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ANEXO IV – TERMO DE APROVAÇÃO DA AMOSTRA 

Pregão Eletrônico SRP nº 16/2018 – Processo Administrativo nº 1170/2018 

 

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Pregão 

Eletrônico 16/2018, que a empresa LHL DE ASSIS & CIA LTDA. (SERVI FOOD), CNPJ nº 26.752.483/0001-

74, detentora da proposta melhor classificada, apresentou amostra dos alimentos e serviços de buffet de 

acordo com o item 14 do Edital em sessão pública realizada em 15/08/2018, às 15:00 horas, na Sede do 

Coren-SP. 

Declaramos que após avaliação técnica dos serviços apresentados, a amostra foi: 

(    ) APROVADA – tendo cumprido as especificações exigidas no Edital e surtiu os resultados pretendidos. 

( X )  REPROVADA – não tendo cumprido as especificações exigidas no Edital, nos seguintes quesitos: 

1º - Exigências relacionadas aos funcionários da Contratada (Cláusula 2 do Anexo II – Especificações 

Técnicas): 

- Os funcionários não usavam máscara e nem avental; 

- A nutricionista, que preparou os pratos, não estava vestida adequadamente, com roupa, mascarás e/ ou 

avental normalmente utilizados para o preparo dos alimentos. 

- Não foi observada a utilização de escovas ou de sabão bactericida para assepsia. 

- Não foi observada a lavagem das mãos; as luvas foram colocadas apenas após algum tempo que já 

estava manuseando os alimentos. 

2º - Exigências relacionadas ao preparo dos alimentos (Cláusula 3 do Anexo II – Especificações Técnicas): 

- A SERVI FOOD, através da sua nutricionista Renata Brandão Santos – CRN-SP 364.04, relatou que a 

empresa ainda não possui cozinha própria e que há um mês prestam serviços nas dependências da 

UNIFESP, com contrato de sessão de uso administrativo, onde utilizaram a cozinha proveniente deste 

contrato para o preparo da presente amostra. 

- Os alimentos foram transportados em caixas plásticas tipo container já prontos e acondicionados em 

refratários de vidro protegidos apenas com um filme de PVC. 

- Os salgados quentes, bolo, torta doce e petit four foram adquiridos na PADARIA ACAPULCO, localizada 

Av. Alda, 262 – Centro, Diadema (SIC); o rondelli também foi adquirido em outro local; ou seja, item em 

desacordo com o edital que diz que os alimentos devem ser preparados em cozinha própria e, 

subsidiariamente, no local onde ocorrerá o evento (Cláusula 3.1 do Anexo II). 

- Os alimentos e as bebidas não foram transportados em isolante térmico ou câmara fria ou climatizados. 
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- Não foi possível identificar há quanto tempo os alimentos haviam sido preparados. Não havia etiqueta 

de identificação com data, hora do preparo. Sendo assim, podemos concluir que os alimentos não foram 

transportados com a garantia de qualidade, pois seu acondicionamento não estava adequado. 

- Não havia proteção para os alimentos, que ficaram expostos sobre o balcão (os pratos salgados). 

- Nenhum alimento foi apresentado em baixelas específicas para serviços de buffet. 

- A empresa não levou (ou, caso tenha levado, não utilizou) equipamento de sua propriedade para o 

preparo e/ou aquecimentos dos alimentos (Cláusula 15.7 do Anexo I – Termo de Referência). 

- Algumas técnicas básicas da culinária não foram respeitadas, a exemplo da couve flor, que estava muito 

cozida, enquanto deveria ter sido empregada a técnica de branqueamento. 

- A massa servida estava crua e o palmito muito rígido, o que demonstrou falta da devida seleção da 

qualidade dos produtos. 

3º - Exigências relacionadas aos alimentos (Cláusula 4 c.c. Cláusulas 8 do Anexo II – Especificações 

Técnicas): 

- Os salgadinhos “quentes” foram servidos frios, apesar de terem sido esquentados em forno de micro-

ondas, o que deixou um aspecto “emborrachado”.  

- As amostras das comidas “quentes” também estavam frias (ausência de réchauds para manutenção da 

temperatura). 

- Os refrigerantes estavam sem gelo. 

- Não foram servidos os salgados frios ou canapés. 

- Não houve amostra salgada servida em cumbuquinha. 

- Não havia sal para a salada; foram disponibilizados para tempero (colocados sobre a mesa) apenas 

azeite e vinagre balsâmico. 

- Não havia queijo ralado para utilizar sobre a massa servida. 

- Qualidade e sabor dos alimentos: a guarnição – brócolis – foi servida com muito alho, ou seja, 

extremamente temperada; molho com excesso de pimentão, o que tornou a degustação comprometida 

pois era o único sabor que sobressaía; os salgados fritos estavam gordurosos; não havia como identificar 

claramente os recheios dos salgados assados; o palmito utilizado na salada estava extremamente duro, o 

que dificultava até seu corte e mastigação; a massa servida estava parcialmente crua e remetia ao sabor 

de massa industrializada, a exemplo das que são adquiridas em supermercado; carne vermelha salgada; 

bolo e torta muito doces (“de padaria”); a salada de frutas estava sem calda (calda de laranja ou outras). 

- Qualidade e sabor das bebidas: o suco de goiaba apresentava gosto de fruta “passada” ou mofo, e 

estava diluído em excesso; suco de laranja apresentava sabor muito azedo; as bebidas não estavam 

resfriadas o suficiente. 
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- Qualidade e apresentação do lanche box: o sabor do lanche e da fruta estavam agradáveis, porém, 

alguns lanches estavam mal embalados (o filme plástico utilizado não cobria todo o lanche); e o suco era 

sabor pêssego, estando em desacordo com o exigido em edital. 

- Disposição geral dos alimentos e pratos: a licitante não apresentou compromisso com a apresentação e 

decoração dos pratos; faltou harmonia; a salada foi servida em prato grande, sobrando espaço; o prato 

principal foi servido em prato de sobremesa, com a carne e o peixe juntos, em espaço bem restrito; as 

carnes não apresentavam cortes simétricos e os pratos servidos para os membros da Comissão não 

estavam padronizados entre si. 

4º - Exigências relacionadas à montagem das mesas (Cláusula 5 do Anexo II – Especificações Técnicas): 

- A montagem, num aspecto geral, ocorreu sem lustro.  

- A SERVI FOOD não utilizou toalhas e/ ou jogos americanos para as mesas dos degustadores; a montagem 

da mesa se resumiu na utilização de guardanapos de papel, que também protegeram os talheres. 

- Não havia suporte para talheres, descansos de mesa, porta guardanapos. 

- Adoçantes para o café foram dispostos em um prato, de forma improvisada; não havia mexedores para 

o café. 

5º - Exigências relacionadas ao material (Cláusula 6 do Anexo II – Especificações Técnicas): 

- Os pratos utilizados para servir a salada eram grandes para o que se destinavam e os pratos para servir 

os pratos quentes eram inadequados ( os pratos quentes foram servidos em pratos de sobremesa). 

- Os talhares apresentavam marca de cola das etiquetas de preço (questionável a higiene desses 

utensílios). 

- Não havia guardanapos de tecido. 

- Não havia pegador de salgados. 

- Ausência de souplats para acomodar os pratos. 

- Ausência de réchauds, o que fez com que a comida fosse servida fria. 

- Não havia xícaras para café (as xícaras apresentadas eram em tamanho grande para servir café). 

6º Exigências relacionadas ao serviço (Cláusula 7 do Anexo II – Especificações Técnicas: 

- Ausência de garçom e/ou garçonete devidamente caracterizados durante a avaliação.  

- O serviço de atendimento à mesa foi bem solícito; no entanto, foi prestado por pessoa que demonstrava 

pouca desenvoltura para execução das tarefas inerentes ao serviço, e que se dividia entre montar os 

pratos e atender as demandas da comissão julgadora; essa profissional não tinha informações básicas 

sobre os pratos que estavam sendo servidos; não houve harmonia e agilidade no atendimento; a 

uniformização não estava adequada. Por essas questões, denota-se que não se tratava de garçonete com 

experiência, mas sim uma pessoa da equipe de apoio da cozinha que foi deslocada para executar tal 

tarefa. 
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Observações gerais: 

A licitante demonstrou desorganização na chegada à Sede do Coren-SP. Foi-lhe solicitado que nos 

informasse com antecedência os carros que viriam, com suas respectivas placas, bem como a 

identificação de todas as pessoas envolvidas, para organização do acesso ao prédio e disponibilização de 

vagas na garagem. No entanto, foi avisado intempestivamente sobre a chegada de mais dois carros e de 

outras pessoas que não constavam no rol dos autorizados. Dessa forma, isso atrapalharia a logística se 

pensasse num evento, principalmente de grande porte. 

Comissão de aprovação da amostra: 

______________________________________ 

Adriana Rodrigues – Chefe de Gabinete da Presidência 

_____________________________________ 

Alessandra Azanha – Assessora Técnica de Eventos – Gerência de Comunicação 

_____________________________________ 

Henrique Pereira Soares – Coordenador Setor de Cotação e Contratação – Gerência de Compras  

______________________________________ 

Solange G. de Souza – Coordenadora Setor de Administração de Contratos – Gerência de Compras  

______________________________________ 

Yasmim Taha – Gerente de Comunicação 

 

São Paulo, 17 de Agosto de 2018. 


