PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO
EXTRATO DA A.R.P Nº 72/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de João Ramalho –
Contratada: MARIA SALETE PEREIRA PADARIA ME –
Modalidade: Pregão Presencial 36/2019 – Processo nº 88/2019 Objeto: Registro de Preços de Doces e Salgados:
Item
Descrição
Valor
01
31,97
Bolo com massa de pão de ló sabor
baunilha e recheio de Abacaxi feito com
leite, creme de leite, leite condensado,
gemas, açúcar, amido de milho e
abacaxi picadinho e Cobertura de
Chantilly
02*
31,97
Bolo com massa de pão de ló sabor
baunilha e recheio de Abacaxi feito com
leite, creme de leite, leite condensado,
gemas, açúcar, amido de milho e
abacaxi picadinho e Cobertura de
Chantilly
Bolo de Chocolate com recheio de
33,10
07
brigadeiro e cobertura de ganache de
chocolate, decorado com raspas de
chocolate
Bolo de Chocolate com recheio de
33,10
08*
brigadeiro e cobertura de ganache de
chocolate, decorado com raspas de
chocolate
Bolo Gelado - Bolo sabor coco, cobertura
3,05
09
com leite condensado, leite de coco e
coco ralado, embrulhado em papel
alumínio, pedaços de aproximadamente
7x7 cm.
Bolo Gelado - Bolo sabor coco, cobertura
3,05
10*
com leite condensado, leite de coco e
coco ralado, embrulhado em papel
alumínio, pedaços de aproximadamente
7x7 cm.
Bolo formato redondo com furo no meio,
5,99
11
sabores
chocolate,
laranja,
côco,
baunilha ou milho.
Bolo formato redondo com furo no meio,
5,99
12*
sabores
chocolate,
laranja,
côco,
baunilha ou milho.
Carolinas com recheio de doce de leite e
33,45
13
cobertura de chocolate
Carolinas com recheio de doce de leite e
33,45
14*
cobertura de chocolate
Coxinha tamanho médio com recheios
1,35
15
de frango ou carne
Coxinha tamanho médio com recheios
1,35
16*
de frango ou carne
Esfirra tamanho médio, recheio de
1,35
17
frango, carne ou pizza

Esfirra tamanho médio, recheio de
frango, carne ou pizza
Enroladinho recheado com presunto e
19
mussarela, massa assada, tamanho
médio
Enroladinho recheado com presunto e
20*
mussarela, massa assada, tamanho
médio
Torta de Frango, massa da torta de abrir
21
com rolo utilizando: farinha de trigo,
ovos, margarina, leite, ovos, fermento,
gemas para pincelar; recheio: frango
desfiado, cebola, alho, sal, tomate,
salsinha, cebolinha, requeijão cremoso,
produzido em formato redondo, com
aproximadamente 25 cm de diâmetro
cortados em pedaços triangulares de
aproximadamente 12,5x8cm.
Torta de Frango, massa da torta de abrir
22*
com rolo utilizando: farinha de trigo,
ovos, margarina, leite, ovos, fermento,
gemas para pincelar; recheio: frango
desfiado, cebola, alho, sal, tomate,
salsinha, cebolinha, requeijão cremoso,
produzido em formato redondo, com
aproximadamente 25 cm de diâmetro
cortados em pedaços triangulares de
aproximadamente 12,5x8cm.
Mini Hot Dog, (pãozinho de hot dog,
27
salsicha, molho com milho, tomate e
cebola e batata palha)
Mini Hot Dog, (pãozinho de hot dog,
28*
salsicha, molho com milho, tomate e
cebola e batata palha)
29 Mini Pizza Brotinho de calabresa ou
presunto
30* Mini Pizza Brotinho de calabresa ou
presunto
31 Mini Salgado Diversos
32* Mini Salgado Diversos
33 Pettit Four
34* Pettit Four
35 Pão Doce 200gr com cobertura de creme
36* Pão Doce 200gr com cobertura de creme
37 Pão de Leite para Hot Dog
38* Pão de Leite para Hot Dog
41 Pão de Queijo Médio
42* Pão de Queijo Médio
Data da assinatura: 18/09/2.019.
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