
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 68/2014 – Processo nº 816/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: ADMILSON JOSE FREZZA 

- ME – Objeto: Registro de preços de prestação de serviços de locação de máquinas e 

caminhões, com fornecimento de mão de obra especializada - Na seguinte ordem: (Item, 

Quant., Unid, Equipamento, Valor por hora), LOTE ÚNICO – Item 01 - 6.000 -  horas - 

Trator sob esteira com potência de 140 HP com peso de operação de 16.000 KG - R$ 

83,61; Item 02 - 8.000 – horas - Escavadeira hidráulica com potência de 110 HP com 

peso de operação de 12.000 KG e com caçamba mínima de 1,3m³ - R$ 108,69; Item 03 

- 3.000 – horas - Moto niveladora com potência de 120 HP com peso de operação de 

12.000 KG e com largura mínima de 3.500 mm - R$ 83,61; Item 04 - 6.000 – horas - Pá 

carregadeira com potência de 114 HP com peso de operação de 11.000 KG e com 

caçamba mínima de 2m³ - R$ 83,61; Item 05 - 3.000 – horas - 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$ 62,70; Item 06 - 20.000 – horas - Caminhão trucado com 

potência de 280 CV tração 6X4 com peso de operação de 15.000KG e com caçamba 

mínima de 15m³ - R$ 54,34; Item 07 - 3.000 – horas - Rolo compactador de pé de 

carneiro com potência de 130 HP com peso de operação de 10.000 KG - R$ 50,16; Item 

08 - 3.000 – horas - Mini escavadeira com potência de 65 HP com peso de operação de 

3.000 KG com caçamba mínima de 0,40 m³ - R$ 41,80; Item 09 - 3.000 – horas - Mini 

pá carregadeira com potência de 70HP com peso de operação de 3.000kg com caçamba 

mínima de 0,40 m³ - R$ 41,80; Item 10 - 3.000 – horas - Trator-escreiper de rodas 657g 

com potência de 415HP com peso de operação de 47.174KG com caçamba mínima de 

33,6m3 - R$ 83,61; Item 11 - 3.000 – horas - Trator sobre esteira D8 com potência de 

310HP com peso de operação de 38.488KG com caçamba mínima de 8,7m3 - R$ 

108,69; Item 12 - 3.000 – horas - Caminhão muck trucado hidráulico com potência de 

280CV 20T - R$ 58,52; Item 13 - 3.000 – horas - Caminhão pipa trucado com potência 

de 280CV tração 4x4 com peso de operação de 15.000KG e com tanque mínimo de 

15.000LTS - R$ 41,80; Item 14 - 3.000 – horas - Cavalo mecânico com prancha com 

potência de 700CV 30.000KG - R$ 66,90; Item 15 - 3.000 – horas - Rolo compactador 

liso com potência de 130HP com peso de operação de 10.000KG - R$ 50,16 – Código 

do recurso e fonte: 933 - 01.11.01.15.452.0009.2026.3.3.90.39.00 – Modalidade: Pregão 

Presencial (202/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/11/2014. 
 

 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 69/2014 – Processo nº 799/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: FOCCUS COMÉRCIO E 

IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP – Objeto: Registro 

de preços de materiais didáticos e pedagógicos, com serviço de capacitação de 

coordenadores e professores - Na seguinte ordem: (Item, Quant., Unid, Descrição, Valor 

unitário), LOTE ÚNICO – Item 01 – 650 – KIT - ENSINO INFANTIL - JARDIM I (3 

ANOS) O Kit do aluno do Jardim I (3 anos) deve ser composto por: livros no seu 

formato horizontal, em material resistente. Com 1(um) livro com atividades para os 

alunos com áreas integradas, 1(um) caderno de integração da família, 1(uma) caixa de 

jogos e 1 (um) caderno de cenários. Para o professor 1(um) livro anual com o conteúdo 

do livro do aluno com orientações/sugestões de trabalho, 1(um) livro anual de histórias, 

1(um) caderno anual de integração da família, 1(um) caderno de cenários e 1(um) 

caderno anual de atividades extras gabaritado. O livro do aluno deverá ter um formato 

de 32,0 x 24,0 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo 



Offset 90g./m² / acabamento em brochura costurada com capa plástica - R$ 102,60; 

Item 02 – 610 – KIT - ENSINO INFANTIL - JARDIM II (4 ANOS) O kit do aluno do 

Jardim II (4 anos) deve ser composto por: livros no seu formato vertical, em material 

resistente. Com 1(um) livro com atividades para os alunos com áreas integradas, 1(um) 

caderno de integração da família, 1(uma) caixa de jogos e 1 (um) caderno de cenários. 

Para o professor 1(um) livro anual com o conteúdo do livro do aluno com 

orientações/sugestões de trabalho, 1(um) livro anual de histórias, 1(um) caderno anual 

de integração da família, 1(um) caderno de cenários e 1(um) caderno anual de 

atividades extras gabaritado. O livro do aluno deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / 

papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 90g./m² / 

acabamento em brochura costurada com capa plástica - R$ 102,60; Item 03 – 750 – KIT 

- ENSINO INFANTIL - PRÉ (5 ANOS) O kit do aluno do Pré (5 anos) deve ser 

composto por: livros no seu formato vertical, em material resistente. Com 1(um) livro 

com atividades para os alunos com áreas integradas, 1(um) caderno de integração da 

família, 1(uma) caixa de jogos e 1 (um) caderno de cenários. Para o professor 1(um) 

livro anual com o conteúdo do livro do aluno com orientações/sugestões de trabalho, 

1(um) livro anual de histórias, 1(um) caderno anual de integração da família, 1(um) 

caderno de cenários e 1(um) caderno anual de atividades extras gabaritado. O livro do 

aluno deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 

4x1 cores / papel miolo Offset 90g./m² / acabamento em brochura costurada com capa 

plástica - R$ 102,60; Item 04 – 725 – KIT -  ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO (6 

ANOS) Para as disciplinas de Matemática e Português: Sendo para o aluno, 2 (dois) 

LIVROS ANUAIS, de brochura. Deverão acompanhar, o livro de Português - 3ª edição, 

1(um) Caderno de Aprendizagem com aprofundamento de gramática e escrita por 

unidade relacionado ao livro e com foco no vocabulário , 1(um) Caderno de leitura 

extras, pautado que trabalha com compreensão leitora, 1(um) livro varal espiralado 

composto por alfabetos e números, DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, 

áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados e envelope com materiais cartonados e 

adesivos. Deverão acompanhar, o livro de Matemática - 3ª Edição, envelope com 

Caderno de Jogos e material de apoio e DVD com vídeos, infográficos, animações, 

jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos 

na compreensão dos conteúdos trabalhados, 1 (um) livro de cálculo mental. Os livros 

dos alunos deverão oferecer versão digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao 

tamanho do dispositivo, com o conteúdo do livro impresso e objetos educacionais 

digitais, com ferramentas estáveis e eficientes, para PCs e tablets em linguagem 

HDML5. Para o professor, todos os livros gabaritados com o mesmo conteúdo do aluno, 

materiais de apoio e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e 

atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados. Os livros dos professores deverão oferecer 

versão digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao tamanho do dispositivo, com o 

conteúdo do livro impresso e objetos educacionais digitais, com ferramentas estáveis e 

eficientes, para PCs e tablets em linguagem HDML5. O Livro de Português deverá ter 

um formato de 23,0x28,8 / papel da capa - cartão 300g. impressa em 4x1 cores / papel 

miolo Offset 90g. / acabamento em brochura costurada com capa plástica. O livro 

complementar de Português deverá ter capa em cartão 250 g/m² 4x0 cores. Miolo em 

papel offset 90 g/m² 4x4 cores e acabamento brochura costurada. 4 páginas em papel 

adesivo grs. Costuradas juntamente com o miolo. O Livro de Matemática deverá ter um 

formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel 

miolo Offset 90g. / acabamento em brochura costurada com capa plástica. O livro 



complementar de Matemática deverá ter um formato de 20,0 x 28,0/ papel da capa - 

cartão 300 g. impresso em 4x1 cores / papel miolo offset 90g/acabamento em brochura 

costurada. MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR: (para ser 

adquirido).  Para aprofundar deverá ter um caderno de atividades de português e um de 

matemática, que complemente o Livro Didático aprofundando e organizando os 

conteúdos trabalhados. 1 (um) livro de atividades de Português sendo a Capa em cartão 

300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 g/m² 4x4 cores e acabamento em 

brochura costurada. 1(um) livro de atividades de Matemática sendo a Capa em cartão 

300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 g/m² 4x4 cores e acabamento em 

brochura costurada - R$ 296,40; Item 05 – 700 – KIT - ENSINO FUNDAMENTAL - 2º 

ANO (7 ANOS)  Para as disciplinas de Matemática, Português, História, Geografia e 

Ciências: Sendo para o aluno, 5 (cinco) LIVROS ANUAIS, de brochura, contemplando 

todos os blocos de conteúdo. Deverão acompanhar, o livro de Português - 3ª edição, 

1(um) Caderno de produção textual onde o aluno poderá aprender a elaborar seus textos 

, 1(um) DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para 

enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos 

conteúdos trabalhados. Deverão acompanhar, o livro de Matemática - 3ª edição, 1(um) 

envelope com Caderno de Jogos e material de apoio e DVD com vídeos, infográficos, 

animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e 

auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Em História 1(um) livro 

brochura para o aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, 

áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados. Em Geografia 1 (um) livro brochura para o 

aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e 

atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados. Em Ciências 1(um) livro brochura para o 

aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e 

atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados. Os livros dos alunos deverão oferecer versão 

digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao tamanho do dispositivo, com o 

conteúdo do livro impresso e objetos educacionais digitais, com ferramentas estáveis e 

eficientes, para PCs e tablets em linguagem HDML5. Para o professor, todos os livros 

gabaritados com o mesmo conteúdo do aluno, materiais de apoio e DVD com vídeos, 

infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala 

de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Os livros dos 

professores deverão oferecer versão digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao 

tamanho do dispositivo, com o conteúdo do livro impresso e objetos educacionais 

digitais, com ferramentas estáveis e eficientes, para PCs e tablets em linguagem 

HDML5. O Livro de Português deverá ter um formato de 23,0x28,8 / papel da capa - 

cartão 300g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 90g. / acabamento em brochura 

costurada com capa plástica. O livro complementar de Português deverá ter capa em 

cartão 250 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 90 g/m² 4x4 cores e acabamento 

brochura costurada. 4 páginas em papel adesivo grs. Costuradas juntamente com o 

miolo. O Livro de Matemática deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - 

cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 90g. / acabamento em 

brochura costurada com capa plástica. O livro complementar de Matemática deverá ter 

um formato de 20,0 x 28,0/ papel da capa - cartão 300 g. impresso em 4x1 cores / papel 

miolo offset 90g/acabamento em brochura costurada. O Livro de História deverá ter um 

formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel 

miolo offset 90g / acabamento em brochura costurada com capa plástica. O Livro de 



Geografia deverá ter um formato 23,0 x 28,0 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 

4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em brochura costurada com capa 

plástica. O Livro de Ciências deverá ter um formato 23,0 x 28,0 / papel da capa - cartão 

300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em brochura 

costurada com capa plástica. MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 

COMPLEMENTAR: (para ser adquirido) Para aprofundar deverá ter um caderno de 

atividades de português e um de matemática, que complemente o Livro Didático 

aprofundando e organizando os conteúdos trabalhados. 1 (um) livro de atividades de 

Português sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 g/m² 

4x4 cores e acabamento em brochura costurada. 1(um) livro de atividades de 

Matemática sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 g/m² 

4x4 cores e acabamento em brochura costurada - R$ 598,50; Item 06 – 620 – KIT - 

FUNDAMENTAL - 3º ANO (8 ANOS) Para as disciplinas de Matemática, Português, 

História, Geografia e Ciências: Sendo para o aluno, 5 (cinco) LIVROS ANUAIS, de 

brochura, contemplando todos os blocos de conteúdo. Deverão acompanhar, o livro de 

Português - 3ª edição, 1(um) Caderno de produção textual onde o aluno poderá aprender 

a elaborar seus textos , 1(um) DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios 

e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados. Deverão acompanhar, o livro de Matemática - 

3ª edição, 1(um) envelope com Caderno de Jogos e material de apoio e DVD com 

vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho 

em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Em 

História 1(um) livro brochura para o aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, 

animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e 

auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Em Geografia 1 (um) 

livro brochura para o aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, animações, 

jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos 

na compreensão dos conteúdos trabalhados. Em Ciências 1(um) livro brochura para o 

aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e 

atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados. Os livros dos alunos deverão oferecer versão 

digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao tamanho do dispositivo, com o 

conteúdo do livro impresso e objetos educacionais digitais, com ferramentas estáveis e 

eficientes, para PCs e tablets em linguagem HDML5. Para o professor, todos os livros 

gabaritados com o mesmo conteúdo do aluno, materiais de apoio e DVD com vídeos, 

infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala 

de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Os livros dos 

professores deverão oferecer versão digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao 

tamanho do dispositivo, com o conteúdo do livro impresso e objetos educacionais 

digitais, com ferramentas estáveis e eficientes, para PCs e tablets em linguagem 

HDML5. O Livro de Português deverá ter um formato de 23,0x28,8 / papel da capa - 

cartão 300g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 90g. / acabamento em brochura 

costurada com capa plástica. O livro complementar de Português deverá ter capa em 

cartão 250 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 90 g/m² 4x4 cores e acabamento 

brochura costurada. 4 páginas em papel adesivo grs. Costuradas juntamente com o 

miolo. O Livro de Matemática deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - 

cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 90g. / acabamento em 

brochura costurada com capa plástica. O livro complementar de Matemática deverá ter 

um formato de 20,0 x 28,0/ papel da capa - cartão 300 g. impresso em 4x1 cores / papel 

miolo offset 90g/acabamento em brochura costurada. O Livro de História deverá ter um 



formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel 

miolo offset 90g / acabamento em brochura costurada com capa plástica. O Livro de 

Geografia deverá ter um formato 23,0 x 28,0 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 

4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em brochura costurada com capa 

plástica. O Livro de Ciências deverá ter um formato 23,0 x 28,0 / papel da capa - cartão 

300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em brochura 

costurada com capa plástica. MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 

COMPLEMENTAR: (para ser adquirido) Para aprofundar deverá ter um caderno de 

atividades de português e um de matemática, que complemente o Livro Didático 

aprofundando e organizando os conteúdos trabalhados. 1 (um) livro de atividades de 

Português sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 g/m² 

4x4 cores e acabamento em brochura costurada. 1(um) livro de atividades de 

Matemática sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 g/m² 

4x4 cores e acabamento em brochura costurada - R$ 598,50; Item 07 – 650 – KIT - 

ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO (9 ANOS) Para as disciplinas de Matemática, 

Português, História, Geografia e Ciências: Sendo para o aluno, 5 (cinco) LIVROS 

ANUAIS, de brochura, contemplando todos os blocos de conteúdo. Deverão 

acompanhar, o livro de Português - 3ª edição, 1(um) Caderno de produção textual onde 

o aluno poderá aprender a elaborar seus textos , 1(um) DVD com vídeos, infográficos, 

animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e 

auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Deverão acompanhar, o 

livro de Matemática - 3ª edição, 1(um) envelope com Caderno de Jogos e material de 

apoio e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para 

enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos 

conteúdos trabalhados. Em História 1(um) livro brochura para o aluno - 3ª edição e 

DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o 

trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. 

Em Geografia 1 (um) livro brochura para o aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, 

infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala 

de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Em Ciências 

1(um) livro brochura para o aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, 

animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e 

auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Os livros dos alunos 

deverão oferecer versão digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao tamanho do 

dispositivo, com o conteúdo do livro impresso e objetos educacionais digitais, com 

ferramentas estáveis e eficientes, para PCs e tablets em linguagem HDML5. Para o 

professor, todos os livros gabaritados com o mesmo conteúdo do aluno, materiais de 

apoio e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para 

enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos 

conteúdos trabalhados. Os livros dos professores deverão oferecer versão digital, com 

lay-out responsivo, adaptando-se ao tamanho do dispositivo, com o conteúdo do livro 

impresso e objetos educacionais digitais, com ferramentas estáveis e eficientes, para 

PCs e tablets em linguagem HDML5. O Livro de Português deverá ter um formato de 

23,0x28,8 / papel da capa - cartão 300g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 

90g. / acabamento em brochura costurada com capa plástica. O livro complementar de 

Português deverá ter capa em cartão 250 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 90 g/m² 

4x4 cores e acabamento brochura costurada. 4 páginas em papel adesivo grs. Costuradas 

juntamente com o miolo. O Livro de Matemática deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / 

papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 90g. / 

acabamento em brochura costurada com capa plástica. O livro complementar de 



Matemática deverá ter um formato de 20,0 x 28,0/ papel da capa - cartão 300 g. 

impresso em 4x1 cores / papel miolo offset 90g/acabamento em brochura costurada. O 

Livro de História deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - cartão 300 g. 

impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em brochura costurada 

com capa plástica. O Livro de Geografia deverá ter um formato 23,0 x 28,0 / papel da 

capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em 

brochura costurada com capa plástica. O Livro de Ciências deverá ter um formato 23,0 

x 28,0 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / 

acabamento em brochura costurada com capa plástica. MATERIAL DE APOIO 

PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR: (para ser adquirido) Para aprofundar deverá ter 

um caderno de atividades de português e um de matemática, que complemente o Livro 

Didático aprofundando e organizando os conteúdos trabalhados. 1 (um) livro de 

atividades de Português sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel 

offset 75 g/m² 4x4 cores e acabamento em brochura costurada. 1(um) livro de atividades 

de Matemática sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 

g/m² 4x4 cores e acabamento em brochura costurada - R$ 598,50; Item 08 – 635 – KIT - 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5º ANO (10 ANOS) Para as disciplinas de Matemática, 

Português, História, Geografia e Ciências: Sendo para o aluno, 5 (cinco) LIVROS 

ANUAIS, de brochura, contemplando todos os blocos de conteúdo. Deverão 

acompanhar, o livro de Português - 3ª edição, 1(um) Caderno de produção textual onde 

o aluno poderá aprender a elaborar seus textos , 1(um) DVD com vídeos, infográficos, 

animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e 

auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Deverão acompanhar, o 

livro de Matemática - 3ª edição, 1(um) envelope com Caderno de Jogos e material de 

apoio e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para 

enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos 

conteúdos trabalhados. Em História 1(um) livro brochura para o aluno - 3ª edição e 

DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o 

trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. 

Em Geografia 1 (um) livro brochura para o aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, 

infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala 

de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Em Ciências 

1(um) livro brochura para o aluno - 3ª edição e DVD com vídeos, infográficos, 

animações, jogos, áudios e atividades para enriquecer o trabalho em sala de aula e 

auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos trabalhados. Os livros dos alunos 

deverão oferecer versão digital, com lay-out responsivo, adaptando-se ao tamanho do 

dispositivo, com o conteúdo do livro impresso e objetos educacionais digitais, com 

ferramentas estáveis e eficientes, para PCs e tablets em linguagem HDML5. Para o 

professor, todos os livros gabaritados com o mesmo conteúdo do aluno, materiais de 

apoio e DVD com vídeos, infográficos, animações, jogos, áudios e atividades para 

enriquecer o trabalho em sala de aula e auxiliar os alunos na compreensão dos 

conteúdos trabalhados. Os livros dos professores deverão oferecer versão digital, com 

lay-out responsivo, adaptando-se ao tamanho do dispositivo, com o conteúdo do livro 

impresso e objetos educacionais digitais, com ferramentas estáveis e eficientes, para 

PCs e tablets em linguagem HDML5. O Livro de Português deverá ter um formato de 

23,0x28,8 / papel da capa - cartão 300g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 

90g. / acabamento em brochura costurada com capa plástica. O livro complementar de 

Português deverá ter capa em cartão 250 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 90 g/m² 

4x4 cores e acabamento brochura costurada. 4 páginas em papel adesivo grs. Costuradas 

juntamente com o miolo. O Livro de Matemática deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / 



papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo Offset 90g. / 

acabamento em brochura costurada com capa plástica. O livro complementar de 

Matemática deverá ter um formato de 20,0 x 28,0/ papel da capa - cartão 300 g. 

impresso em 4x1 cores / papel miolo offset 90g/acabamento em brochura costurada. O 

Livro de História deverá ter um formato de 23,0 x 28,8 / papel da capa - cartão 300 g. 

impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em brochura costurada 

com capa plástica. O Livro de Geografia deverá ter um formato 23,0 x 28,0 / papel da 

capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / acabamento em 

brochura costurada com capa plástica. O Livro de Ciências deverá ter um formato 23,0 

x 28,0 / papel da capa - cartão 300 g. impressa em 4x1 cores / papel miolo offset 90g / 

acabamento em brochura costurada com capa plástica. MATERIAL DE APOIO 

PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR: (para ser adquirido) Para aprofundar deverá ter 

um caderno de atividades de português e um de matemática, que complemente o Livro 

Didático aprofundando e organizando os conteúdos trabalhados. 1 (um) livro de 

atividades de Português sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel 

offset 75 g/m² 4x4 cores e acabamento em brochura costurada. 1(um) livro de atividades 

de Matemática sendo a Capa em cartão 300 g/m² 4x0 cores. Miolo em papel offset 75 

g/m² 4x4 cores e acabamento em brochura costurada - R$ 598,50; Código do recurso e 

fonte: 801 - 01.09.01.12.361.0040.2063.3.3.90.32.00, 860 - 01.09.01.12.365.0039.2063.3.3.90.32.00 

Modalidade: Pregão Presencial (197/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 

12/11/2014. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 70/2014 – Processo nº 776/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: ÁUDIO CLÍNICA LTDA – 

ME, DR. GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA, MEDICINA 

NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA– Objeto: Registro de preços de exames –

DETENTORA: ÁUDIO CLÍNICA LTDA – ME, Na seguinte ordem: (Item, Quant., 

Unid, Procedimentos, Valor unitário)  – Item 16 – SV - 24 - Audiometria com encaixe 

de brinquedos - R$ 212,00; Item 17 – SV – 24 - Audiometria comportamental técnica 

suzuki e ogiba - R$ 230,00; Item 18 – SV – 60 - Audiometria tonal infantil 

condicionada - qualquer técnica - R$ 176,00 / DETENTORA: DR. GHELFOND 

DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA. Na seguinte ordem: (Item, Quant., Unid, 

Procedimentos, Valor unitário) Item 03 – SV – 36 - Cintilografia óssea com fluxo - R$ 

200,00; Item 14 – SV – 900 - Ecocardiograma com doppler (sem sedação) para 

pacientes acima de 05 anos de idade  - R$ 235,00; Item 21 – SV – 108 - Exames de 

estudo urodinâmico -  R$ 350,00; Item 22 – SV – 900 - Exame de Teste Ergométrico - 

R$ 180,00 / DETENTORA: MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA. Na 

seguinte ordem: (Item, Quant., Unid, Procedimentos, Valor unitário) Item 01 – SV – 24 

- Cintilografia de Perfusão Cerebral - R$ 406,00; Item 02 – SV – 24 - Cintilografia de 

Perfusão Cerebral com uso de spect - R$ 654,00; Item 04 – SV – 60 - Cintilografia 

óssea sem fluxo - R$ 181,00; Item 05 – SV – 84 - Cintilografia renal com DMSA - R$ 

225,00; Item 06 – SV – 84 - Cintilografia renal com DTPA - R$ 260,00; Item 07 – SV – 

60 - Cintilografia tireóide sem captação de iodo - R$ 125,00; Item 08 – SV – 84 - 

Cintilografia tireóide com captação de iodo - R$ 125,00; Item 10 – SV – 24 - 

Cintilografia de corpo total com gálio-67 - R$ 770,00; Item 11 – SV – 12 - Cintilografia 

de divertículo de meckel - R$ 180,00; Item 12 – SV – 36 -  Cintilografia com pesquisa 

de metástases de corpo inteiro - R$ 337,00; Item 15 – SV – 240 - Cintilografia 

miocárdio com repouso - R$ 700,00; Item 19 – SV – 12 - Cistocintilografia direta - R$ 

157,00; Item 20 – SV – 12 - Cistocintilografia indireta - R$ 185,00 – Código do recurso 



e fonte: 671 - 01.08.01.10.302.0031.2044.3.3.90.32.00 – Modalidade: Pregão Presencial 

(190/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 12/11/2014. 
 

Extrato da Ata de Registro de Preço nº 71/2014 – Processo nº 829/2014 – Contratante: 

Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: ÁUDIO CLÍNICA LTDA - 

ME – Objeto: Registro de preços de exames – Na seguinte ordem: (Item, Quant., Unid, 

Procedimentos, Valor unitário) Item 04 – SV – 180 - Treinamento auditivo - R$ 180,00 

– Código do recurso e fonte: 671 - 01.08.01.10.302.0031.2044.3.3.90.32.00 – 

Modalidade: Pregão Presencial (207/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 

12/11//2014. 

 

Louveira, 01 de dezembro de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de 

Administração. 

 
 


