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ANEXO I  

Especificação dos Gêneros Alimentícios 

Item Und Especificação do Gênero Titular e Sugestão de Substituições quando for o caso 

01 Kg 

FRUTA: ABACATE – Fruto com casca de coloração verde. Textura da casca rugosa, 

rugosidade média ou lisa. Espessura da casca grossa, média ou fina. Coloração da polpa 

variando de verde clara, creme-amarelada e amarela.  Textura da polpa sem fibras.  Peso 

por unidade de abacate ≥ 200g. Comprimento da unidade entre 12 a 22 cm 

aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos de podridão, passado, ferido, 

queimado de sol grave, defeito de casca grave ou danificado por praga.    

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de abril a agosto. 

02 Kg 

HORTALIÇA TITULAR: ABÓBORA JAPONESA – Hortaliça com formato globular 

achatado.  Espessura da casca grossa. Textura da casca rugosa. Coloração da casca verde-

escura. Coloração da polpa amarelo-intenso. Peso unitário médio, entre 1,5 e 3,5kg e 

medida do diâmetro entre 16 a 28 cm aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos 

de ferimento grave, manchado ou podridão.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

Sugestões de Substituição:  

ABÓBORA JACAREZINHO: - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura 

da casca fina. Textura da casca lisa. Coloração da casca verde com manchas creme. 

Coloração da polpa amarela. Tamanho unitário médio, entre 1,0 e 2,5kg 

aproximadamente.  Apresentar cor, tamanho e formato uniforme.   Não deverá apresentar 

defeitos de ferimento graves, manchado ou podridão. 

ABÓBORA MORANGA: - Hortaliça com formato globular achatado.  Espessura da 

casca fina. Textura da casca lisa. Coloração da casca laranja escura. Coloração da polpa 

de cor avermelhada. Peso unitário médio, entre 1,5 e 4,0kg e medida do diâmetro entre 18 

a 32 cm aproximadamente. Não deverá apresentar defeitos de ferimento graves, 

manchado ou podridão. 

ABÓBORA BAIANINHA/PAULISTA: - Hortaliça com formato cilíndrico, pescoço 

pequeno/curto. Espessura da casca fina. Textura da casca lisa. Coloração da casca creme 
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com estrias verdes. Coloração da polpa creme alaranjada. Tamanho unitário miúdo, entre 

16 a 30 cm de comprimento e peso unitário entre 500g a 1,0kg aproximadamente.  Não 

deve apresentar defeitos de ferimento graves, manchado ou podridão. 

03 Kg 

HORTALIÇA TITULAR: ABOBRINHA ITALIANA – Hortaliça com formato 

cilíndrico. Coloração da casca verde-clara e rajada com leves estrias escuras; 

Comprimento da unidade entre 18 e 22 cm e peso unitário entre 200 e 350g 

aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como: ferimentos graves, passado, 

podridão, virose, murcho e dano por praga.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de maio a setembro.  

Sugestão de Substituição:  

ABÓBORA MENINA/BRASILEIRA - Hortaliça com formato cilíndrico com pescoço. 

Coloração da casca verde com estrias claras ou escuras. Comprimento da unidade entre 

16 e 28 cm e peso unitário entre 250 e 500g aproximadamente. Não deverá apresentar 

defeitos: ferimentos graves, passado, podridão, virose, murcho e dano por praga. 

04 Kg 

HORTALIÇA TITULAR: ALFACE CRESPA – Deverá ter tipo da folha crespa. 

Ausência de formação de cabeça. Coloração verde. Grau de crocância médio. A hortaliça 

deverá ter aspecto fresco, folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras. 

Peso unitário do pé de alface entre 200 e 400g aproximadamente. Não deve apresentar 

defeitos de podridão, estar passada, murcha, com manchas na folha interna ou com virose.  

PERIODO DE AQUISIÇÃO: 

O período de aquisição será de maio a setembro.  

Sugestões de Substituição:  

ALFACE MIMOSA: - Tipo da folha crespa. Ausência de formação de cabeça. 

Coloração verde ou roxa. Grau de crocância baixo. A hortaliça deverá ter aspecto fresco, 

com folhas intactas, desenvolvidas e sem áreas escuras. Peso unitário do pé de alface 

mimosa entre 200 e 400g.  Não deverá apresentar defeitos de podridão, estar passada, 

murcha, com manchas na folha interna ou com virose.  

ALFACE AMERICANA: - Tipo da folha crespa. Presença de formação de cabeça. 

Coloração verde. Grau de crocância alto. A hortaliça deverá ter aspecto fresco, com 

folhas firmes, intactas, bem desenvolvidas e sem áreas escuras. Peso unitário da cabeça de 
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alface americana entre 200 e 400g aproximadamente.  Não deverá apresentar defeitos de 

podridão, estar passada, murcha, com manchas na folha interna ou com virose. 

05 Kg 

HORTALIÇA TITULAR: ALHO – Grupo de mercado branco. Coloração do Catáfilo 

externo branco com laivos de roxo. Coloração da película do bulbilho branca. Poder de 

condimentação baixo.  Deverá ter cabeça inteira, dentes grandes e uniformes, firmes e 

com brilho. Não deverá apresentar defeitos de broto, chocho, podridão, murcho, 

ferimentos graves, estar passado ou quebrado grave (ausência de mais de 50% dos 

bulbilhos). Deverá ter peso unitário da cabeça do alho entre 22g e 50g e diâmetro entre 5 

a 9 cm aproximadamente.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

Sugestão de Substituição:  

ALHO - Grupo de mercado roxo. Coloração do Catáfilo externo branco. Coloração da 

película do bulbilho roxa. Poder de condimentação alto. Deverá ter cabeça inteira, dentes 

grandes e uniformes, firmes e com brilho.  

06 Kg 

FRUTA: BANANA PRATA – Fruto com casca de coloração amarelo-esverdeada. 

Espessura da casca média. Coloração da polpa creme-rósea. Comprimento unitário maior 

que 15 cm. Peso unitário entre 90 e 170g, aproximadamente. Forma de apresentação 

penca (09 ou mais frutos) com cerca de 1,5kg aproximadamente. Não deverá apresentar 

defeitos como: estar passada, dano por praga, podridão e ferimentos graves.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de março a novembro.  

07 Kg 

HORTALIÇA: BATATA DOCE – Deverá ter coloração da casca rosada. Coloração da 

polpa crua creme. Peso unitário entre 180 e 500g e comprimento unitário entre 16 e 28 

cm aproximadamente. Porte médio/grande de boa qualidade, fresca, compacta e firme. 

Não deverá apresentar defeitos de podridão, deformação e ou ferimentos graves, dano por 

praga, esverdeamento, estar murcho, passado, queimado de sol grave e brotos.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 
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08 Kg 

HORTALIÇA: BETERRABA – Hortaliça no formato globular a ligeiramente cônico. 

Casca com coloração vermelho arroxeado. Coloração da polpa vermelho-arroxeada com 

anéis concêntricos.  Deverá ter peso unitário entre 130 e 350g e diâmetro entre 06 e 11 cm 

aproximadamente. Não deve apresentar defeitos como: podridão, estar passado, murcho e 

com ferimentos graves. Não deverá ser entregue com folhas e ramos.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

09 Kg 

HORTALIÇA TITULAR: BRÓCOLIS CABEÇA ÚNICA – Deverá ter peso unitário 

entre 320 e 660g aproximadamente. Pedúnculo curto de coloração verde brilhante, botões 

florais pequenos de coloração verde média. Não apresentar defeitos como: estar murcho e 

passado. Não deverá ser entregue com raiz. Deverá ser entregue como no máximo 01 

camada de folhas envolvendo a cabeça do brócolis.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de maio e setembro. 

Sugestão de Substituição:  

BRÓCOLIS RAMOSO: - Deverá ter peso unitário do maço de brócolis entre 350 e 550g 

aproximadamente.  Pedúnculo longo com vários ramos de coloração verde média. Botões 

florais graúdos de coloração verde escura. Apresentar flores, folhas e talos frescos. Não 

apresentar defeitos como: estar murcho e passado.  

10 Kg 

HORTALIÇA: CEBOLA: - Cebola baia/nacional com coloração da casca vermelha e 

coloração da polpa amarela. Deverá ter formato redondo, oblongo ou periforme, com 

peso unitário entre 80 e 170g e diâmetro equatorial entre 05 a 09 cm aproximadamente.  

Deverá apresentar-se compacta e firme, sem danos sérios. Não deverá apresentar brotos, 

ferimentos graves e podridão. As cebolas deverão apresentar as raízes cortadas rente à 

base, não se admitindo a presença de rebrote de raiz.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.  

Sugestões de Substituição:  

Opção 1: cebola branca com coloração da casca e polpa branca ou  opção 2: cebola roxa 

com coloração da casca e da polpa roxa.  
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11 Kg 

HORTALIÇA: CEBOLINHA COMUM – Deverá apresentar-se no formato de maço 

com peso de no mínimo 100g.  Bulbos brancos e alongados e suas folhas com coloração 

verde. Comprimento de 20-40 cm aproximadamente, compridas e cilíndricas, como tubos 

ocos. Não deve apresentar folhas amareladas nem murchas.  Deverá apresentar aspecto 

fresco, sabor próprio e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e 

raízes. 

PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

12 Kg 

HORTALIÇA: CENOURA - Deverá ter formato cônico ou cilíndrico. Com coração 

pouco evidente. Coloração da casca alaranjado clara ou escura.  Ápice arredondado ou 

apontado. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Deverão ser de porte médio, com 

peso unitário entre 90 e 150g e comprimento unitário entre 18 a 22 cm aproximadamente. 

Não deve ser entregue com folhas e ramos. Não deve ter podridão, coloração esverdeada, 

danos por pragas, estar murcha, ombro verde ou roxo, ferimentos graves, lenhoso, e com 

deformações graves.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo.  

13 Kg 

HORTALIÇA: CHUCHU – Deverá apresentar-se em formato cônico, casca de 

coloração verde-clara ou verde escuro. A textura da casca poderá ser lisa ou gomada, 

porém não deverá ter espinhos. Deverá ter peso unitário entre 190 a 400g e 

comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deve apresentar podridão, 

deformações ou ferimentos graves. Não deve estar murcho e passado. Ausência de 

brotação evidente.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

14 Kg 

HORTALIÇA: COENTRO – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de no 

mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte aroma. 

Deverá apresentar folhas verdes, sem traços de descoloração. Não deve apresentar folhas 

amareladas, nem murchas. Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio e isento de 

sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes. 
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PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

15 Kg 

HORTALIÇA: COUVE-FLOR – Deverá ter formato da cabeça globular a semi-

globular. Coloração branca a branco-creme. Tamanho da unidade médio, pesando entre 

500g a 1,7kg aproximadamente. Podendo estar envolto com apenas 01 camada de folhas 

de proteção.   Não deverá apresentar defeitos como: podridão e ferimentos graves.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de maio a setembro. 

16 Kg 

HORTALIÇA: COUVE MANTEIGA – Deverá ser apresentado na forma de maço com 

peso do maço entre 340g e 1,0kg, aproximadamente. Deverá ter formato do limbo 

orbicular e assimétrico. Coloração do limbo verde-clara. Coloração do pecíolo verde. 

Coloração da nervura branco-esverdeada. As folhas devem estar com aspecto de produto 

fresco, ou seja, sem manchas escuras ou amarelas, e com os talos firmes. Não deve 

apresentar folhas murchas.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de março a novembro. 

17 Kg 

HORTALIÇA: ESPINAFRE COMUM – Deverá ser apresentado na forma de maço 

com peso do maço entre 300 e 500g aproximadamente. Folha grande, dobrada e 

levemente crespa. Formato da folha arredondada e lanceolada. Coloração da folha verde-

escuro brilhante. Não deve apresentar traços de descoloração. Não deve apresentar folhas 

amareladas e murchas.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de maio a setembro.  

18 Kg 

FRUTA: GOIABA – Fruta com formato oblongo, ovalato ou piriforme. Com casca de 

coloração verde a amarela. Textura da casca de lisa a rugosa. Coloração da polpa 

avermelhada. Contendo peso por unidade entre 200 a 400g aproximadamente. Não deve 

apresentar danos causados por pragas, defeito de casca grave, podridão, ferimentos graves 

e não deve estar passada.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

Os meses de aquisição serão os meses de novembro, dezembro, fevereiro e março.  
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19 Kg 

HORTALIÇA: INHAME – Deverá ter formato globoso a ovalado. Textura da casca 

rugosa. Coloração da epiderme castanho-clara com faixas horizontais castanha. Coloração 

da polpa branca.  Deverá ter peso unitário entre 80 e 370g e comprimento entre 8 e 18cm 

aproximadamente. Deverá estar fresco, compacto e firme. Não deverá apresentar 

podridão, ferimentos, deformações graves, e não deverá estar passado.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

20 Kg 

FRUTA: LIMÃO TAHITI – Fruta com formato arredondado. Coloração da casca verde. 

Coloração da polpa verde-esbranquiçada. Textura da casca lisa a levemente rugosa. Suculência 

alta. Espessura da casca média. Acidez média.  De boa qualidade, fresco, compacto e firme. 

Isento de sujidades. Peso unitário entre 50 e 100g aproximadamente. Não poderá estar passado, 

com ferimentos graves, secos, oleocelose e podridão.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de março a junho.  

21 Kg 

FRUTA: MARACUJÁ - Fruto no formato globuloso com coloração da casca podendo 

variar entre amarelo-esverdeada a amarela. Textura da casca podendo variar de lisa a 

rugosa. Com peso por unidade entre 120 e 300g aproximadamente. Não poderá apresentar 

podridão, ferimentos e/ou deformações graves; não poderá estar seco, passado e imaturo.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de abril a junho.  

22 Kg 

FRUTA: MORANGO - Fruto medindo cerca de 15 a 40 mm de diâmetro 

aproximadamente. Textura firme e sabor adocicado.  Unidade de fornecimento: bandejas 

de 300g. Deverá estar fresco. Não poderá apresentar podridão, deformações e/ou 

ferimentos graves; não poderá estar passado, imaturo; não poderá ter ausência de cálice e 

sépalas.  

Os morangos deverão estar acondicionados em embalagens primárias de bandejas pet 

cristal limpas, atóxica, secas e que não transmitam odor ou sabor estranho ao produto. As 

embalagens também deverão assegurar uma adequada conservação ao produto. 

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de agosto a outubro.  

23 Kg 
HORTALIÇA TITULAR: PEPINO COMUM – Pepino com coloração da casca verde-

escura, textura da polpa macia, tamanho entre 15 e 20 cm de comprimento e peso unitário 
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entre 200 e 450g aproximadamente.  

Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; não deverá estar 

passado, murcho e com virose.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

Sugestões de substituição:  

PEPINO CAIPIRA: Pepino com coloração da casca verde-clara, textura da casca lisa, 

textura da polpa macia, tamanho entre 13 e 18 cm de comprimento e peso unitário entre 

150 e 300g aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou 

deformação grave; não deverá estar passado, murcho e com virose. 

PEPINO JAPONÊS: Pepino com coloração da casca verde-escura brilhante, textura da 

polpa crocante, tamanho entre 18 e 25 cm de comprimento e peso unitário médio de 150g 

aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, ferimento e/ou deformação grave; 

não deverá estar passado, murcho e com virose. 

24 Kg 

HORTALIÇA: PIMENTÃO VERDE – Deverá ter formato cônico a retangular. 

Coloração da casca verde. Coloração da polpa verde. Peso unitário entre 100 e 150g e 

comprimento entre 10 e 18 cm aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, 

ferimentos e/ou deformações graves, murcho e com virose.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

25 Kg 

HORTALIÇA TITULAR: REPOLHO VERDE – Deverá apresentar-se em formato da 

cabeça redondo, com folhas lisas, com veias salientes, de cor esverdeada. Peso unitário  ≥ 

1,0kg. Não deverá apresentar ferimentos graves, dano por praga e podridão.  

Sugestão de substituição:  

REPOLHO ROXO: Deverá apresentar-se em formato da cabeça redondo, com folhas 

lisas, com veias salientes, de cor roxa. Peso unitário  ≥ 1,0kg. Não deverá apresentar 

ferimentos graves, dano por praga e podridão. 

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de março a novembro.  

26 Kg 
HORTALIÇA: SALSA LISA – Deverá apresentar-se no formato de maço com peso de 

no mínimo 100g. Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso.  Não deve 
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apresentar folhas amareladas e murchas.  Deverá apresentar aspecto fresco, sabor próprio 

e isento de sinais de apodrecimento, sujidades, materiais terrosos e raízes. 

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será durante todos os meses do ano letivo. 

Sugestão de substituição: SALSA-CRESPA: folhas pinadas, compostas por 2 ou 3 

folíolos em formato de cunha, com coloração verde-intenso. 

27 Kg 

FRUTA: TANGERINA PONKAN - Fruto com formato arredondado e achatamento nos 

polos. Casca fina e solta. Coloração da casca laranja. Coloração da polpa laranja. 

Medindo cerca de 70 a 82 mm de diâmetro. Com peso unitário entre 110 e 180g 

aproximadamente. Não deve apresentar podridão, ferimentos graves, dano por praga; não 

poderá estar passada e imatura.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de consumo será de maio a agosto.  

28 Kg 

HORTALIÇA TITULAR: TOMATE SALADA – Poderão ser apresentados frutos no 

formato oblongo ou achatado. Coloração vermelha (mínimo de 60% da superfície do 

legume com cor vermelha). Deverá ter peso unitário entre 90 e 300g aproximadamente. 

Não deverá apresentar podridão, ferimentos graves, dano por praga, queimadura de sol; 

não deverá estar passado, imaturo e com virose.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de aquisição será de maio a setembro. 

Sugestão de Substituição:  

TOMATE ITALIANO: - Poderão ser apresentados frutos no formato comprido. 

Coloração vermelha (mínimo de 60% da superfície do legume com cor vermelha). Deverá 

ter peso unitário entre 90 e 250g aproximadamente. Não deverá apresentar podridão, 

ferimentos graves, dano por praga, queimadura de sol; não deverá estar passado, imaturo 

e com virose. 

29 Kg 

HORTALIÇA: VAGEM MACARRÃO – Deverá estar ausente de fio, no formato semi-

arqueada, formato do ápice abrupto, com coloração da casca verde-clara, com 

comprimento ≥ 15cm.  As sementes devem estar bem pequenas, não devendo ter 

protuberância devido a semente bem formada. Não deverá apresentar ferimentos graves, 

podridão; não deverá estar passada e murcha.  
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LOCAL DE ENTREGA:  

A entrega dos gêneros deverá ser realizada diretamente nos endereços das Instituições 

Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e Entidades 

Filantrópicas conveniadas, de acordo com o Plano de Distribuição de Gêneros Perecíveis e Cronograma 

de Entrega a ser definido pela GPEA/DIAE. 

 

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

 O período de aquisição é o intervalo no qual a Secretaria de Educação do Distrito Federal 

solicitará a entrega do gênero alimentício para as Unidades Escolares. Para a definição do período de 

aquisição a Gerência de Planejamento e Educação Alimentar – GPEA da Diretoria de Alimentação 

Escolar baseou-se na Tabela de Sazonalidade elaborada pela Emater-DF, a qual destaca o período de 

maior oferta ( cultivo e colheita) do gênero alimentício no mercado de âmbito do Distrito Federal, bem 

como a necessidade de aquisição do produto na composição dos Cardápios.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de consumo será de abril a outubro.   

30 kg 

MILHO VERDE EM ESPIGA SEM PALHA: - Deverá ser apresentado em bandejas 

de isopor selado com papel filme atóxico, contendo 05 unidades de espiga de milho por 

bandeja, sem cabelo (estigma); com coloração do grão amarelo-clara. Sabor adocicado. 

Peso médio da bandeja podendo variar entre 800g e 1,5kg. Não deverá apresentar 

podridão, dano por praga e estar passado.  

PERÍODO DE AQUISIÇÃO:  

O período de consumo será de fevereiro a maio.   


