
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  04/11/20  Início: 11:10 

Cliente: Madrid 2 Término:  14:20 

 Consultora:_Juliana  
 

 

 
 

Setor- Estoque seco 

NÃO CONFORMIDADE: Poeira nas prateleiras e em baixo dos paletes 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor – Estoque bebidas 

NÃO CONFORMIDADE: Poeira nas prateleiras (fardos de chá e suco) 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Estoque Produtos de limpeza 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor – Estoque descartáveis (Almoxarifado) 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor – Produtos para troca/quebra 

EM CONFORMIDADE 

 
Setor – Corredor armários colaboradores 

NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro com presença de limo nas torneiras. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Vestiário feminino 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor – Vestiário masculino 

NÃO CONFORMIDADE: Cheiro forte de xixi. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar, e manter local limpo. 
 

Setor- Refeitório 
NÃO CONFORMIDADE: Microondas incrustado, na parte interna. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Hélices dos ventiladores com acúmulo de poeira. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

  Visita Técnica  



Setor – Cozinha Funcionários 

NÃO CONFORMIDADE: Restos de alimentos dentro da pia (pão) 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Prateleira com presença de poeirae gordura. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Corredor câmaras frias 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Frios manipulação 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor – Frios Câmara fria 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- frios /Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Peças de frios embaladas com etiquetas sobrepostas. 
AÇÃO CORRETIVA: Proibido colar etiquetas sobre a outra.  

 

Setor- frios /loja (ilhas e expositores) 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Câmara congelados /frios / açougue/ padaria 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Açougue câmara fria  

NÃO CONFORMIDADE: Um pacote de linguiça fresca “Aurora”, com eqtiqueta vencida em 01/11/20. 

AÇÃO CORRETIVA: Descartar. 

 

Setor- Açougue /Limpa botas 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Açougue-  Atendimento/ Manipulação 

NÃO CONFORMIDADE: Equipamento para esterelizar facas , não funcionando, (não acende a luz, conserto 
improvisados com fita adesiva). 
AÇÃO CORRETIVA: Manutenção. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Planilhas para controle de temperatura e limpeza sem o preenchimento do mês vigente.. 

AÇÃO CORRETIVA: Sempre preencher o mês e ano das planilhas. 

 
Setor- Açougue (loja/expositores – refrigerados e congelados) 

NÃO CONFORMIDADE: Carne moída vendia em bandeja, produzida no local. 

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. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Bandejas com bacalhau desfiado, mantidos fora de refrigeração. 
AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos expostos para a vendaa sob refrigeração, conforme a orientação do fabricante( 
Polaca do Alasca de 0°C a 4°C, e Gadus morhua de 0°C a 7°C). 
 

Setor - FLV – Câmara fria 

EM CONFORMIDADE 

 

 



Setor - FLV /Manipulação, embalagens 

NÃO CONFORMIDADE: Caixa com hortifruti para descarte,  do lado externo so setror de manipulação, sem 
informação de impróprio para consumo. 
AÇÃO CORRETIVA: Sempre colocar o aviso de produto impróprio para consumo. 

 

Setor - FLV /estoque 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades em baixo dos paletes. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor - FLV /Loja (expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos vendidos embalados (frutas e legumes), sem a etiqueta adequada para alimentos 
embalados. Faltam informações de fornecedor, embalador, tabela nutricional, e em algumas a data de validade. 
AÇÃO CORRETIVA: Proibido vender alimentos embalados na ausência do cliente sem estas informações. Adequar 
etiquetas. 
 
Setor- Padaria produção 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de cola para roedor em pedaço de papelão, e pedaços de banana como isca.. 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido utilizar, colas, iscas ou veneno, que não tenha documentaçoes, de registro para uso. 
Verificar com a empresa prestadora de serviços de desratização para intensificar os serviços.. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Utensílios de limpeza no local de manipulação.. 

AÇÃO CORRETIVA: Retirar do setor de manipulação, e colocar em local próprio. 
 

Setor- Padaria Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Tortas salgadas, recheadas expostas para venda em temperatura ambiente. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter alimentos prontos para consumo, refrigerados ou aquecidos. 

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. 
 
NÃO CONFORMIDADE: Azeite sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar com data de abertura e validade, após aberto..  

 

Setor- Padaria loja (expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Tortas salgadas, recheadas expostas para venda em temperatura ambiente. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter alimentos prontos para consumo, refrigerados ou aquecidos. 
 

Setor – Mercearia  

EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Expositor de bebidas refrigerado 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Mercearia  (adega) 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor – Recebimento  

NÃO CONFORMIDADE: Planilhas para controle de recebimento, sem o preenchimento do mês vigente. 

AÇÃO CORRETIVA: Sempre preencher o mês e ano das planilhas. 

 

Setor – Descarte de resíduos 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Bomba incêndio 

EM CONFORMIDADE 

 



Setor – Banheiros clientes 

EM CONFORMIDADE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


