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ANEXO II 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE V. UNIT. R$ V. TOTAL R$ 

1 ABACAXI   2075,000 UNIDADE  5,25 10893,75 

  

Especificação : Fruto característico, 
com características íntegras e de 
primeira qualidade; fresco, limpo, 
coloração uniforme; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para o consumo;           

  Valor total extenso: 

2 ABÓBORA MADURA   2000,000 QUILO    4,11 8220,00 

  

Especificação : Com casca sem brilho e 
firme, tamanho grande, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, turgescentes, 
intactas e bem desenvolvidas, livre de 
terras ou corpos estranhos aderentes a 
superfície externa.           

  Valor total extenso: 

3 ABÓBORA VERDE   750,000 QUILO    3,86 2895,00 

  

Especificação : Com casca sem brilho e 
firme, tamanho grande, uniforme, sem 
ferimentos ou defeitos, turgescentes, 
intactas e bem desenvolvidas, livre de 
terras ou corpos estranhos aderentes a 
superfície externa.           

  Valor total extenso: 

4 ALFACE, TIPO CRESPA OU LISA   2250,000 MAÇOS    4,07 9157,50 

  

Especificação : Tamanho e Coloração: 
Uniformes, Características: folhas 
firmes sem áreas escuras, sem 
sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência ou 
qualidade.           

  Valor total extenso: 

5 BANANA PRATA.   6500,000 QUILO    4,42 28730,00 

  

Especificação : De 1ª qualidade, 
graúdas, em penca, frutos com 60 a 
70% de maturação, com cascas 
uniformes no grau máximo de evolução 
no tamanho, aroma e sabor da espécie, 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho.           

  Valor total extenso: 

6 
BANANA PACOVAN OU CHIFRE DE 
BOI:   890,000 QUILO    2,90 2581,00 

  Especificação : De 1ª qualidade,           



MUNICÍPIO DE TRAIRÃO 
ESTADO DO PARÁ  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Avenida Fernando Guilhon, Nº s/n, Bela Vista – Trairão – Pará - CEP: 68.198-000 Prédio 

do Centro Administrativo - Fone (93) 3559-1155 e 3559-1364 
 

12  
  

graúdas, em penca, frutos com 60 a 
70% de maturação, com cascas 
uniformes no grau máximo de evolução 
no tamanho, aroma e sabor da espécie, 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
com brilho. 

  Valor total extenso: 

7 BATATA DOCE   800,000 QUILO    6,00 4800,00 

  

Especificação : Lavada, de 1º 
qualidade, de casca branca ou roxa, 
sem lesões de origem física ou 
mecânica, não apresentarem 
rachaduras ou cortes na casca, livre de 
enfermidades, isentas de partes 
pútridas. Com tamanho uniforme, 
devendo ser graúdas (100-250g). 
Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade 
solicitada, apresentando na embalagem 
etiqueta de pesagem.           

  Valor total extenso: 

8 CARÁ   400,000 QUILO    4,05 1620,00 

  

Especificação : Com tamanhos de (100-
200g) ovais, com poucos pelos na 
casca, deve estar firmes, sem sinais de 
brotação, sem áreas amolecidas ou 
enrugadas e sem sinais de mofo.           

  Valor total extenso: 

9 CEBOLINHA VERDE E COENTRO   2500,000 MAÇOS    4,05 10125,00 

  

Especificação : Com folhas lisas, 
firmes, viçosas, de cor verde brilhante, 
com coloração e tamanho uniformes e 
típicos da variedade, sem sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, de colheita 
recente.           

  Valor total extenso: 

10 COUVE MANTEIGA   2000,000 MAÇOS    4,03 8060,00 

  

Especificação : Hortaliça fresca, com 
folhas íntegras e de primeira qualidade; 
limpa, lavada ou escovada, coloração 
uniforme; isenta de sujidades, insetos, 
parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica.           

  Valor total extenso: 

11 COLORAL   2000,000 PACOTE   3,86 7720,00 

  

Especificação : Condimento de cor 
avermelhada a base de urucum. 
Características: pó fino. Embalagem:           
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saco plástico transparente, 
termossoldado, com capacidade para 
até 100g. 

  Valor total extenso: 

12 FEIJÃO DE CORDA   1800,000 QUILO    14,58 26244,00 

  

Especificação : Tipo I, novo, de primeira 
qualidade, constituídos de grãos 
inteiros e sãos, sem a presença de 
grãos mofados e/ou carunchados. 
Embalagem: plástica, resistente e 
transparente.           

  Valor total extenso: 

13 INHAME   644,000 QUILO    4,55 2930,20 

  

Especificação : Tamanho e coloração 
uniformes, firme e compacto, isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, 
material terroso e sujidades, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de colheita 
recente, livre de recursos de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou agro 
ecológicos           

  Valor total extenso: 

14 LARANJA.   18300,000 UNIDADE  2,03 37149,00 

  

Especificação : fruto de tamanho médio, 
com características íntegras e de 
primeira qualidade; fresco, limpo, de 
maduro e coloração característica           

  Valor total extenso: 

15 MACAXEIRA.   2375,000 QUILO    3,50 8312,50 

  

Especificação : De primeira, raízes 
grandes no grau normal de evolução no 
tamanho, sabor e cor próprios da 
espécie, uniformes, frescas e com 
casca inteira, sem ferimento ou 
defeitos, não fibrosa, livre de terra e 
corpos estranhos aderente a espécie 
externa e isenta de umidade.           

  Valor total extenso: 

16 MAMÃO.   2000,000 QUILO    3,86 7720,00 

  

Especificação : Fruto de tamanho 
médio, com características íntegras e 
de primeira qualidade; fresco, de vez 
(por amadurecer), limpo, coloração 
uniforme, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie; isento de sujidades, 
insetos, parasitas, larvas e corpos           
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estranhos aderidos à superfície externa. 
Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem física, mecânica ou biológica. 

  Valor total extenso: 

17 MILHO VERDE   6000,000 UNIDADE  1,78 10680,00 

  

Especificação : Fruto de tamanho 
médio, com características íntegras e 
de primeira qualidade, limpo, maduro 
no ponto de consumo imediato, 
coloração uniforme, produto 
selecionado consistente ao toque e 
isento de partes amassadas. 
Descascado pelo menos 60%. 
Embalagem: plástica, resistente e 
transparente.           

  Valor total extenso: 

18 LIMÃO   680,000 QUILO    3,38 2298,40 

  

Especificação : In Natura, 1ª 
qualidade,tamanho médio, com casca 
verde e liso. peso médio por unidade de 
50g. devendo apresentar-se fresco. não 
deverá apresentar danos de origem 
física, mecânica ou biológica que afete 
a sua aparência. variação total entre 
maior e menor fruto de até 15%           

  Valor total extenso: 

19 MAXIXE   375,000 QUILO    4,60 1725,00 

  

Especificação : Fruto característico, 
com características íntegras e de 
primeira qualidade; fresco, limpo, 
coloração uniforme; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para o consumo;           

  Valor total extenso: 

20 PIMENTÃO   765,000 QUILO    7,33 5607,45 

  Valor total extenso: 

21 PIMENTA DE CHEIRO   300,000 QUILO    17,95 5385,00 

  

Especificação : Com características 
íntegras e de primeira qualidade; 
fresco, limpo, coloração uniforme; 
aroma, cor e sabor típicos da espécie, 
apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo;           

  Valor total extenso: 

22 PEPINO,   620,000 QUILO    4,93 3056,60 
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Especificação : Tipo comum, Tamanho 
e Coloração: Uniformes, 
Características: Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes 
amassadas.           

  Valor total extenso: 

23 MELANCIA   4625,000 QUILO    4,83 22338,75 

  

Especificação : Fruto característico, 
com características íntegras e de 
primeira qualidade; fresco, limpo, 
coloração uniforme; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições 
adequadas para o consumo;           

  Valor total extenso: 

24 FARINHA DE MANDIOCA   2500,000 QUILO    9,05 22625,00 

  

Especificação : Produto obtido dos 
processos de ralar e torrar a mandioca. 
Fina, seca, amarela, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas e livre de 
umidade e fragmentos estranhos.           

  Valor total extenso: 

25 QUIABO   285,000 QUILO    5,10 1453,50 

  

Especificação : Deve apresentar-se 
com coloração verde médio-brilhante, 
ausência de fibras. Isentos de 
parasitas, sujidades e outros 
contaminantes.           

  Valor total extenso: 

26 REPOLHO   575,000 QUILO    6,61 3800,75 

  

Especificação : De primeira qualidade e 
acondicionados de forma a evitar danos 
físicos, íntegros, isentos de folhas 
amareladas.           

  Valor total extenso: 

27 POLPA DE FRUTA   4300,000 QUILO    13,15 56545,00 

  

Especificação : Sabores variados, 
pasteurizada, congelada, sem adição 
de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e 
agradável. Isenta de: vestígios de 
descongelamento. Acondicionada em 
embalagem transparente, peso líquido 
de 01 kg, contendo na embalagem a 
identificação do produto conforme a 
legislação. Validade mínima de 12 
(dose) meses, a contar da data da 
entrega.           

  Valor total extenso: 

28 OVO DE GALINHA   10800,000 UNIDADE  1,01 10908,00 
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Especificação : Branco ou vermelho. 
Embalagem primária em caixa de 
papelão. Embalagem secundária em 
cubas de papelão com 30 unidades.           

  Valor total extenso: 

29 CARNE SUINA   8000,000 QUILO    29,00 232000,00 

  

Especificação : CARNE SUINA SEM 
PELE,SEM GORDURA E SEM OSSO 
NOVA/FRESCA,CONGELADA.SER 
LIVRE DE SUBSTANCIA ESTRANHAS 
QUE SEJAM IMPORIAS PARA O 
CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS 
CARACTERISTICAS NATURAIS ( 
FISICAS,QUIMICAS E 
ORGANOLÉPICAS).           

  Valor total extenso: 

          Total : 555.581,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


