
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 41/2013 – Processo nº 388/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Salus Ultra-Sonografia Ltda. 
EPP – Objeto: Registro de preços de exames de ultrassonografia – Preço registrado na 
seguinte ordem (item, descrição, qtde. e valor unitário): item 01 - Ultrassom Abdominal 
Total - 1.500 - R$ 79,00; item 02 - Ultrassom Pélvica – 525 - R$ 032,00; item 03 - 
Ultrassom Próstata – 300 - R$ 32,00; item 04 - Ultrassom Rins – 450 - R$ 32,00; item 
05 - Ultrassom Vias Biliares – 450 - R$ 21,00; item 06 - Ultrassom Transvaginal - 
2.250 - R$ 67,00; item 07 - Ultrassom Obstétrica - 1.650 - R$ 67,00; item 08 Ultrassom 
Tireóide – 300 - R$ 67,00; item 09 - Ultrassom Mama - 1.500 - R$ 67,00; item 10 - 
Ultrassom Membro Inferior – 705 - R$ 67,00; item 11 - Ultrassom Membro Superior – 
705 - R$ 67,00; item 12 - Ultrassom Obstétrico Morfológico – 300 - R$ 150,00; item 13 
- Ultrassom Obstétrico com Dopplerfluxometria – 75 - R$ 150,00; item 14 - Ultrassom 
Bolsa Escrotal com Doppler – 75 - R$ 72,00 – Código do recurso e fonte: 812-
01.08.05.10.301.0056.2155.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão Presencial (99/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 21/08/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 42/2013 – Processo nº 444/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Agro Comercial da Vargem 
Ltda. – Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios – Preço registrado na 
seguinte ordem (item, qtde. estimada, unid., descrição, complemento da descrição, 
marca e valor unitário): item 01 - 50.000 – UN - Biscoito com Biomassa de Banana 
Verde - Biscoito com biomassa de banana verde com recheio de goiaba. Livre de 
gordura trans. Sem corantes e sem conservantes. Contendo farinha de trigo enriquecida 
com ácido fólico e ferro, biomassa de banana verde integral, açúcar, amido de milho, 
margarina vegetal, soro de leite em pó. Composição nutricional mínima por porção de 
30g: Valor energético(92kcal); Carboidratos(18g); Proteínas(1,3g); Gorduras Totais 
(0,9g); Fibra alimentar(1,1g); Embalagem individual de 40g: plástica, atóxica, resistente 
e termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e 
validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 4 meses. – Cascone - 
R$ 1,78; item 02 - 50.000 – UN - Cereal Vitaminado de Milho Sabor Chocolate - 
Formato bolinha. Enriquecido com vitaminas e minerais. Livre de gordura trans. 
Contendo creme de milho, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico, cacau em pó malte, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura 
de palma, leite condensado em pó, as, frutose, vanila, aromatizante, vitaminas e 
minerais. Composição nutricional mínima por porção de 30g: Valor 
energético(111kcal); Carboidratos(24g); Proteínas(1,8g); Gorduras Totais (0,6g); Fibra 
alimentar(1,1g); Ferro(4,2mg); Zinco (2,1mg); Vitamina A(180mcg); Ácido 
fólico(72mcg). Embalagem individual de 30g: plástica, atóxica, resistente e 
termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e 
validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 6 meses. - Top Crock - 
R$ 1,14; item 03 - 50.000 – UN - Cereal Vitaminado de Milho - Flocos de milho 
açucarados. Sabor original. Enriquecido com vitaminas e minerais. Livre de gordura 
trans. Contendo milho, açúcar, sal, malte, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, niacina e 
ácido fólico e minerais ferro e zinco. Composição nutricional mínima por porção de 



30g: Valor energético(114kcal); Carboidratos(26g); Proteínas(1,2g); Gorduras Totais 
(0g); Fibra alimentar(0,6g); Ferro(4,2mg); Zinco (2,1mg); Vitamina A(180mcg); Ácido 
fólico(72mcg). Embalagem individual de 30g: plástica, atóxica, resistente e 
termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e 
validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 6 meses. - Gold Flak 
es - R$ 1,14; item 04 - 15.000 – UN - Biscoito Cookie - Sabor original com gotas de 
chocolate. Composição nutricional mínima por porção de 32g: Valor 
energético(150kcal); Carboidratos(20g); Proteínas(2,3g); Gorduras Totais (6,7g); Fibra 
alimentar(1,2g); Embalagem individual de 32g (contendo 2 unidades): plástica, atóxica, 
resistente e termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data de 
fabricação e validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 5 meses.- 
Bauducco - R$ 1,31; item 05 - 15.000 – UN - Cookie Integral de Côco - Sem glúten, 
leite e ovo. Livre de gordura trans. Contendo farinha de arroz integral, fécula de 
mandioca, açúcar demerara, amido de milho, açúcar mascavo, gordura de palma, farelo 
de arroz, linhaça em grão, quinoa em grão, farinha de côco. Composição nutricional 
mínima por porção de 30g: Valor energético(123kcal); Carboidratos(21g); 
Proteínas(1g); Gorduras Totais (4g); Fibra alimentar(1,4g); Sódio (39mg). Embalagem 
individual de 35g: filme plástico laminado, atóxica, resistente e termolacrada, contendo 
informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade de forma indelével. 
Validade mínima no ato da entrega: 4 meses. – Nutricookie - R$ 3,76; item 06 - 15.000 
UN - Cookie Integral de Cacau - Sem glúten, leite e ovo. Livre de gordura trans. 
Contendo farinha de arroz integral, fécula de mandioca, açúcar demerara, amido de 
milho, açúcar mascavo, gordura de palma, farelo de arroz, linhaça em grão, quinoa em 
grão, cacau em pó alcalino. Composição nutricional mínima por porção de 30g: Valor 
energético(122kcal); Carboidratos(21g); Proteínas(1,1g); Gorduras Totais (3,8g); Fibra 
alimentar(1,6g); Sódio (41mg). Embalagem individual de 35g: filme plástico laminado, 
atóxica, resistente e termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data 
de fabricação e validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 4 
meses. – Nutricookie - R$ 3,76; item 07 - 45.000 – UN - Barra de Cereais com 
Castanhas e Chocolate - Barra de cereais contendo aveia em flocos, cobertura parcial de 
chocolate, flocos de cereais (trigo, arroz, aveia, milho e cevada), xarope de glicose, 
flocos de arroz, castanha do Pará, gordura de palma, mel. Composição nutricional 
mínima por porção de 25g: Valor energético (90kcal); Carboidratos (17g); 
Proteínas(1g); Gorduras Totais (2,7g); Gordura trans (0g); Fibra alimentar(1g); Sódio 
(37mg). Embalagem individual de 25g: filme plástico laminado, atóxica, resistente e 
termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e 
validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 8 meses. – Kobber - 
R$ 1,80; item 08 - 30.000 – UN - Barra de Cereais com Banana e Mel - Barra de cereais 
contendo aveia em flocos, banana passa, flocos de cereais (trigo, arroz, aveia, milho e 
cevada), xarope de glicose, flocos de arroz, açúcar, polpa de banana, gordura de palma, 
mel, sal, canela em pó. Composição nutricional mínima por porção de 25g: Valor 
energético (83kcal); Carboidratos (16g); Proteínas(1,3g); Gorduras Totais (1,7g); 
Gordura trans (0g); Fibra alimentar(0,9g); Sódio (47mg). Embalagem individual de 25g: 
filme plástico laminado, atóxica, resistente e termolacrada, contendo informações 
nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade de forma indelével. Validade 
mínima no ato da entrega: 8 meses. – Kobber - R$ 1,80; item 09 - 30.000 – UN - Barra 
de Frutas com Damasco e Ameixa Barra de frutas contendo damasco, ameixa, maçã 
desidratada, flocos de cereais (trigo, arroz, aveia, milho e cevada), açúcar orgânico, 
castanha de cajú, xarope de glicose, açúcar, gordura de palma, suco de maçã, morango 
passa, maracujá em pó, limão em pó, colágeno hidrolisado, castanha do pará, 



maltodextrina, mel, sal. Composição nutricional mínima por porção de 25g: Valor 
energético (69kcal); Carboidratos (11g); Proteínas(1g); Gorduras Totais (2,4g); Gordura 
trans (0g); Fibra alimentar(1,4g); Sódio (40mg). Embalagem individual de 25g: filme 
plástico laminado, atóxica, resistente e termolacrada, contendo informações 
nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade de forma indelével. Validade 
mínima no ato da entrega: 4 meses. – Kobber - R$ 1,80; item 10 - 30.000 – UN - 
Tablete de Fibras de Castanha de Cajú - Tablete de fibras sabor castanha caju, coberto 
com chocolate. Contendo chocolate amargo 50% cacau, farelo de trigo, açúcar 
demerara, gordura de palma, farinha de trigo integral, castanha de caju moída, farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de beterraba, amido de milho, aveia 
em flocos. Sem lactose. Composição nutricional mínima por porção de 20g: Valor 
energético (92kcal); Carboidratos (10g); Proteínas(1,5g); Gorduras Totais (5,3g); 
Gordura trans (0g); Fibra alimentar(2,8g); Sódio (29mg). Embalagem individual de 20g: 
filme plástico laminado, atóxica, resistente e termolacrada, contendo informações 
nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade de forma indelével. Validade 
mínima no ato da entrega: 4 meses. – Fitfibras - R$ 1,88; item 11 - 45.000 – UN - 
Banana Passa com Aveia - Banana passa com aveia coberta com chocolate ao leite. 
Contendo banana passa, chocolate ao leite, farelo de aveia, aveia em flocos e gordura de 
palma. Composição nutricional mínima por porção de 28g: Valor energético (102kcal); 
Carboidratos (18g); Proteínas(1,2g); Gorduras Totais (2,6g); Gordura trans (0g); Fibra 
alimentar(1,5g); Sódio (0mg). Embalagem individual de 28g: filme plástico laminado, 
atóxica, resistente e termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data 
de fabricação e validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 4 
meses. - Montevergine - R$ 1,28; item 12 - 1.100 – UN - Geléia de Morango - 
Produzida com ingredientes 100% naturais. Com no mínimo 50% de morango. Sem 
conservantes. Embalagem de 320g: frasco de vidro com tampa de rosca, selada, com 
rótulo contendo informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e validade. 
Validade mínima no ato da entrega: 12 meses. – Queensberry - R$ 13,35; item 13 - 
45.000 – UN - Suco de Laranja Integral - Sem conservantes. Pasteurizado. 100% 
integral. Pronto para beber. Produto não fermentado e não alcoólico. Pode ser 
armazenado em temperatura ambiente antes de ser aberta a embalagem. Com Registro 
no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Embalagem longa 
vida de papel cartonado aluminizado de 200 ml com canudo. - Vita Suco - R$ 1,94; 
item 14 - 15.000 – UN - Bolinho Individual de Laranja - Bolinho individual. Sabor 
laranja. Sem recheio. Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, ovo integral, gordura vegetal, calda (18%) açúcar invertido, clara de ovo, óleo 
de milho, amido modificado. Composição nutricional mínima por porção de 30g: Valor 
energético (126kcal); Carboidratos (16g); Proteínas (2,4g); Gorduras Totais (5,7g); 
Gordura trans (0g); Fibra alimentar (0g); Sódio (63mg). Embalagem individual de 30g: 
plástica, atóxica, resistente e termolacrada, contendo informações nutricionais, 
ingredientes, data de fabricação e validade de forma indelével. Validade mínima no ato 
da entrega: 6 meses. – Bauducco - R$ 0,98; item 15 - 15.000 – UN - Bolinho Individual 
de Chocolate - Bolinho individual. Sabor chocolate. Sem recheio. Contendo farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo integral, gordura vegetal, calda 
(20%) açúcar invertido, confeitos açucarados, cacau em pó, clara de ovo, óleo de milho, 
amido modificado. Composição nutricional mínima por porção de 30g: Valor energético 
(120kcal); Carboidratos (16g); Proteínas (1,7g); Gorduras Totais (5,7g); Gordura trans 
(0g); Fibra alimentar (0g); Sódio (63mg). Embalagem individual de 30g: plástica, 
atóxica, resistente e termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data 
de fabricação e validade de forma indelével. Validade mínima no ato da entrega: 6 



meses. – Bauducco - R$ 0,98; item 16 - 15.000 – PCT - Biscoito Salgado - Contendo 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Composição nutricional mínima 
por porção de 27g: Valor energético (125kcal); Carboidratos (18g); Proteínas(2,1g); 
Gorduras Totais (5g); Gordura trans (0g); Fibra alimentar(0,7g); Sódio (284mg). 
Embalagem individual de 27g: filme plástico laminado, atóxica, resistente e 
termolacrada, contendo informações nutricionais, ingredientes, data de fabricação e 
validade de forma indelével.Validade mínima no ato da entrega: 4 meses. – Triunfo - R$ 
0,64. – Código do recurso e fonte: 958 - 01.09.04.12.306.0026.2123.3.3.90.30.00 – 
Modalidade: Pregão Presencial (116/2013) – Vigência: 06 meses – Assinatura: 
21/08/2013. 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 43/2013 – Processo nº 440/2013 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: Joaquim Eugênio Monteiro de 
Barros & Cia Ltda. ME – Objeto: Registro de preços de materiais odontológicos – Preço 
registrado para o LOTE 02 na seguinte ordem (item, unid., qtde., descrição, marca e 
valor unitário): item 01 – UN – 5 - Alastic corrente.  Tamanho Grande, Cor cinza - 
UNIDEN - 13,40; item 02 – UN – 5 - Alastic corrente.  Tamanho Médio, Cor cinza – 
UNIDEN - 13,40; item 03 – UM – 5 - Alastic corrente.  Tamanho Pequeno, Cor cinza – 
UNIDEN - 13,40; item 04 – UN 50 - Aparelho Extra Bucal. ARCO .045" MEDIO 
DURO. Com gancho. – UNIDEN - 7,46; item 05 – UN -10 - Colocador de Alastic – 
GOLGRAN - 13,11 ; item 06 – UN – 10 - Elástico Intraoral.  1/4" Leve – UNIDEN - 
10,70; item 07 – UN – 10 - Elástico Intraoral. 1/4" Médio – UNIDEN - 10,70; item 08 – 
UN – 10 - Elástico Intraoral. 1/8" Leve- UNIDEN - 7,98; item 09 – UN – 10 - Elástico 
Intraoral. 1/8" Médio – UNIDEN - 7,98; item 10 – UN – 10 - Elástico Intraoral. 3/16" 
Leve – UNIDEN - 9,36; item 11 – UN – 10 - Elástico Intraoral. 3/16" Médio – 
UNIDEN - 9,36; item 12 – UN – 10 - Elástico Intraoral. 5/16" Leve – UNIDEN - 13,50; 
item 13 – UN – 10 -- Elástico Intraoral. 5/16" Médio – UNIDEN - 13,50; item 14 – PCT 
– 10 - Elásticos separadores ortodôntico 05/32” = 4.0mm. – UNIDEN - 9,35; item 15 – 
PCT – 10 - Elásticos separadores ortodôntico 03/16” = 4.8mm. – UNIDEN -  9,35; item 
16 – UN – 5 - Estrela de Boonie.  Posicionadora de braquetes. Indicações de 2,5 mm à 
5,50 mm – MORELLI -  56,50. / Preços registrados para o LOTE 03 na seguinte ordem 
(item, unid., qtde., descrição, marca e valor unitário): item 01 – UN – 5 - Fio de aço 
para ligadura.  (AMARRILHO) .020" . – UNIDEN - 13,49; item 02 - UN  - 5 - Fio de 
aço para ligadura.  (AMARRILHO) .025" . – UNIDEN - 12,32; item 03 – UN – 5 - Fio 
de aço para ligadura.  (AMARRILHO) .030" – UNIDEN - 10,57; item 04 – RL – 5 - Fio 
de aço redondo para ortodontia.  .016" – UNIDEN - 10,34; item 05 – RL – 5 - Fio de 
aço redondo para ortodontia.  .018"  - UNIDEN - 9,54; item 06 – RL – 5 - Fio de aço 
redondo para ortodontia.  .020” – UNIDEN - 8,42; item 07  - RL – 5 - Fio de aço 
redondo para ortodontia.  0,6mm. (024”) – UNIDEN - 7,55; item 08 – RL – 5 - Fio de 
aço redondo para ortodontia.  0,7mm. (028”) – UNIDEN - 7,39; item 09 – RL – 5 - Fio 
de aço redondo para ortodontia.  0,9mm. (036”) – UNIDEN - 7,39; item 10 – UN – 5 - 
Fio de aço retangular para ortodontia.  .017" x .025"  . Embalagem com 10 varetas. – 
UNIDEN - 10,57; item 11 – UN – 5 - Fio de aço retangular para ortodontia.  .018" x 
.025" . Embalagem com 10 varetas. – UNIDEN - 10,57; item 12 – UN – 5 - Fio de aço 
retangular para ortodontia.  .019" x .025" . Embalagem com 10 varetas. – UNIDEN - 
10,57; item 13 – UN – 3 - Fio de latão  0,6 mm. – UNIDEN - 2,56; item 14 – PCT – 5- 
Fio Nitinol para ortodontia  .012" Superior. Embalagem com 10 unidades. – UNIDEN - 
13,01; item 15 – PCT – 5 - Fio Nitinol para ortodontia .012" Inferior. Embalagem com 
10 unidades. – UNIDEN - 13,01; item 16 – PCT – 5 - Fio Nitinol para ortodontia  .014" 
Superior. Embalagem com 10 unidades. – UNIDEN - 13,01; item 17 – PCT – 5 - Fio 



Nitinol para ortodontia  .014" Inferior. Embalagem com 10 unidades. – UNIDEN - 
13,01; item 18 – PCT – 5 - Fio Nitinol para ortodontia  .016" Superior. Embalagem com 
10 unidades. – UNIDEN - 13,01; item 19 – PCT – 5 - Fio Nitinol para ortodontia  .016" 
Inferior. Embalagem com 10 unidades. – UNIDEN - 13,01; item 20 – PCT – 5 - Fio 
Nitinol para ortodontia  .018" Superior. Embalagem com 10 unidades. – UNIDEN - 
13,01; item 21 – PCT – 5 - Fio Nitinol para ortodontia  .018" Inferior. Embalagem com 
10 unidades. – UNIDEN - 13,01; item 22 – PCT – 5 - Fio Nitinol para ortodontia .018" 
x .025" Superior. Embalagem com 10 unidades. – UNIDEN - 23,59; item 23 – PCT – 5- 
Fio Nitinol para ortodontia .018” x .025” Inferior. Embalagem com 10 unidades. – 
UNIDEN - 23,59; item 24 – RL – 4 - Fita ortodôntica para banda 4,5 mm de largura x 
0,10 mm de espessura x aproximadamente 8 metros de comprimento.- UNIDEN - 10,46 
25 – PCT – 5 - Fio TMA (beta titânio). Tamanho. 017” x .025. Tubos com 10 varetas – 
MORELLI - 64,00. – Código do recurso e fonte: 783 - 
01.08.03.10.301.0019.2154.3.3.90.30.00 – Modalidade: Pregão Presencial (115/2013) – 
Vigência: 12 meses – Assinatura: 22/08/2013. 
 
Louveira, 05 de setembro de 2013. André Luiz Raposeiro – Secretário de 
Administração. 
 


