
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data: 24/08/20 Início:12:25 

Cliente: Madrid 1 Término:15:00 

 Consultora:  Juliana  
 

 

 
 

Setor- Estoque Descartáveis/ Produtos de higiene pessoal 

NÃO CONFORMIDADE:  Produtos diretamente sobre o piso. (fardos de bandeja descartável) 

AÇÃO CORRETIVA: Coloca sobre prateleiras ou estrados. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades embaixo e atrás das prateleiras. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras com presença de cupim. 

AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras.  

 

Setor – Estoque Papel higiênico 
NÃO CONFORMIDADE: Fardos encostados nas paredes. 

AÇÃO CORRETIVA: Afastar das paredes. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Telas de proteção com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. Situação recorrente. 

 
Setor – Estoque Seco 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas de produtos encostados no teto. (biscoito de polvilho) 

AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos afastados do teto. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Telas nas aberturas das paredes não milimétricas. 

AÇÃO CORRETIVA: Trocar por telas de 2 mm. 
Portaria 2619 de 2011 -2.4.9. As janelas devem possuir acabamento liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza. 
Devem possuir mecanismos de proteção adequados contra o acesso de animais sinantrópicos e outros contaminantes. 
As telas milimétricas, quando instaladas, devem possuir malha de 2 milímetros, ser construídas com material resistente 
e de fácil limpeza, ser mantidas íntegras e ajustadas aos batentes. As janelas devem estar protegidas de modo que os 
raios solares não incidam diretamente sobre os funcionários, alimentos e equipamentos sensíveis ao calor. A proteção 
adotada deve ser constituída de material de fácil limpeza. 
 
NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras com presença de cupim. 

AÇÃO CORRETIVA: Trocar prateleiras. Situação recorrente. 

 

Setor- Estoque Matéria prima padaria produção 

EM CONFORMIDADE 

 
Setor- Área externa (ao lado do estoque de descartáveis) 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de objetos inservíveis. (papelão, madeira, peças de gondolas) 

AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local, para evitar abrigo de pragas. 

Portaria 2619 de 2011  -2.3. Áreas Externas e Internas - Todas as edificações, instalações e dependências devem ser 

  Visita Técnica  



mantidas limpas, organizadas, em boas condições de conservação, livres de focos de insalubridades, pragas, vetores 
urbanos, outros animais, materiais em desuso, inservíveis e estranhos à atividade. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Água parada da chuva em cima e nas laterais da caixa d’água. 

AÇÃO CORRETIVA: Remover água parada. Impedir proliferação de insetos. 

 

Setor- Manipulação frios 
NÃO CONFORMIDADE:  Presença de celular no setor. 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido, presença de celular no setor de manipulação. Retirar do local. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Pias sem protetor nos ralos. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar proteção dos ralos. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Rolo de pano descartável desprotegido. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter protegido. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Bandejas descartáveis parcialmente protegidas. 

AÇÃO CORRETIVA: Proteger totalmente, contra poeira ou insetos. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Sujidades embaixo das bancadas. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

OBS: Parte da visita utilizada para ajudar na atualização das planilhas de controle de limpeza dos setores. Por isso a 
visita técnica foi realizada somente em alguns setores. 



 


