
TABELA DE ITENS DA CESTA UNIVERSITÁRIA  
  
  

Ordem   Produtos   
Valores em 

(R$)    

1   

Água mineral com gás   
Água mineral potável, com gás, envasada em garrafa do tipo PET 
(polietileno tereftalato) de 500 ml, totalmente transparente, preferencialmente 
incolor, resistente a impacto, descartáveis, com rótulo de identificação do 
produto.    

R$ 2,30   

2   

Água mineral sem gás   
Água mineral potável, sem gás, envasada em garrafa do tipo PET 
(polietileno tereftalato) de 500 ml, totalmente transparente, preferencialmente 
incolor, resistente a impacto, descartáveis, com rótulo de identificação do 
produto.    

R$ 2,25   

3   

Bolo simples (fatia)   
Bolo caseiro: alimento a base de massa com farinha de trigo ou amido sem 
glúten, contendo leite, ovos, fermento, assado nos sabores de laranja, de coco, 
chocolate ou do tipo bolo inglês (fatia de 80-100 g).    

R$ 3,00   

4   

Café com leite   
Infusão de café preto. Elaborado com café torrado e moído, procedente de 
grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em embalagem a 
vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 
contendo dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e 
validade, peso líquido, selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de 
500 g, adicionado de leite de vaca, semidesnatado, pasteurizado, tipo longa 
vida, servido em xícara de porcelana, de 180ml.    

R$ 2,40   

5   

Café preto   
Infusão de café preto. Elaborado com café torrado e moído, procedente de 
grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em embalagem a 
vácuo, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem 
contendo dados de identificação e procedência, lote, data de fabricação e 
validade, peso líquido, selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de 
500 g, servido em xícara de porcelana, de 180ml.    

R$ 2,15   

6   

Chocolate quente    
Mistura de leite de vaca, semidesnatado, pasteurizado, tipo longa vida 
misturado com achocolatado em pó, servido em xícara de porcelana, de 
180ml.   

R$ 2,40   

7   

Empanado integral e assado   
Massa de farinha de trigo integral recheada com ricota e tomate seco ou 
refogado de brócolis, ou refogado de legumes, ou refogado de palmito. Cada 
unidade de lanche recheado deve ter entre 50 (cinquenta) e 70 (setenta) 
gramas de recheio, totalizando, com a massa, aproximadamente 100g (cem 
gramas) de peso unitário após assado ou frito. Poderão ser previamente 
preparados e congelados, quando essa prática não implicar na alteração de 
seu sabor ou qualidade final do produto e desde que observados os prazos 
máximos de validade sob congelamento, mas deverão ser assados 
impreterivelmente no dia a que se destinam para consumo   

R$ 4,75   

8   

Misto Quente ou Frio /Queijo quente ou frio   
Duas fatias (50g) de pão de forma tradicional, presunto fatiado, alimento 
salgado, derivado da carne suína (25g), queijo muçarela fatiado, de massa 
prensada e textura macia, coloração amarela e sabor suave, levemente 
salgado (25g).   

R$ 5,00   

9   

Pão de batata de catupiry    
Massa à base de farinha de trigo, flocos de batata, requeijão, sal, açúcar, óleo, 
ovos, leite, água potável e fermento biológico. Assada, com 100g (unidade 
grande) e recheio de (50g) queijo catupiry   

R$ 2,90   

10   

Pão de batata com frango e catupiry    
Massa à base de farinha de trigo, flocos de batata, requeijão, sal, açúcar, óleo, 
ovos, leite, água potável e fermento biológico. Assada, com 100g (unidade 
grande) e recheio de (50g) queijo catupiry e frango desfiado   

R$ 4,25   

11   
Pão de Queijo   
Pão de queijo, pão em forma de bolinho, feito com massa de polvilho, queijo, 
ovos, leite, de peso mínimo de 50g (unidade grande).   

R$ 2,00   

12   Pastel de carne/frango frito    R$ 3,50   



Massa de pastel frita em óleo vegetal com recheio (60g) de carne bovina 
(músculo ou de qualidade superior), ou de frango (sobrecoxa ou peito) 
adicionado de temperos naturais como alho, cebola, tempero verde, sal, 
pimenta, tomate   

13   

Pão com bolinho e manteiga (120g)   
Pão francês de 50 g, recheado com 10 g de manteiga pasteurizada sem sal, 
aromatizada com temperos naturais e um bolinho de carne assado, com 60 g 
de carne bovina (músculo ou de qualidade superior), adicionado de temperos 
naturais como alho, cebola, tempero verde, sal, pimenta, tomate   

R$ 3,50   

14   

Salada de frutas completa    
Composição básica: mamão, banana, maçã e laranja, devendo ser adicionada 
ainda frutas da época, como: morango, manga, kiwi. Servida em embalagem 
de 300 ml, adicionada de iogurte natural (25g), granola (15g), mel de abelhas 
e canela em pó. Devidamente refrigerada e com baixo teor de oxidação. 
Embalagens atóxicas tipo potes individuais com tampa de aproximadamente 
200ml. Pronto para o consumo   

R$ 5,50   

15   

Salada de frutas simples   
Composição básica: mamão, banana, mação e laranja, devendo ser adicionada 
ainda frutas da época, como: morango, manga, kiwi. Servida em embalagem 
descartável de 300 ml   

R$ 4,25   

16   

Sanduíche natural (ricota, atum, frango, grão de bico)   
Duas fatias (50g) de pão de forma integral, com farinha de trigo integral, farinha 
de trigo comum, sem adição de açúcar e sem gordura, com casca, fatiado, 
cortado verticalmente, com recheio de cenoura ralada, alface, broto de alfafa e 
tomate, nas opções: ricota, atum, frango e grão de bico   

R$ 4,90   

17   

Torta salgada vegana   
Fatia de torta salgada feita com massa à base de farinha de trigo refinada e 
integral, farinha de aveia, cúrcuma, orégano, azeite de oliva, recheada com 
refogado de legumes da época (safra), assado, fatia com 180 g   

R$ 4,75   

18   

Suco natural de frutas ou de polpa    
Suco: bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, obtida da fruta 
madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico 
adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e 
conservação até o momento do consumo. Servido em copo de 300ml   

R$ 3,00   

19   

X- burguer    
Pão de hambúrguer (50g), hambúrguer bovino (110g), presunto fatiado, 
alimento salgado, derivado da carne suína (20g), queijo muçarela fatiado, de 
massa prensada e textura macia, coloração amarela e sabor suave, levemente 
salgado (20g).   

R$ 6,50   

20   

X- salada   
Pão de hambúrguer (50g), hambúrguer bovino (110g),  presunto fatiado, 
alimento salgado, derivado da carne suína (20g), queijo muçarela  fatiado, de 
massa prensada e textura macia, coloração amarela e sabor suave, levemente 
salgado (20g), alface (15g), tomate (25g), ervilha em conserva (20g), milho em 
conserva (20g).   

R$ 7,00   

  
Obs.: Os itens da “Cesta Universitária” têm preço fixo (conforme a tabela) e serão 
reajustados anualmente, através do Índice de Variação Geral de Preços - Alimentação 
(IVGP-Alimentação), junto da Refeição/empratado  (23/01/2020-23/01/2021)  
 


