
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Extrato da Ata de Registro de Preço nº 05/2014 – Processo nº 026/2014 – Contratante: 
Prefeitura Municipal de Louveira – Empresa detentora: M. P. O. Ventura - EPP – 
Objeto: Registro de preços de rações para cães e gatos. – Preço registrado para a 
detentora na seguinte ordem (item, qtd. estimada, unid., descrição, marca, valor 
unitário): item 01 – 400 – SC - Ração para cães filhotes, sacos de 15 kg, níveis de 
garantia: umidade (máx.): 100g/kg (10%); proteína bruta (mín.): 260g/kg (26%); extrato 
etéreo (mín.): 90g/kg (9%); matéria fibrosa (máx.): 40g/kg (4%); matéria mineral 
(máx.): 80g/kg (8%); cálcio (máx.): 20g/kg (2%); cálcio (mín.): 16g/kg (1,6%); fósforo 
(mín.): 8.000mg/kg (0,80%); ácido linoléico (ômega 6)(mín.): 25g/kg (2,5%); ácido 
linolênico (ômega 3)(mín.): 2.700mg/kg (0,27%); sódio (mín.): 3.000mg/kg (0,30%); 
potássio (mín.): 3.500mg/kg (0,35%); clinoptilolita (mín.): 750mg/kg; gordura trans: 
(0%) - Havana Dog Filhote Carne e Arroz - R$ 56,00; item 02 – 100 – SC - Ração para 
gatos filhotes, sacos de 10,1 kg, níveis de garantia: umidade (máx) 120 g/kg (12%), 
proteína bruta (mín.) 320 g/kg (32%), extrato etéreo (mín.) 90 g/kg (9,0%), matéria 
fibrosa (máx.) 40 g/kg (4,0%), matéria mineral (máx.) 100 g/kg (10%), cálcio (mín.) 10 
g/kg (1,0 %), cálcio (máx.) 20 g/kg (2,0%), fósforo (mín.) 8000 mg/kg (0,8 %), fósforo 
(máx.) 13 g/kg (1,3%), sódio (mín.) 6000 mg/kg, potássio (mín.) 7000 mg/kg, zinco 
(mín.) 100 mg/kg, ácido linoleico (mín.) 18 g/kg, vitamina e (mín.) 55 ui/kg, taurina 
(mín.) 1100 mg/kg, metionina (mín.) 7000 mg/kg - Whiskas Filhote Carne e Leite - R$ 
92,00. – Código do recurso e fonte: 724 – 01.08.01.10.305.0033.2059.3.3.90.30.00 
– Modalidade: Pregão Presencial (04/2014) – Vigência: 12 meses – Assinatura: 
17/02/2014. 
 
Louveira, 05 de março de 2014. André Luiz Raposeiro – Secretário de Administração. 
 
 


