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Código Especificação Diferença(%)Preço Ofertado Preço MercadoQuantidadeLote Valor Total

00000449

#PMJ-FARINHA PARA TAPIOCA 500
GRAMAS# acondicionada em
embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e
endereco do fabricante PA SUDESTE

-28,862,980 4,1892.285,00000014 6.809,300

00000449

#PMJ-FARINHA PARA TAPIOCA 500
GRAMAS# acondicionada em
embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e
endereco do fabricante PA SUDESTE

-28,862,980 4,189430,00000014 1.281,400

00000449

#PMJ-FARINHA PARA TAPIOCA 500
GRAMAS# acondicionada em
embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e
endereco do fabricante PA SUDESTE

-28,862,980 4,18935,00000014 104,300

00000449

#PMJ-FARINHA PARA TAPIOCA 500
GRAMAS# acondicionada em
embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e
endereco do fabricante PA SUDESTE

-28,862,980 4,18970,00000014 208,600

00000449

#PMJ-FARINHA PARA TAPIOCA 500
GRAMAS# acondicionada em
embalagem plastica original contendo na
embalagem prazo de validade marca e
endereco do fabricante PA SUDESTE

-28,862,980 4,189880,00000014 2.622,400

00011164

PMJ-LEITE DE SOJA EM PO 250
GRAMAS> sabor natural ou baunilha
extrato de soja oleo de soja refinado
vitaminas e minerais maltodextrina sal
refinado l-metionina estabilizante lecitina
de soja e espressante goma guar nao
conter gluten UN JASMINE

-22,229,800 12,60020,00000016 196,000

00014095

#PMJ-MISTURA PARA BOLO 400
GRAMAS# embalado em saco plastico
proprio para alimentos contendo o nome
e o endereco do fabricante nome e
marca do produto data de fabricacao
prazo de validade e numero de lote
ingredientes necessarios a acrescentar
para o preparo do bolo leite e ovos
validade: minima de seis 06 meses a
partir da data de fabricacao que nao
podera ser superior a quinze 15 dias da
data da entrega reposicao do produto
no caso de alteracao do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
embalagens danificadas e que nao
correspondam a descricao do produto
PA REGINA

-14,211,650 1,9233.775,00000023 6.228,750
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00014095

#PMJ-MISTURA PARA BOLO 400
GRAMAS# embalado em saco plastico
proprio para alimentos contendo o nome
e o endereco do fabricante nome e
marca do produto data de fabricacao
prazo de validade e numero de lote
ingredientes necessarios a acrescentar
para o preparo do bolo leite e ovos
validade: minima de seis 06 meses a
partir da data de fabricacao que nao
podera ser superior a quinze 15 dias da
data da entrega reposicao do produto
no caso de alteracao do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
embalagens danificadas e que nao
correspondam a descricao do produto
PA REGINA

-14,211,650 1,923800,00000023 1.320,000

00014095

#PMJ-MISTURA PARA BOLO 400
GRAMAS# embalado em saco plastico
proprio para alimentos contendo o nome
e o endereco do fabricante nome e
marca do produto data de fabricacao
prazo de validade e numero de lote
ingredientes necessarios a acrescentar
para o preparo do bolo leite e ovos
validade: minima de seis 06 meses a
partir da data de fabricacao que nao
podera ser superior a quinze 15 dias da
data da entrega reposicao do produto
no caso de alteracao do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
embalagens danificadas e que nao
correspondam a descricao do produto
PA REGINA

-14,211,650 1,92375,00000023 123,750

00014095

#PMJ-MISTURA PARA BOLO 400
GRAMAS# embalado em saco plastico
proprio para alimentos contendo o nome
e o endereco do fabricante nome e
marca do produto data de fabricacao
prazo de validade e numero de lote
ingredientes necessarios a acrescentar
para o preparo do bolo leite e ovos
validade: minima de seis 06 meses a
partir da data de fabricacao que nao
podera ser superior a quinze 15 dias da
data da entrega reposicao do produto
no caso de alteracao do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
embalagens danificadas e que nao
correspondam a descricao do produto
PA REGINA

-14,211,650 1,923150,00000023 247,500
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00014095

#PMJ-MISTURA PARA BOLO 400
GRAMAS# embalado em saco plastico
proprio para alimentos contendo o nome
e o endereco do fabricante nome e
marca do produto data de fabricacao
prazo de validade e numero de lote
ingredientes necessarios a acrescentar
para o preparo do bolo leite e ovos
validade: minima de seis 06 meses a
partir da data de fabricacao que nao
podera ser superior a quinze 15 dias da
data da entrega reposicao do produto
no caso de alteracao do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
embalagens danificadas e que nao
correspondam a descricao do produto
PA REGINA

-14,211,650 1,923100,00000023 165,000

00014095

#PMJ-MISTURA PARA BOLO 400
GRAMAS# embalado em saco plastico
proprio para alimentos contendo o nome
e o endereco do fabricante nome e
marca do produto data de fabricacao
prazo de validade e numero de lote
ingredientes necessarios a acrescentar
para o preparo do bolo leite e ovos
validade: minima de seis 06 meses a
partir da data de fabricacao que nao
podera ser superior a quinze 15 dias da
data da entrega reposicao do produto
no caso de alteracao do mesmo antes
do vencimento do prazo de validade
embalagens danificadas e que nao
correspondam a descricao do produto
PA REGINA

-14,211,650 1,9231.600,00000023 2.640,000
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