
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 033/2014 – Processo nº 266/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Comercial João Afonso Ltda. – 
Objeto: Registro de preços de cesta básica para a Secretaria de Assistência Social – 
Preços registrados para a detentora na seguinte ordem (item, qtd., unid., produto, marca, 
preço unitário e preço total): item 01 – 02 – Und - Arroz tipo 1, grupo 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. Prazo de validade 06 meses. – Manjarsul - R$ 9,41 - R$ 18,82; item 02 – 03 – Und 
- 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. Prazo de validade 
06 meses. – Caravelas - R$ 1,27 - R$ 3,81; item 03 – 02 – Und - 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. Prazo de 
validade 06 meses. – Bauducco - R$ 0,85 - R$ 1,70; item 04 – 02 – Und - 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. Prazo de 
validade 06 meses. – Pelé - R$ 4,45 - R$ 8,90; item 05 – 02 - Und - 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 
2,6g a 3,4 g; Proteínas entre 0g a 1,0g; fibra alimentar entre 0g a 0,8g, sódio no máximo 
131 mg. Prazo de validade 06 meses. – Quero - R$ 1,27 - R$ 2,54; item 06 – 01 – Und - 
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. Prazo de validade 06 meses. – Yoki - R$ 2,12 - R$ 2,12; 
item 07 – 02 – Und - 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. Prazo de validade 
04 meses. - Dona Benta - R$ 2,54 - R$ 5,08; item 08 – 03 – Und - 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. Prazo de validade 06 meses. - Prato Cheio - R$ 2,97 - R$ 8,91; item 09 – 02 Und. - 
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. 
Prazo de validade 06 meses. – Itambé - R$ 7,50 - R$ 15,00; item 10 – 03 – Und - 
Macarrão de sêmola com ovos. Tipo espagueti, parafuso 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. Prazo de validade 06 meses. – Renata - R$ 1,27 - R$ 3,81; item 11 – 03 
– Und - 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. Prazo de 
validade 06 meses. – Concórdia - R$ 2,63 - R$ 7,89; item 12 – 02 – Und - Gel dental 
com Flúor. Acondicionado em tubo com tampa contendo 90g, reembalado em caixa. 
Prazo de validade 06 meses. – Sorriso - R$ 1,70 - R$ 3,40; item 13 – 04 – Und - 
Sabonete em barra, descrito na embalagem testado dermatologicamente. Acondicionado 
em embalagem adequada com 90g. Prazo de validade 06 meses. - Flor de Ypê - R$ 0,93 
- R$ 3,72; item 14 – 01 – Und - 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. Prazo de validade 06 meses. 
– Minuano - R$ 3,09 - R$ 3,09; item 15 – 01 – Und - Seleta de legumes com batata, 
cenoura e ervilha. Não Contém glúten. Embalagem com 200 grs (peso líquido drenado). 
Comprovar através das descrições contidas na bem dos produtos, para cada porção de 
130 grs, os valores nutricionais para: valor energético: 80 a 88 kcal; carboidratos: 12 a 
17 g proteinas: 4,0a 5,0g gorduras totais: máximo 0, gorduras saturadas: máximo 0; 
gorduras trans: máximo 0; proteínas: de 4 a 5,1g; sódio: no máximo 499 mg. Prazo de 
validade : 06 meses – Quero - R$ 1,02 - R$ 1,02; item 16 – 01 – Und - Creme de leite, 
mistura de estabilizantes (celulose, microcristalaina e carragena) estabilizante fosfato 
dissodico 300 grs valor energético 35 kcal, carboidratos, 1,5g, proteínas 0,4g, gorduras 
totais 3,0g gorduras saturadas, 1,3 gorduras trans 0 fibra alimentar 0, sódio 13 mg. 
Prazo de validade 06 meses – Itambé - R$ 2,12 - R$ 2,12; item 17 – 01 – Und - Fubá 
mimoso enriquecido com ferro e ácido fólico embalagem de 500 grs. Prazo de validade 
06 meses. Prazo de validade 06 meses. – Zanin - R$ 0,55 - R$ 0,55; item 18 – 02 – Und 
- Atum 170 grs postas inteiras de atum em óleo de soja alimento com alto valor 
nutricional rico em proteínas. Prazo de validade 06 meses. – Coqueiro - R$ 3,82 - R$ 



7,64; item 19 – 02 – Pcts - Papel higiênico folha simples, com 04 rolos de 30 metros 
cada – Intimo - R$ 1,19 - R$ 2,38. -  Valor total da cesta - R$ 102,50. – Código do 
recurso e fonte: 278 - 01.03.01.08.244.0051.2250.3.3.90.32.00 – Modalidade: Pregão 
Presencial (071/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 02/06/2014. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 034/2014 – Processo nº 267/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Cemedi Centro Médico de 
Diagnóstico Por Imagem Ltda. – Objeto: Registro de preços de exames – Preço 
registrado para a detentora na seguinte ordem (item, unid., qtd., descritivo e valor 
unitário): item 01 – SV – 300 - Densitometria óssea - R$ 150,00. – Código do recurso e 
fonte: 671 - 01.08.01.10.302.0031.2044.3.3.90.32.00 – Modalidade: Pregão Presencial 
(072/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 03/06/2014. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 035/2014 – Processo nº 260/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresas detentoras: Angioscan Centro Integrado 
de Diagnóstico e Tratamento de Doenças de Circulação Ltda., Cemedi Centro Médico 
de Diagnóstico por Imagem Ltda. e Unidade de Ecografia e Radiologia Pinheiros Ltda. 
– Objeto: Registro de preços de exames – Preços registrados para a detentora Angioscan 
Centro Integrado de Diagnóstico e Tratamento de Doenças de Circulação Ltda. na 
seguinte ordem (item, quant., descritivo e valor unitário): item 01 – 60 - Duplexscan 
(arteriais + venosos – por membros) - R$ 152,50; item 02 – 36 - Duplexscan (carótidas 
+ vertebrais) - R$ 152,50; item 03 – 12 - Duplexscan (aorta abdominal) - R$ 152,50; 
item 04 – 12 - Duplexscan (aorta ilíaca) - R$ 152,50; item 05 – 48 - Duplexscan 
(arteriais) - R$ 152,50; item 06 – 12 - Duplexscan (artérias renais) - R$ 152,50; item 07 
– 36 - Duplexscan (carótidas) - R$ 152,50; item  08 – 600 - Duplexscan (venosos – por 
membro) - R$ 152,50; item 09 – 120 - Ecocardiograma pediátrico sem sedação para 
crianças de 0 a 5 anos de idade - R$120,00. / Preços registrados para a detentora Cemedi 
Centro Médico de Diagnóstico por Imagem Ltda. na seguinte ordem (item, quant., 
descritivo e valor unitário): item 01 – 180 - Ressonância magnética com contraste - R$ 
251,32; item 02 – 24 - Ressonância magnética com sedação e com contraste - R$ 
363,02; item 03 – 24 - Ressonância magnética com sedação e sem contraste - R$ 
363,02; item 04 – 396 - Ressonância magnética sem contraste - R$ 223,40; item 05 – 60 
- Ressonância magnética cardíaca - R$ 279,24; item 06 – 480 - Tomografia 
computadorizada com contraste - R$ 182,30; item 07 – 36 - Tomografia 
computadorizada com sedação e com contraste - R$ 243,08; item 08 – 36 - Tomografia 
computadorizada com sedação e sem contraste - R$ 212,70; item 09 – 720 - Tomografia 
computadorizada sem contraste - R$ 151,92. Preços registrados para a detentora 
Unidade de Ecografia e Radiologia Pinheiros Ltda. na seguinte ordem (item, quant., 
descritivo e valor unitário): item 01 – 24 – Histerossalpingografia - R$ 339,00. – 
Código do recurso e fonte: 666 - 01.08.01.10.301.0041.2056.3.3.90.39.00 – 
Modalidade: Pregão Presencial (035/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 
03/06/2014. 
 
Louveira, 24 de junho de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 
 


