
CONDIÇÕES BUFFET LOURENÇO 

 

• Aqui suas preferências e gostos estão em primeiro lugar! Seu orçamento poderá ser com 

ou sem bebidas, ou mesmo, com bebidas, porém, sem a inclusão das bebidas alcoólicas. 

 

• Quando orçamos com cerveja ou chopp (ou qualquer outra bebida alcoólica) e a 

quantidade não é mencionada no pedido de orçamento, o preço informado sempre será 

referente a um litro por pessoa. Se o cliente desejar uma quantidade maior, poderá pedir no 

orçamento a quantidade desejada. Com chopp é possível levar barris em consignação até o 

local do evento, ficando ambas as partes (Contratada e Contratante) isentos de qualquer 

pagamento senão forem retirados os lacres dos barris. 

 

• Além da observância das datas de validade dos alimentos adquiridos de procedência 

confiável, a preparação (cozimento) dos alimentos que oferecemos em nossos menus, são 

realizadas no próprio local do evento. Com este procedimento e observando todos os 

preceitos de higiene, conservação e manipulação, conseguimos obter um melhor resultado 

referente ao sabor e ainda oferecer risco zero de contaminação e deterioração dos alimentos. 

 

• Tenha a certeza que você está contratando uma empresa pequena em sua estrutura, porém, 

sólida e séria, que está no mercado a mais de 10 anos e que de fato é comprometida com a 

qualidade, com grandes e confiáveis fornecedores: JBS, Sodiê Doces, Distribuidor Nelore e 

atacadistas da baixada santista, além de colaboradores experientes e da mesma forma 

engajados em atender com a qualidade anunciada. 

 

 

• Somos prestadores de serviços de Buffet e dedicados a gastronomia; preparação de 

alimentos e bebidas para eventos. Dispomos de indicações de espaços para locações 



destinados a festas e eventos diversos, de pequenos a grandes eventos, de simples a 

sofisticados, onde frequentemente estamos realizando nossos primorosos serviços. 

 

• Atendemos Baixada Santista e Grande São Paulo. Se após o seu pedido de orçamento ou 

mesmo após assinatura do contrato de serviço, tiver interesse em mudar a cidade onde será 

realizado seu evento ou algo que possa alterar os custos da Contratada, sugerimos que 

solicite um novo orçamento com sua decisão, bem como, se já houver contrato de serviço, 

negociar previamente as alterações antes de tomar decisões que alterem o contrato. 

 


