaia Mamão Papaia extra. Com 80 a 90% de 
maturação, com aproximadamente 400 g. No grau máximo de evolução no tamanho, 
aroma e sabor característicos. Frutos firmes, sem marcas ou partes amolecidas. Produto 
padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado 
de conservação. - R$ 4,95; item 43 - 10.000 – Kg – Manga - Manga (Hadem, Tommy, 
Palmer) extra. Tamanho 9 frutos por caixa de 6 kg (> 600 g). Polpa amarela.  Frutos 
limpos, firmes e maduros. Sem frutos passados ou imaturos. Sem defeitos de polpa ou 
casca, sem ferimentos, manchas ou sinais de podridão. Produto padronizado. Deve ser 
entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 
6,90; item 44 – 50 – Kg – Manjericão - Manjericão extra. Maços de 300g, com folhas 
frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados, folhas murchas ou 
picadas de insetos. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, 
limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 18,37; item 45 – 350 – Kg – 
Maracujá - Maracujá amarelo extra. Classe C ou 3A (diâmetro 65 a 75 mm).  Frutos 
sem sinais de podridão, ferimentos, deformações, ou danos por pragas e doenças. Frutos 
firmes, com casca amarela, lisa, sem unidades passadas ou imaturas. Produto 
padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado 
de conservação. - R$ 6,80; item 46 – 700 – Kg – Maxixe - Maxixe extra. Tamanho 
graúdo (> 40 mm diâmetro). Frutos firmes, sem sinais de podridão, feridas ou danos por 
pragas e doenças. Frutos maduros, sem unidades imaturas ou passadas. Deve ser 
entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 
6,95; item 47 - 120.000 – Kg – Melancia - Melancia comum extra. Tamanho graúdo (> 
10 kg). Casca verde e polpa vermelha. Casca limpa, firme, lustrosa, sem manchas 
escuras, sinais de podridão, ferimentos, sem marcas de virose e sem queimaduras de sol. 
Polpa firme, suculenta, vermelha, não oca. Frutos maduros, sem unidades passadas ou 
imaturas. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 2,73; item 48 - 16.000 – Kg – Melão - 
Melão amarelo extra. Tamanho de 6/7 frutos/cx (> 1,9 kg). Garantia de doçura > 11º 
Brix. Frutos firmes, arredondados, com casca amarela, enrugada, sem rachaduras, sinais 
de podridão, ferimentos ou partes amolecidas. Frutos maduros, sem unidades passadas 
ou imaturas. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 5,20; item 49 - 2.500 – Kg – Morango - 
Morango extra. Tamanho graúdo (> 35 mm de diâmetro). Frutos limpos e firmes, sem 
marcas, sinais de podridão, ferimentos, deformidades ou partes amolecidas. Todos os 
frutos devem apresentar cálice e sépalas. Ponto de maturação para consumo imediato, 
sem frutos imaturos ou passados. Produto padronizado. Deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 19,50; item 
50 - 1.500 – Kg – Mostarda - Mostarda extra. Maços de 450, com folhas frescas e 
firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados, folhas murchas ou picadas 
de insetos. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 9,20; item 51 - 1.000 – Kg – Moyashi - 
Moyashi (broto de feijão), com 100% de aproveitamento (sem sinais de podridão ou 
murchos). Embalagem plástica transparente de 500 g. O produto deve ser entregue 
refrigerado, com tolerância até 7ºC. Produto padronizado. As informações do rótulo 



devem estar de acordo com as exigências legais (Lei 10.674/03, Portaria Inmetro 
157/02, RDC 259/02. RDC 123/04, RDC 360/13, RDC 360/03, RDC 359/03 e RDC 
163/06). - R$ 18,00; item 52 - 10.000 – Kg – Nectarina - Nectarina extra. Tamanho 12 
frutos/ caixa ou 3A (> 125 g). Frutos firmes e limpos. Grau de maturação para consumo 
imediato, sem frutos imaturos ou passados. Os frutos não devem apresentar ferimentos, 
partes amassadas, murchas, podres ou com defeitos.  Deve ser entregue em embalagens 
secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 11,00; item 53 - 10.000 – 
Dz – Ovos - Ovo de galinha, branco ou vermelho. Classe A, tipo extra (peso mínimo 60 
g). Com Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. As cascas não devem 
apresentar trincas, furos ou imperfeições como rugosidades. Devem ser entregues em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 4,45; item 54 
- 11.000 – Kg – Pepino - Pepino, grupo II - caipira. Tamanho longo (> 16 cm de 
comprimento e 6 cm de diâmetro), tipo 1 - extra. O produto deverá estar fresco, isento 
de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no 
ponto de consumo. Não deve apresentar danos mecânicos, por pragas ou doenças, sinais 
de podridão, deformações, manchas ou queimaduras de sol. Todos os pepinos devem 
maduros e firmes, sem unidades murchas ou passadas. Produto padronizado. Deve ser 
entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 
2,90; item 55 – 650 – Kg - Pera Willians - Pera Willians extra. Entre 100 e 120 frutos 
por caixa de 20 kg (200 a 167 g). Frutos firmes e maduros. Cascas sem ferimentos, 
manchas ou sinais de podridão. Todos os frutos devem estar com maturação para 
consumo imediato, sem unidades imaturas, murchas ou passadas. Produto padronizado. 
Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 8,45; item 56 - 10.000 – Kg – Pêssego - Pêssego extra. Polpa 
amarela. Calibre 3 ou 4 (51 a 61 mm de diâmetro). Frutos firmes, com grau de 
maturação para consumo imediato, sem danos mecânicos, por praga ou doença. Sem 
defeitos, partes amolecidas, frutos imaturos, murchos ou passados. Produto 
padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado 
de conservação. - R$ 12,20; item 57 – 700 – Kg - Pimentão amarelo - Pimentão 
amarelo, categoria extra. Grupo quadrado, tamanho graúdo (> 10 cm para grupo 
quadrado, > 12 cm para grupo cônico e > 7 cm para grupo cordiforme). Unidades 
firmes, lustrosas, carnudas e com o cabo verde. Isento de manchas, danos mecânicos, 
por pragas ou doenças, unidades murchas ou com sinais de podridão. Produto 
padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado 
de conservação. - R$ 7,20; item 58 – 900 – Kg - Pimentão verde - Pimentão verde, 
categoria extra. Grupo quadrado, tamanho graúdo (> 10 cm para grupo quadrado, > 12 
cm para grupo cônico e > 7 cm para grupo cordiforme). Unidades firmes, lustrosas, 
carnudas e com o cabo verde. Isento de manchas, danos mecânicos, por pragas ou 
doenças, unidades murchas ou com sinais de podridão. Produto padronizado. Deve ser 
entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 
4,60; item 59 – 900 – Kg - Pimentão vermelho - Pimentão vermelho, categoria extra. 
Grupo quadrado, tamanho graúdo (> 10 cm para grupo quadrado, > 12 cm para grupo 
cônico e > 7 cm para grupo cordiforme). Unidades firmes, lustrosas, carnudas e com o 
cabo verde. Isento de manchas, danos mecânicos, por pragas ou doenças, unidades 
murchas ou com sinais de podridão. Produto padronizado. Deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 7,20; item 60 
– 450 – Kg – Quiabo - Quiabo liso extra. Comprimento < 12 cm. O produto deve 
apresentar cor verde intensa, sem marcas amareladas, queimaduras de sol, sinais de 
podridão, danos mecânicos, por pragas ou doenças. Todas as unidades devem estar 
firmes, sem unidades passadas, murchas, imaturas ou fibrosas. Produto padronizado. 



Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 5,90; item 61 - 3.000 – Kg – Rabanete - Rabanete extra, redondo de 
casca vermelha. Diâmetro > 4 cm. As raízes devem estar limpas e sem folhas. Devem 
apresentar casca firme e lisa e com cor uniforme. Sem pontos escuros, danos mecânicos 
ou por pragas, nem rachaduras. Sem unidades deformadas, murchas, passadas ou com 
polpa oca. Produtos padronizados. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e 
íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 7,50; item 62 - 8.500 – Kg - Repolho liso 
- Repolho verde, extra, 16 cabeças por caixa (cabeças de 1,7 a 3 kg). Firme, livre de 
rachaduras, danos por pragas ou mecânicos, lesões ou manchas. Com o talo plano bem 
cortado, sem sinais de apodrecimento. Produto padronizado. Deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 3,05; item 63 
- 2.500 – Kg - Repolho roxo - Repolho roxo, extra, 16 cabeças por caixa (cabeças de 1,7 
a 3 kg). Firme, livre de rachaduras, danos por pragas ou mecânicos, lesões ou manchas. 
Com o talo plano bem cortado, sem sinais de apodrecimento. Produto padronizado. 
Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 3,62; item 64 - 3.000 – Kg – Rúcula - Rúcula extra (>300 g). Maços 
bem formados, com folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos 
amarelados ou picadas de insetos. Sem folhas murchas ou passadas. Produto 
padronizado. Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado 
de conservação. - R$ 8,55; item 65 - 2.500 – Kg – Salsa - Salsa extra. Maços industriais 
bem formados (>2 kg), com folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, 
pontos amarelados ou picadas de insetos. Sem folhas murchas. Produto padronizado. 
Deve ser entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de 
conservação. - R$ 11,00; item 66 – 55 – Kg – Sálvia - Sálvia extra. Maços de 300g, com 
folhas frescas e firmes, limpas, sem sinais de podridão, pontos amarelados ou picadas 
de insetos. Sem folhas murchas. Produto padronizado. Deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 15,00; item 
67 - 18.000 – Kg – Tangerina - Tangerina (cravo, murcott, ponkan) extra. Tamanho B 
(diâmetro 70 a 82 mm para espécie ponkan e diâmetro > 70 mm para espécies cravo ou 
murcott). Coloração da casca verde amarelada. Fruto firme, maduro, sem unidades 
imaturas, passadas ou murchas. Não devem apresentar danos mecânicos, por pragas ou 
doenças. Sem manchas na casca ou sinais de podridão. Produto padronizado. Deve ser 
entregue em embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 
3,85; item 68 - 70.000 – Kg – Tomate - Tomate (italiano, longa vida, caqui, saladete, 
santa cruz) extra. Coloração: vermelho, rosado ou laranja. Amadurecimento: colorido 
(para salada) ou maduro (para molho). Tamanho grande (> 600 mm de diâmetro para 
tomates oblongos e entre 80 e 100 mm de diâmetro para tomates redondos). Frutos 
isolados, limpos, polpa firme. Sem sinais de podridão, danos mecânicos, por praga ou 
doença. Sem queimaduras de sol ou por geada. Sem frutos imaturos, murchos ou 
passados. Sem deformações.   Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens 
secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 5,90; item 69 - 3.000 – 
Kg - Uva Niágara - Uva niágara de qualidade especial. Coloração rosada. Cachos > 200 
g compostos por bagas simples e carnosas, cobertas com pruína (cera natural da uva). 
Grau de maturação para consumo imediato. Os cachos devem estar limpos, livres de 
insetos ou resíduos estranhos ao produto. Produto padronizado. Deve ser entregue em 
embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 8,90; item 70 
- 3.000 – Kg - Uva centenial, crimson ou Thompson - Uva de qualidade extra, sem 
sementes. Coloração rosada ou verde. Bagas de 14 a 16 mm de diâmetro e carnosas. 
Grau de maturação para consumo imediato. Os cachos devem estar limpos, livres de 
insetos ou resíduos estranhos ao produto. Produto padronizado. Deve ser entregue em 



embalagens secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 15,90; item 
71 - 3.000 – Kg - Uva benitaka, Brasil, red globe, Itália ou rubi - Uva de qualidade 
extra. Coloração rosada ou verde. Bagas de 23 a 26 mm de diâmetro e carnosas. Grau de 
maturação para consumo imediato. Os cachos devem estar limpos, livres de insetos ou 
resíduos estranhos ao produto. Produto padronizado. Deve ser entregue em embalagens 
secas, limpas e íntegras, em bom estado de conservação. - R$ 16,50. – Código do 
recurso e fonte: 748 - 01.09.01.12.306.0048.2083.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão 
Presencial (040/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 07/04/2014. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 021/2014 – Processo nº 166/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: POTENZA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA. – Objeto: Registro de preços de para execução de serviços de 
aterramento de valas, buracos com recomposição de pavimento asfáltico e correção de 
defeitos de pavimento (fresa), através de equipamento compacto de tapa-buraco e mini 
fresa e mão-de-obra especializada – Preço registrado para a detentora na seguinte ordem 
(item, quantidade estimada, unid., valor unitário e valor total): item 01 -  
Aterramento de valas, buracos e recomposição de pavimento asfáltico através de 
equipamento compacto de tapa buraco. - 3.000 – To - R$ 363,13 - R$ 1.089.390,00; 
item 2 - Correção de Defeitos de Pavimentação (Fresa) – 520 – h - R$ 101,87. - R$ 
52.972,40. – Código do recurso e fonte: 933 - 01.11.01.15.452.0009.2026.3.3.90.39.00 
– Modalidade: Pregão Presencial (046/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 
15/04/2014. 
 
Louveira, 30 de abril de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 
 


