
 
 

 

 

 
 

Data: 04/03/22  Início: 10h10 

Cliente: Madrid 2 Término: 12h40 
 

 
Consultora: Maria Fernanda 

 

Relatório de Visita Técnica – Boas Práticas 
 
 

Setor- Vestiário Feminino 

NÃO CONFORMIDADE:  Presença de papel higiênico colocado sobre a lixeira. 

AÇÃO CORRETIVA: Colocá-lo no dispenser de papel higiênico, a fim de evitar contaminação.  

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

 

NÃO CONFORMIDADE: Lixeira com tampa avariada. 

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor – Vestiário Masculino 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Refeitório 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Corredor câmaras frias 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Embalagens/ Manipulação de Frios 

NÃO CONFORMIDADE: Piso e paredes com sujidades. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.  

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

 

NÃO CONFORMIDADE: Ausência de sabonete líquido antisséptico no dispenser da pia de higienização de mãos. 

AÇÃO CORRETIVA: Abastecer frequentemente.  

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

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

NÃO CONFORMIDADE: Presença de embalagens descartáveis armazenadas muito próximas a produtos de limpeza. 

AÇÃO CORRETIVA: Ao armazenar, manter o devido distanciamento das diferentes categorias de produtos, a fim de 
evitar contaminação; em especial, quando trata-se de produtos de limpeza próximo a produtos/utensílios que 
entram em contato com alimentos.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- Câmara do Açougue 

EM CONFORMIDADE  
 

Setor- Câmara dos Frios                                                                                                                                                                                          

  Visita Técnica  



NÃO CONFORMIDADE: Recipiente/reservatório destinado ao armazenamento de produtos impróprios/destinados a 
troca com quantidade de produtos que excede sua capacidade. 
AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente, mantendo a devida organização e respeitando a capacidade do 
recipiente/reservatório utilizado.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- Câmara Congelada Açougue/ Padaria/ Frios 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Câmara refrigerada F.L.V.  

NÃO CONFORMIDADE: Produtos destinados a troca desorganizados. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter a devida organização em todas as áreas e para o armazenamento de todos os produtos, 
mesmo quando se trata de produtos impróprios para o consumo/destinados para troca.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Colaborador utilizando adornos (corrente). 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Antes de entrar na área de manipulação de qualquer tipo de alimento, retirar todo e 
qualquer adorno.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador orientado e, logo em seguida da 
finalização do atendimento ao cliente, retirou o adorno e o guardou em local adequado. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Identificação de produtos impróprios para o consumo avariada e com presença de bolor. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca da identificação, de modo que seja clara, legível e, se possível de revestida ou 
feita de material resistente a umidade. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado (carne bovina cortada) armazenado no balcão refrigerado 
sem identificação. 
AÇÃO CORRETIVA: Identificar todo e qualquer produto manipulado/aberto. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador orientado e, logo em seguida da 
finalização do atendimento ao cliente, realizou a identificação do produto. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto manipulado (coxa e sobrecoxa) armazenado no balcão refrigerado com 
etiqueta de identificação com validade vencida (Validade: 03/03/22). 
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte do produto. 

AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador orientado e, logo em seguida da 
finalização do atendimento ao cliente, colocou em prática a orientação recebida. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de produto (peito de frango sem osso e sem pele) armazenado no balcão 
refrigerado, em bandeja de poliestireno (isopor) sem a vedação adequada da embalagem (avaria na cobertura 
plástica da bandeja), expondo o produto a contaminação. 
AÇÃO CORRETIVA: Armazenar corretamente o produto, de modo que a embalagem garanta a adequada vedação do 
produto. Em caso de avaria na embalagem de produto manipulado, retirar da embalagem avariada e embalar 
corretamente. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (  ) NÃO    (X) SIM – Colaborador orientado e, logo em seguida da 
finalização do atendimento ao cliente, trocou o produto de embalagem, adequando a cobertura plástica a toda a 
extensão do produto, proporcionando a devida vedação. 
 

Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Carne moída, vendida em bandeja, produzida no local. (RECORRENTE). 

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. 
 

Setor- Frios / loja (ilhas e expositores) 



NÃO CONFORMIDADE:  Presença de diversos insetos mortos (mosquitos) nos diferentes equipamentos de 
refrigeração/freezer (Exemplo: refrigerador de iogurtes, sobre embalagem de champignon fatiado e porcionado, 
sobre sopas de fabricação própria congeladas). 
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza de todo o local e acionar empresa responsável pela dedetização.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- Frios / Atendimento 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Padaria – Produção/ Atendimento 
NÃO CONFORMIDADE: Luvas térmicas com sujidades e incrustações.  

AÇÃO CORRETIVA: Encaminhar EPI para limpeza mais frequentemente e/ou realizar troca do mesmo.  

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

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades na superfície externa do forno.  

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades na parte externa da porta do carrinho de pães, principalmente próximo 
ao puxador/trava do carrinho. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.  

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

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades em baixo da estufa de salgados. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.  

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

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de inseto morto (mosca) em baixo da estufa de salgados. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza.  
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

Setor- Padaria / Loja  

NÃO CONFORMIDADE: Bolos recheados exposto para venda em temperatura ambiente. 

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- F.L.V./Estoque 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- F.L.V./ Loja 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Mercearia 
NÃO CONFORMIDADE: Presença de 01 unidade de “Pão Azimo Integral” de 500g com embalagem avariada. 

  AÇÃO CORRETIVA: Providenciar descarte ou, caso se aplique, troca junto ao fornecedor. 

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

 

 Setor- Banheiro Clientes 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Recebimento 

EM CONFORMIDADE 

 



 Setor- Setor de impróprios 
NÃO CONFORMIDADE: Identificações dos diferentes recipientes de produtos impróprios (cestos coloridos) com 
sujidades e formação de bolor. 
AÇÃO CORRETIVA: Providenciar troca das identificações, de modo que sejam claras, legíveis e, se possível de material 
ou cobertura em material resistente a umidade. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 

NÃO CONFORMIDADE: Cesto amarelo destinado ao armazenamento de avarias com tampa quebrada. 

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção. 

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

 Setor- Descarte resíduos 
EM CONFORMIDADE 

 

 Setor- Estoques 
NÃO CONFORMIDADE: Presença de produtos colocados diretamente sobre o piso e alguns sobre uma placa de 
madeira que não pode ser caracterizada/utilizada como palete/estrado. 
AÇÃO CORRETIVA: Utilizar paletes/estrados ou prateleiras para dispor dos produtos, a fim de manter o devido 
distanciamento do piso. 
AÇÃO CORRETIVA REALIZADA DURANTE A VISITA: (X) NÃO    (  ) SIM 

 
 
 
 
 
 


