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Relação de Gêneros Alimentícios; 

ITEM  PRODUTOS DESCRIÇÃO EMBALAGENS  UNIDADE QUANT. 
TOTAL 
ESTIMADA 

1 Abacate   KG 1.000 

2 Abóbora  De 1ª qualidade, não devendo conter terra, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes, casca 
isenta de parasitas e larvas. 

Primária: Sacos 
com até 20 kg. 

KG 1.500 

3 Arroz Tipo 1 Classe Longo Fino com grãos limpos de 
procedência Nacional e de safra corrente, 
isento de mofo, odores estranhos e de 
substancias nocivas, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso liquido de acordo com 
as normas e resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. 

Primária: Sacos 
com até 01 kg. 

KG 20.000 

4 Batata Doce  Lavada, de 1ª qualidade, sem lesões de origem 
física ou mecânica, não apresentarem 
rachaduras, ou cortes na casca, livre de 
enfermidades, isenta de partes pútridas. 

Embalagem em 
sacos plásticos 
resistentes, 
conforme 
qualidade 
solicitada, 
apresentando na 
embalagem, 
etiqueta de 
pesagem.  

KG 500 

5 Banana Prata devendo se apresentar fresca, ter atingido 
o grau ideal no tamanho, aroma, core sabor 
próprio da variedade, não estarem danificadas 
por lesões de origem mecânica ou por insetos 
que afetem suas características, não devendo 
conter terra, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes a casca, tamanho médio e uniforme.  

Primária: Caixas 
Plásticas, com até 
15 kg  

KG 3.000 

6 Cebolinha  Produto 100% Natural  Primária: 
separado em 
maços de 
aproximadamente 
300 gramas, 
acondicionados 
em caixas 
plásticas.  

KG 1.500 

7 Chicória  Produto 100% Natural  Primária: 
separado em 
maços de 
aproximadamente 
300 gramas, 
acondicionados 
em caixas 
plásticas.  

 1.500 

8 Coentro (cheiro 
verde) 

Produto 100% Natural  Primária: 
separado em 
maços de 
aproximadamente 
300 gramas, 
acondicionados 
em caixas 
plásticas.  

 2.500 
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9 Couve Produto 100% Natural  Primária: 
separado em 
maços de 
aproximadamente 
300 gramas, 
acondicionados 
em caixas 
plásticas.  

 2.500 

10 Farinha de 
Mandioca  

Seca, Fina, In Natura Primária: pacote 
de até 01kg  

KG 20.000 

11 Farinha de tapioca  Tipo 1, granulada, branca e seca. Primária: pacote 
de até 01kg  

KG 10.000 

12 Feijão Caupi Grãos de tamanho e formas naturais, claros, 
maduros, limpos, isentos de material terroso, 
sujidades e misturas de outras variedades e 
espécies conforme estabelecido pelo Ministério 
da Agricultura. 

Primária: pacote 
de até 01kg  

KG 20.000 

13 Iogurte Liquido, 
integral com 
poupa de fruta  

Com poupa de fruta, ingredientes: leite, soro de 
leite, fermento lácteo, açúcar e polpa de 
morango 

Primária: garrafas 
plásticas de até 1 
litro, secundária 
caixa de papelão 
reforçada. 

 1.500 

14 Laranja Destinada ao consumo in natura  Primária: caixas 
plásticas até 15 
kg 

KG 1.200 

15 Macaxeira 
minimamente 
processada à 
vácuo 

Produto descascado, cru, embalado, 
armazenado, transportado e conservados em 
condições que não produzam, desenvolvam e 
ou agreguem substâncias físicas, químicas ou 
biológicas, que coloquem em risco a saúde do 
consumidor. Devem ser preferencialmente 
embalados à vácuo ou congelados a serem 
produzidos segundo as boas práticas de 
manipulação de alimentos. Características 
sensoriais próprias da espécie, aparência sem 
danos à superfície e/ou lesões de origem física 
ou mecânica. Grau de evolução completo do 
tamanho, textura próprias da espécie e 
variedades ausência de parasitos, insetos, 
detritos animais ou vegetais, livre da parte 
possível de terra aderente.  

Primária: sacos 
com até 01 kg 

KG 5.000 

16 Melancia Devendo se apresentar fresca, ter atingido o 
grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprio da variedade, apresentar grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não estarem danificadas por lesões de origem 
mecânica ou por insetos que afetem suas 
características, não devem conter terra, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes a 
casca.  

Primária: Sacos 
com até 20 kg. 

KG 1.200 

17 Melão  Devendo se apresentar fresca, ter atingido o 
grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprio da variedade, apresentar grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não estarem danificadas por lesões de origem 
mecânica ou por insetos que afetem suas 
características, não devem conter terra, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes a 
casca. 

Primária: Sacos 
com até 20 kg. 

KG 1.200 
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18 Mamão  Devendo se apresentar fresca, ter atingido o 
grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor 
próprio da variedade, apresentar grau de 
maturação que permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e imediato. 
Não estarem danificadas por lesões de origem 
mecânica ou por insetos que afetem suas 
características, não devem conter terra, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes a 
casca. 

Primária: Sacos 
com até 20 kg. 

 1.000 

19 Pimentão In Natura, de 1ª qualidade, isenta de parasitas e 
larvas 

Primária: Sacos 
com até 10 kg. 

 800 

20 Poupa de Fruta 
Congelada 
(ACEROLA) 

Poupa de Fruta, acerola, de primeira qualidade, 
embalagem individual de 1000g, em saco 
plástico transparente e resistente, com 
especificações dos ingredientes, data de 
fabricação e prazo de validade 

Primária: 
apropriada com 
01 kg 

 800 

21 Poupa de Fruta 
Congelada 
(GOIABA) 

Poupa de Fruta, goiaba, de primeira qualidade, 
embalagem individual de 1000g, em saco 
plástico transparente e resistente, com 
especificações dos ingredientes, data de 
fabricação e prazo de validade 

Primária: 
apropriada com 
01 kg 

 800 

22 Poupa de Fruta 
Congelada 
(MARACUJÁ) 

Poupa de Fruta, maracujá, de primeira 
qualidade, embalagem individual de 1000g, em 
saco plástico transparente e resistente, com 
especificações dos ingredientes, data de 
fabricação e prazo de validade 

Primária: 
apropriada com 
01 kg 

 800 

23 Tomate Cereja  Tomate em início de maturação, fresco, atingir o 
grau máximo ao tamanho (graúdo, aroma, cor e 
sabor próprio da espécie e variedades). 
Apresentar grau de maturação tal que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo mediato e imediato. Não conter 
substancia terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes a superfície da casca. 
Estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Estarem livres de 
resíduos e fertilizantes, devem apresentar-se 
maturação entre 60 a 80%. 

Primária: 
Conforme 
solicitação 
mensal. 

 3.000 
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