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FORMULÁRIO DO DIRETOR SOBRE OS FATORES DE QUALIFICA ÇÃO RELACIONADOS 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE  NUTRIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 
Unidade:______________________________________________________  
Empresa Prestadora do Serviço: EMPRESA SEPAT MULTI SERVICE LTDA. 
 
 
Instruções de preenchimento:  
1) A prestação de serviço da Empresa terceirizada deve ser acompanhada diariamente, sendo as eventuais 
ocorrências do mês registradas neste formulário 2) Para os itens referentes ao LACTÁRIO , considerar os 
apontamentos quando o mesmo existir e encontrar-se em atividade.  
3) Para observações adicionais, utilizar o campo “Sugestões/Comentários” no final deste documento.   
 

ITENS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA Item em 
desacordo 

FREQUÊNCIA 
DA 

OCORRÊNCIA 
MERENDEIRAS ESCOLARES 

 

S QS AV N 

01 

UNIFORME:  Utiliza uniforme de cor clara, completo? Se não, assinalar 
item e identificar o(s) funcionário(s): (   ) avental de frente de tecido   (   ) 
blusa/ jaleco   (   ) calça   (   ) rede de malha fina ou touca descartável para 
proteção dos cabelos ( ) calçado fechado.  
Nome(s): 
 

    

02 

HIGIENE DO UNIFORME:  Apresenta adequada higiene, conservação e uso 
exclusivo do uniforme nas dependências da cozinha? Se não, detalhar item e 
nome completo do(s) funcionário(s): 
 
 

 

    

03 

NÚMERO/SUBSTITUIÇÃO:  Há no suficiente para atender adequada e 
satisfatoriamente à prestação do serviço e/ou a rotina de horários de 
distribuição da unidade? Se não, assinalar qual item foi prejudicado:  
a) (   ) higienização adequada da cozinha, despensa, lactário, equipamentos, 
utensílios; b) (   ) preparo adequado da alimentação;   c) (   ) cumprimento de 
horário de distribuição; d) (   ) Distribuição adequada da alimentação.  
Número de manipuladores:  
 

 

    

04 

RELAÇÃO:  Há junto à direção da unidade e em local visível na cozinha, 
relação nominal atualizada de sua mão de obra e Nutricionistas (RT), com o 
telefone da empresa para algum atendimento emergencial relacionado ao 
serviço? Se não, especifique a inadequação:  
 
 

 

    

05 

ATESTADOS: Há na unidade cópia do atestado para manipulação de 
alimentos? (   ) sim ou (   ) não.  
Há na unidade copiado certificado do curso para manipulador de alimentos?  
(   ) sim ou (   ) não. 
 

 

    

NUTRICIONISTA/RT  S  QS AV N 

06 
UNIFORME: Nutricionista utiliza uniforme (jaleco, rede de malha fina/touca 
descartável) para entrar na cozinha/lactário? Se não, detalhar item que faltou:  
 
 

 
    

07 NÚMERO: Visita a U.E. com frequência? Apontar a semana em que a 
nutricionista não esteve na Unidade. (mínimo 2 vezes por mês) . 
 

 
    

08 

SUBSTITUIÇÃO: É realizada de forma efetiva e de imediato por profissional 
de experiência equivalente ou superior? Se não, especificar o período que 
permaneceu sem nutricionista:  
 
 
 

 

    

1º semestre / 
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 ITENS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA Item em 
desacordo 

FREQUÊNCIA 
DA 

OCORRÊNCIA 
MATERIAIS S QS AV N  

09 
DISPONIBILIDADE:  Presença de materiais para a prestação do serviço? 
Se não, qual faltou? 
 
 

 
    

HIGIENIZAÇÃO S  QS AV N 

10 

COZINHA, DESPENSA, LACTÁRIO, EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS DE MESA E DE COZINHA: Condições adequadas de 
higiene? Se não, identificar o que está inadequado:  
 
 

 

      

     

PRODUÇÃO S QS AV N 

11 

RECEITA: Prepara a alimentação com características sensoriais adequadas 
(aparência, cor, odor, sabor, consistência/ textura). Se não, qual característica 
ou refeição inadequada?  
 
 

 

    

12 
HORÁRIO:  Prepara a alimentação nos horários determinados pela Unidade? 
Se NÃO, especificar em qual refeição e tempo de atraso:  
 

 
    

13 
APRESENTAÇÃO:  Serve a refeição com apresentação, temperatura e 
utensílios adequados? Se não, qual(is) a(s) inadequação(s):  
 

 
    

CARDÁPIO S QS AV N 

14 
PUBLICAÇÃO:  Cumpre o cardápio elaborado?  Se não, qual(is) o(s) 
descumprimento(s)? 
  
 

 
    

15 
FIXAR:  Mantém o cardápio disponível na cozinha e no refeitório? Se não, 
mencionar o local sem cardápio afixado:  
 

 
    

UTILIZAÇÃO DA COZINHA, DESPENSA E LACTÁRIO S  QS AV N 

16 
UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA:  Utiliza a cozinha, despensa e lactário exclusivamente 
para atender ao serviço contratado? Obs.: Essas dependências não podem ser utilizadas 
como vestiário. 
 

 
    

Legenda para o Grau de Satisfação: 
S = Sempre; QS = Quase Sempre; AV = As Vezes; N = Nunca 

 
Sugestões/Comentários:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Data: ______/______/______                         
 
                     ______________________________ 
                      Responsável na Unidade 
                      (Nome e carimbo) 


