
 

 
 

 

Data: 15/03/2022  Início: 09h25 

Cliente: Madrid 3 Término: 11h55 

 Consultora: Maria Fernanda  
 

 

 
 

 

 

Setor - Vestiário Feminino 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor – Vestiário Masculino 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Refeitório/ Copa de colaboradores  

NÃO CONFORMIDADE: Presença de sal aberto sem identificação armazenado na despensa.  

AÇÃO CORRETIVA: Identificar todo e qualquer produto aberto corretamente.  

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    ( ) SIM  

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos identificados com validade incorreta após abertos (leite integral UHT 
“Piracanjuba” identificado com validade de 30 dias após aberto, entretanto a recomendação o fabricante é de 02 dias 
após aberto; e geleia de morango “Predilecta” com validade na identificação de 30 dias, porém a recomendação do 
fabricante é de 15 dias após aberto).  
AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente os produtos, seguindo sempre as recomendações do fabricante, inclusive 
a validade do produto após aberto. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    ( ) SIM  

 

Setor - Corredor de câmaras frias 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Embalagens/ Manipulação de F.L.V. e Frios  

   NÃO CONFORMIDADE: Presença de embalagens de isopor mal cobertas nas laterais, sendo que algumas estavam 
apresentando coloração não padrão das embalagens (coloração acinzentada), indicando presença de poeira e 
sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Proteger todo o tipo de embalagem, deixando-a bem coberta e evitando sujidades nas 
embalagens e/ou avaria.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    ( ) SIM  

 

NÃO CONFORMIDADE: Ausência de preenchimento na planilha de controle de temperaturas do F.L.V. a partir do dia 
09/03/22. 
AÇÃO CORRETIVA: Preencher regularmente os controles de temperatura, para comprovar o adequado 
armazenamento dos produtos e a manutenção das características microbiológicas e sensoriais. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    ( ) SIM  

 

  Visita Técnica  

Relatório de Visita Técnica – Boas Práticas 



NÃO CONFORMIDADE: Presença melancias fatiadas expostas em temperatura ambiente por mais 30 minutos, sem 
indícios de manipulação neste período de tempo. 
AÇÃO CORRETIVA: Armazenar sob refrigeração e adequar do fluxo de manipulação, a fim de evitar que os produtos 
sejam expostos a riscos de proliferação de micro-organismos. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA ( ) NÃO    (X) SIM – Colaboradora orientada e, logo em seguida, 
realizada a ação corretiva. 
 

Setor - Açougue – Manipulação/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE:  Área de manipulação com temperatura de 22°C. 
AÇÃO CORRETIVA: Verificar necessidade de manutenção do climatizador. O setor de manipulação deve estar com 
temperatura de 12°C á 18°C. 
Portaria 2619 de 2011-  7.16. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida entre 12ºC e 18ºC e a 
manipulação nestas áreas não deve ultrapassar 2 horas por lote. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM  

 

NÃO CONFORMIDADE:  Identificação incorreta da validade dos produtos no balcão de atendimento, como sendo 
“Abastecimento diário com validade de 03 dias”, gerando ambiguidade e dificuldade em se estabelecer o controle de 
validade. 
AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente como “abastecidos diariamente” ou com a data de abastecimentos dos 
produtos e a validade, a fim de informar de forma clara ao cliente a validade dos produtos. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM  

 
Setor – Açougue – Loja (Ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Carne moída de produção própria vendida em bandeja.  

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Retirar da loja. 

Portaria 2619 de 2011-  9.10. É permitida a comercialização de carne moída, desde que a moagem seja feita, 
obrigatoriamente, a pedido e na presença do comprador. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

 
NÃO CONFORMIDADE: Presença excessiva de produtos no freezer em frente ao açougue, excedendo a capacidade do 
mesmo e, podendo gerar riscos ao consumidor. 
AÇÃO CORRETIVA: Dispor e organizar melhor os produtos, e sempre respeitar a capacidade total do equipamento, a 
fim de manter as características sensoriais e microbiológicas dos mesmos.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador, ao ser orientado, reorganizou os 
produtos de modo a garantir o armazenamento adequado dos produtos . 
 

Setor - Câmara Açougue e Frios 

NÃO CONFORMIDADE:  Presença de miúdos de frango e cortes resfriados de frango com excesso de líquidos (água e 
sangue) provavelmente proveniente do descongelamento desses produtos. 
AÇÃO CORRETIVA: Transferir os produtos para outro recipiente e realizar a limpeza dos recipientes sujos, a fim de 
evitar contaminação. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador do setor orientado e, logo em 
seguida, a não conformidade foi corrigida. 
 

Setor - Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Câmara refrigerada FLV /Frios e Laticínios 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Frios / loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Excesso de gelo no freezer utilizado para armazenamento/exposição de açaí. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequente do equipamento.  

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

 
NÃO CONFORMIDADE: Excesso de gelo no freezer utilizado para armazenamento/exposição de lasanhas/massas e 
alimentos prontos para o consumo congelados. 



AÇÃO CORRETIVA: Limpeza e degelo mais frequente do equipamento.  

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor - Frios / Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Ausência de preenchimento na planilha de controle de limpeza no item de exposição (item de 
limpeza semanal) desde 01/03/2022. 
AÇÃO CORRETIVA: Preencher corretamente e regularmente a fim de comprovar a efetivação das ações de limpeza. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    ( ) SIM  

 

Setor - Freezer pães congelados /Padaria 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Padaria – Produção/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Ausência de identificação no balcão, indicando o dia da produção e validade daqueles 
produtos. 
AÇÃO CORRETIVA: Identificar com a data de produção e a validade dos produtos diariamente. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador do setor orientado e, em seguida, 
identificou corretamente quando os produtos foram abastecidos. 
 

Setor - Padaria / Loja 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos recheados, doces e salgados fora de temperatura  
AÇÃO CORRETIVA: Produtos devem estar sob refrigeração, ou mantidos aquecidos por no mínimo 60°C. 

Portaria 2619 de 2011 -9.20. Os alimentos perecíveis das cadeias fria e quente devem ser mantidos em equipamentos 
próprios que permitam a manutenção das temperaturas indicadas para cada uma das categorias de produtos. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor - FLV/Estoque 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor - FLV/ Loja 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 bandeja contendo beterrabas com 02 etiquetas diferente, sendo que em uma 
dessas etiquetas possuía informação de validade e a outra não; e em uma das etiquetas foi adicionado a validade 
com carimbo, entretanto pouco visível.  
AÇÃO CORRETIVA: Identificar com apenas uma etiqueta para não haver ambiguidade e divergências de informações. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de melão fatiado exposto para venda sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar corretamente todo e qualquer produto manipulado. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de 03 bandejas de morangos com validade vencida em 12/03/22 (envase em 
08/03/22 e validade de 05 dias). 
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou troca junto ao fornecedor, caso se aplique. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor - Mercearia 
NÃO CONFORMIDADE: Equipamento de refrigeração da marca “Colorado” com sujidades e incrustações, em especial 
na parte interna da porta. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 
 

Setor - Banheiro Clientes 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Estoques  



EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Setor de impróprios 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Descarte resíduos 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Recebimento  
NÃO CONFORMIDADE: Preenchimento incorreto da planilha de controle de temperatura do recebimento. 

AÇÃO CORRETIVA: Preencher adequadamente e, em caso de dúvidas, procurar a equipe de liderança ou nutricionista 
para saná-las. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA (X) NÃO    (  ) SIM 

  

 


