
                 

 

Data:_13__/04___/__2019__                                                                                             Início:  13    _:_00___ 

Cliente: _Madrid 1_______ ___ 
 

Término:   15__ :  30_  _ 

 
                                  

Consultora: __Cristiane ___ 
 

 

 

 

Setor de Padaria – Atendimento  

NÃO CONFORMIDADE: Pão com a validade do dia 13/04 embolorado  

AÇÃO CORRETIVA:  O pão foi enviado para setor de quebra (produto impróprio para consumo)   

 

NÃO CONFORMIDADE: Pão da vó sem identificação exposto para venda 

AÇÃO CORRETIVA:  Colocar identificação  

Setor Padaria  

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso  

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza  

 

NÃO CONFORMIDADE: Odor de suor desagradável na área de manipulação   

AÇÃO CORRETIVA: Responsável pelo setor certificar que todos os manipuladores estejam limpos e em boas 
condições de higiene . 

 

Camara Fria – Padaria  

Em conformidade 

 

 

Câmara de congelados – Padaria  

NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados na parede  

AÇÃO CORRETIVA:  Desencostar os produtos da parede , para garantir uma boa circulação de ar entre os alimentos  

 

Setor  Frios – Atendimento  

NÃO CONFORMIDADE: Portinhas mantidas abertas   

AÇÃO CORRETIVA:  Manter portinhas fechadas para evitar entrada de pragas e calor .  

 

NÃO CONFORMIDADE: Queijo Mussarela sem lactose disposto no refrigerador sem utilizar PVPS 

AÇÃO CORRETIVA:  Utilizar o  método primeiro que vence e o primeiro que sai  para garantir uma boa 
rastreabilidade dos produtos . 

Camara  de congelado – Frios   

NÃO CONFORMIDADE: Desorganização dos produtos armazenados no equipamento  

AÇÃO CORRETIVA: Separar os alimentos por categoria e por validade de PVPS  

 

Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

Visita Técnica  



Camara Fria – Frios  

Em conformidade  

 

 

Camara fria – Açougue  

Em conformidade  

 

Setor Açougue  -Atendimento   

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades na parte interna do refrigerador dos frangos  

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza  

 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades na parte interna do refrigerador das carnes  

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza   

 

Camara FLV  

NÃO CONFORMIDADE: Salada de fruta  sem identificação dentro do equipamento  

AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos identificados após manipulação  

 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso  

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza  

 

Setor FLV  

NÃO CONFORMIDADE: Utensílios mal higienizados  

AÇÃO CORRETIVA: Melhorar higienização dos utensílios   

 

Recebimento   

Em conformidade  

 

 

Produto para troca  

Local encontrava-se fechado. 

 

 

Estoque   

NÃO CONFORMIDADE: Piso melado de coca cola    

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza sempre que necessário para evitar surgimento de formigas e outras pragas 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de teia de aranha no estrado dos óleos liza  

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar limpeza  

Banheiros Feminino e Masculino  

NÃO CONFORMIDADE: Objetos pessoais armazenados dentro dos box    

AÇÃO CORRETIVA: Guardar pertences pessoais dentro dos armários  

Cozinha 

NÃO CONFORMIDADE: Material de limpeza encostado em pia de manipulação  

AÇÃO CORRETIVA: Material de limpeza deve ser armazenado em local especifico para essa finalidade afim de que 
evite contaminação cruzada.  

 

NÃO CONFORMIDADE: Caixa de papelão na área de manipulação 

AÇÃO CORRETIVA: Objeto de material poroso é improprio para área de manipulação. Todas caixas de papelão 
secundarias devem ser removidas  antes de entrar na área de manipulação. 



 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de pano têxtil na área de manipulação  

AÇÃO CORRETIVA: Proibido o uso de pano têxtil em área de manipulação  

 


