
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.: 03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR

 ANEXO VI 159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Folha:  1/8

1Item
Cidade:CNPJ / CPF:Validade da Proposta:
 (As propostas serão abertas para julgamento às  08:00  horas do dia  16/09/2020).

3030004Código UNUnid
....................................................................................................................................................................................................................................MÁSCARA DESCARTÁVEL (três camadas) com elástico cores Azul e branca.(03-03-0004) Especificação

Estado:Inscrição Estadual:Prazo Entrega/Exec.: .......................................................................................................................................1.000,000Quantidade                                     Marca Oferecida
Telefone:Fax:Condições de Pagamento:                                 Preço Unitário....................................................................................                                 Preço Total

Fornecedor: E-mail:Endereço: Contato:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................
2 3060053 UN CREME DENTAL COM FLÚOR 180g - Creme dental, em pasta, com flúor, embalagem180g. (03-06-0053) 250,000                                                                                                       3 3062923 PAR CHINELO TIPO HAVAIANAS (37 AO 41) (03-06-2923) 250,000                                                                                                       4 6020108 PC PAPEL HIGIENICO PACOTE C/4 ROLOS - Papel higiênico, branco, macio, semperfume, picotado e gofrado ou texturizado, 100% fibra celulósica, folha dupla, rolocom 60x0,10m, embalagem plástica com quatro rolos, original do fabricante, comcomposição, data de fabricação e de validade estampada na embalagem.(06-02-0108) 250,000                                                                                                       5 6023232 PC ABSORVENTE HIGIÊNICO SEM ABAS PCT C/8 UNID. - Absorvente higiênico, macio,normal, com impermeabilização em um dos lados, sem abas, atóxico em contato coma pele, acondicionado em embalagem original do fabricante, pacote com 8 unidades,com a especificação dos componentes, informações do fabricante e registro noMinistério da Saúde. (06-02-3232) 100,000                                                                                                       6 6023371 UN PENTE PLÁSTICO TAMANHO M - Tamanho M, com dentes ondulados e cabo comsuporte de borracha. (06-02-3371) 250,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Preço TotalFolha:  2/87 6023379 UN SABONETE EM BARRA 90G- Com glicerina, fragância diversas, acondicionado emembalagem original do fabricante, com registro no Ministério da Saúde, informaçõesdo fabricante e composição estampada na embalagem. (06-02-3379) 500,000                                                                                                       8 6023447 UN ESCOVA DE DENTE MACIA (06-02-3447) 250,000                                                                                                       9 6023515 UN DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE FEMININO (06-02-3515) 100,000                                                                                                       10 6023517 UN DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE MASCULINO (06-02-3517) 150,000                                                                                                       11 6060758 FRAS ÁLCOOL GEL 70°% 450 Ml (06-06-0758) 400,000                                                                                                       12 6062987 UN SHAMPOO 325 ML, para cabelos mistos sem sal uso adulto (06-06-2987) 250,000                                                                                                       13 7010039 Kg MAÇA FUJI 1Kg - fuji, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0039) 500,000                                                                                                       

14 7010096 DZ OVOS Dz - de galinha, classe A, branco ou de cor, casca limpa, íntegra, sem manchasou deformações. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o doproduto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data ou prazo de validade e oregistro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem de polietileno ou papelãocom 12 unidades. (07-01-0096) 740,000                                                                                                       15 7010117 Kg MANDIOCA Kg - tipo branca/amarela, descascada, cortada em cubos, de 1ªqualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades,parasitas, larvas. Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos gravescomo podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0117) 240,000                                                                                                       
16 7010170 LATA SARDINHA 250g - Em conserva de azeite ou óleo comestível. Lata de peso liquido de250g e peso drenado de 165g. 1ª Qualidade. (07-01-0170) 2.876,000                                                                                                       Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Preço TotalFolha:  3/817 7010639 Kg ABÓBORA- Cabotiã, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidade, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes. Deverá estar emperfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como  podridão,amassado murcho, deformado, descolorado , queimado de sol, com manchas,rachaduras, injurias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparente, atóxico e intacto. (07-01-0639) 500,000                                                                                                       

18 7010690 Kg LARANJA PÊRA Kg - pera, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0690) 500,000                                                                                                       
19 7010696 Kg CENOURA  -  de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpa firme,livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeitoestado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico eintacto. (07-01-0696) 740,000                                                                                                       
20 7010702 Kg TOMATE SALADA -  salada, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0702) 500,000                                                                                                       
21 7010708 KILO BATATA INGLESA--De primeira qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, maduro, sem defeitos graves como, podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas,rachaduras injurias por pragas ou doenças. Embalados em saco de polietileno,transparente, atóxico e intacto. (07-01-0708) 740,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Preço TotalFolha:  4/822 7010824 Kg BANANA NANICA -- de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme, polpafirme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar emperfeito estado para consumo, madura, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0824) 500,000                                                                                                       

23 7010825 Kg BATATA DOCE ROXA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estarem perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com manchas, rachaduras,injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno, transparentes,atóxico e intacto. (07-01-0825) 740,000                                                                                                       
24 7010826 Kg BETERRABA ESPECIAL - tipo A, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloraçãouniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como podridão,amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, sem manchas,rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0826) 740,000                                                                                                       
25 7010830 Kg CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, fresca, congelada, com temperaturade -12° a -18°C, obtida através do abate de animais sadios, não podem ter manchasde qualquer espécie, nenhum tipo de inflamação, nem parasitos, nem larvas. Deveapresentar odor e sabor característico, cor amarela rosada. Não devem apresentargelo superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de descongelamento.Embalagem em saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico transparente,atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do produto, data defabricação, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), SIE(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). (07-01-0830)

980,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Preço TotalFolha:  5/826 7010844 Kg 1 Kg DE CARNE BOVINA MOÍDA- TIPO MÚSCULO, SEM OSSO, MOÍDA, FRESCA,CONGELADA, COM TEMPERATURA DE -12° A -18°C, DE SEGUNDA QUALIDADE,OBTIDA ATRAVÉS DO  ABATE DE ANIMAIS SADIOS, NÃO PODEM TERMANCHAS DE QUALQUER ESPÉCIE, NENHUM TIPO DE INFLAMAÇÃO, NEMPARASITOS,NEM LARVAS. DEVE APRESENTAR ODOR E SABORCARACTERÍSTICO, COR VERMELHA BRILHANTE OU PÚRPURA. O PERCENTUALACEITÁVEL DE SEBO OU GORDURA É DE 10%. EMBALAGEM EM SACOPLÁSTICO DE POLIETILENO, OU OUTRO TIPO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE,ATÓXICO, INTACTO, EMBALADO EM QUANTIDADE DE 1 KG, COM RÓTULO OUETIQUETA QUE IDENTIFIQUE: CATEGORIA E CARACTÉRISTICA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, CARIMBO DO SIF (SERVIÇO DEINSPEÇÃO FEDERAL), SIE (SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL) OU SIM(SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL). (07-01-0844)

240,000                                                                                                       
27 7020002 UN ÓLEO DE SOJA 900 ml - de soja, produto obtido do grão de soja que sofreu processotecnológico adequado para extração de suas sementes por uma prensa de alta tensão,neutralização, clarificação, refinação, frigorificação ou não de desodorização. Líquidoviscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem de"poli tereftalado de etila (PET) " com peso líquido de 900 ml. (07-02-0002) 2.616,000                                                                                                       28 7020013 PC MACARRÃO ESPAGUETE 500g - tipo espaguete, tipo 1, sêmola de trigo enriquecidacom ferro e ácido fólico, podendo conter ovo. Produto não fermentado obtido peloamassamento mecânico de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricadosa partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitos elarvas. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção,não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após ocozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Rotulagem contendo, nomínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote,a data de fabricação e a data ou prazo de validade, tabela nutricional e ingredientes.Deve estar de acordo com a Legislação da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA. Embalagem de polietileno, com peso líquido de 500 g. (07-02-0013)

2.376,000                                                                                                       
29 7020803 UN LEITE EM PÓ INTEGRAL 400g - rico em ferro, zinco, vitamina C, A, D e cálcio,matéria de gordura igual ou maior que 26,0%, umidade máxima 3,5%. Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes,informações nutricionais. Acondicionado em embalagem laminada de 400 gramas.(07-02-0803) 2.376,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Preço TotalFolha:  6/830 7020927 PC FUBÁ DE MILHO 500g - Produto obtido pela moagem do grão de milho,"degerminado", deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpasisentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos. Como rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção.O produto deverá estar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 desetembro de 2005, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes evalor nutricional. Embalagem em pacotes de polietileno, com peso líquido de 500gramas. (07-02-0927)

1.428,000                                                                                                       
31 7021024 PC FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1-, embalado em sacos plásticos, transparentes,isentos de sujidades, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa,pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, fragmentos ou corpos estranhos, nãoviolados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados e com  registro no MA. Aembalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e validade mínima de06 (seis) meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 12/78 daCNNPA. Pacote de 01 Kg. (07-02-1024)

1.428,000                                                                                                       
32 7021143 LIT LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO - Leite de vaca, liquido, integral, 3,0% de gordura,pasteurizado, longa vida, UHT. Produto de origem animal (vaca), líquido fluido,homogêneo, de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultra pasteurizaçãoconsiste basicamente no tratamento do leite a uma temperatura de 130° a 150° C, por2 a 4 segundos e depois resfriado a uma temperatura inferior a 32º C). Rotulagemcontendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, onúmero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes, valornutricional e o registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Embalagem Tetra Packoriginal de fábrica com peso líquido de 1 litro. (07-02-1143)

740,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Preço TotalFolha:  7/833 7021247 Kg FARINHA DE TRIGO 1kg - especial, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpodesgerminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado deconservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pófino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. O produto deveráestar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22 de setembro de 2005, daAgencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes depolietileno, com peso líquido de 1 kg. (07-02-1247)

2.616,000                                                                                                       
34 7021288 PC BISCOITO DE ÀGUA E SAL - Produto obtido pela mistura de farinha, amido e oufécula com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção,fermentados ou não, a base de farinha de trigo, gordura vegetal, etc.O produto deveráestar em conformidade com a resolução RDC n° 263, de 22/09/2005, da ANVISA/MS.Rotulagem contendo, no minimo, o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ dofabricante, o numero do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de validade.Embalagem impermeáveis, lacrados, com peso líquido de 400g (07-02-1288) 2.376,000                                                                                                       
35 7021305 SC ERVILHA EM CONSERVA  SACHÊ 200g - não amassadas ou enferrujada eperfuradas. A embalgem deverá ser limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ouparasitas, fragmentos estranhos, não violada e resistente, de modo a garantir aintegridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,procedência, informações nutricionais, numero de lote, quantidade do produto evalidade minima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega, CNPJ do fabricante ,data de fabricação, prazo de validade e com ao menos 70% do prazo de validade àvencer na data da entrega.  SACHE 200 GR. (07-02-1305)

3.356,000                                                                                                       
36 7021320 LATA MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GR, enlatadas, não amassadas, enferrujadas ouperfuradas. A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ouparasitas, fragmentos estranhos, não violada e resistente de modo a garantir aintegridade do produto. Deverá conter externamente os dados de identificação,procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto,validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega e ser registrada noMS, de acordo com a NTA 31 (Decreto 12.486/78). Lata de 200G. (07-02-1320) 3.356,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor



Item Código
ESTADO DO MATO GROSSO DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                CNPJ:R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711C.E.P.:

Unid
03.452.299/0001-0379200-000 - Aquidauana - MS

Especificação Quantidade Marca Oferecida
Processo Administrativo:Data do Processo Adm.:Processo Licitatório:Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIALNr.:  35/2020 - PR
 ANEXO VIPreço Unitário

159/202025/08/202025/08/2020159/2020
Preço TotalFolha:  8/837 7021365 CAIX GELATINA EM PÓ - vários sabores, com açúcar, aromatizante, podendo seradicionada de corantes naturais. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome dofabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade, ingredientes e valor nutricional. Embalagemoriginal de fábrica com peso líquido de 30g a 40g. (07-02-1365) 4.752,000                                                                                                       38 7021966 PC ARROZ - Tipo 1, agulhinha - tipo 1, agulhinha, longo fino polido, sem glúten, contendono mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ouparasitas, livre de umidade. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5vezes a mais do peso antes da cocção, devendo também apresentar coloraçãobranca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Rotulagem contendo, no mínimo, onome do fabricante e do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno transparente,original de fábrica com peso líquido de 5 kg. (07-02-1966)

1.428,000                                                                                                       
39 7021973 PC FARINHA DE MANDIOCA 500g - grupo seca, subgrupo fina, tipo 1. Produto obtido dosprocessos de ralar e torrar a mandioca. Branca ou amarela, isenta de matéria terrosa,fungos ou parasitos e livre de umidade e fragmentos estranhos. O produto deveráestar em conformidade com a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005, da AgenciaNacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Rotulagem contendo, no mínimo, o nomedo fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data defabricação e a data ou prazo de validade. Embalagem primária em pacotes depolietileno, com peso líquido de 500 gramas. (07-02-1973)

1.428,000                                                                                                       

Local e Data:  ...................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor


