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EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 33/2013 – Processo nº 339/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa Detentora: Admilson José Frezza - ME. – 
Objeto: Registro de preço de prestação de serviços de locação de máquinas e 
caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada. – Preços registrados na 
seguinte ordem (item, qtde., unid., descrição e valor por hora): item 01 - 3.000 – HR - 
Serviço de locação de trator de esteira com potência de 140 HP com peso de operação 
de 16.000 KG - R$ 63,53; item 02 - 3.000 – HR - Serviço de locação de escavadeira 
hidráulica com potência de 110 HP com peso de operação de 12.000 KG e com 
caçamba mínima de 1,3m³ - R$ 82,59; item 03 - 3.000 – HR - Serviço de locação de 
motoniveladora com potência de 120 HP com peso de operação de 12.000 KG e com 
largura mínima de 3.500 mm - R$ 76,24; item 04 - 3.000 – HR - Serviço de locação de 
máquina pá carregadeira com potência de 114 HP com peso de operação de 11.000 KG 
e com caçamba mínima de 2m³ - R$ 69,88, item 05 - 3.000 – HR - Serviço de locação 
de retro escavadeira com potência de 110 HP tração de 4X4 com peso de operação de 
11.500 KG e com caçamba mínima de 0,80m³ - R$ 47,65; item 06 - 20.000 – HR - 
Serviço de locação de caminhão trucado com potência de 280 CV tração 6X4 com peso 
de operação de 15.000KG e com caçamba mínima de 15m³ - R$ 44,47; item 07 - 3.000 
– HR - Serviço de locação de rolo compactador de pé de carneiro com potência de 130 
HP com peso de operação de 10.000 KG - R$ 31,77; item 08 - 3.000 – HR - Serviço de 
locação de miniescavadeira com potência de 65 HP com peso de operação de 3.000 KG 
com caçamba mínima de 0,40 m³ - R$ 25,41; item 09 - 3.000 – HR - Serviço de locação 
de mini pá carregadeira com potência de 70HP com peso de operação de 3.000kg com 
caçamba mínima de 8,7m - R$ 38,12; item 10 - 3.000 – HR - Serviço de locação de 
trator streiper de rodas 657g com potencia de 415HP com peso de operação de 
47.174KG com caçamba mínima de 33,6m3  - R$ 76,24; item 11 - 3.000 – HR - Serviço 
de locação de caminhão muck trucado hidráulico com potência de 280CV 20T - R$ 
45,74; item 12 - 3.000 – HR - Serviço de locação de cavalo mecânico com prancha com 
potência de 700CV 30.000KG - R$ 44,47; item 13 - 3.000 – HR - Serviço de locação de 
caminhão pipa trucado com potência de 280CV tração 4x4 com peso de operação de 
15.000KG e com tanque mínimo de 15.000LTS - R$ 47,65; item 14 - 3.000 – HR - 
Serviço de locação de trator sobre esteira D8 com potência de 310HP com peso de 
operação de 38.488KG com caçamba mínima de 8,7m3 - R$ 50,82; item 15 - 3.000 – 
HR - Serviço de locação de rolo compactador liso com potência de 130HP com peso de 
operação de 10.000KG - R$ 25,42. – Código do recurso e fonte: 1105 - 
01.11.01.15.452.0012.2068.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial (084/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 10/07/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 34/2013 – Processo nº 352/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa Detentora: João Batista Liduenha – EPP. – 
Objeto: Registro de preço de saco plástico para lixo reciclável. – Preços registrados na 
seguinte ordem (item, qtde., unid., descrição e valor do quilo): item 01 – 70.000 – Saco 
plástico para lixo reciclável, medindo 65cm x 100cm (LxA), em qualquer tom de verde, 
com as seguintes especificações: Material: resina termoplástica reciclada, Capacidade: 



70 litros, Espessura: 0,008 cm de espessura total, Sanfona: presente, Fundo: reto, 
Pacote: 100 unidades dobradas no comprimento, Deverá atender a norma NBR 9191 da 
ABNT.. – Código do recurso e fonte: 535 – 01.05.06.18.541.0048.2148.3.3.90.30.00 – 
Modalidade: Pregão Presencial (089/2013) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 
12/07/2013. 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 35/2013 – Processo nº 382/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa Detentora: Empresa Investimentos 
Campinas – Comercial Pavimentadora E Construtora Ltda.. – Objeto: Registro de preço 
de emulsão asfáltica. – Preços registrados na seguinte ordem (item, qtde., unid., 
descrição e valor): item 01 – 100 – Tb - Emulsão Asfáltica – RM – 1C. Tambor com 
200 Kg. - R$ 460,00. – Código do recurso e fonte: 1103-
01.11.01.15.452.0012.2068.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial (098/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/07/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 36/2013 – Processo nº 361/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa Detentora: Dr. Ghelfond Diagnóstico 
Médico Ltda. – Objeto: Registro de preço de exame de densitometria óssea. – Preços 
registrados na seguinte ordem (item, qtde., descrição e valor unitário): item 01 – 420 –
Densitometria Óssea – R$ 90,00. – Código do recurso e fonte: 812-
01.08.05.10.301.0056.2155.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial (093/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/07/2013. 
 
Louveira, 06 de agosto de 2013. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 


