
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  21/09/20  Início: 08:55 

Cliente: Madrid 3 Término: 11:20 

 Consultora: _ Juliana  
 

 

 
 

Setor- Vestiário Feminino 

NÃO CONFORMIDADE: Tampa da privada quebrada. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar tampa. 

 

Setor – Vestiário Masculino 

 NÃO OBSERVADO 

 

Setor- Refeitório 

NÃO CONFORMIDADE: Ralo e piso com sujidades 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Recipientes com sal sem etiqueta de validade. 

AÇÃO CORRETIVA: Etiquetar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Lixeira mantida aberta. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter lixeira tampada. 

 
Setor- Corredor câmaras frias 

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

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

NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira quebrada e sem identificação. 
AÇÃO CORRETIVA: Manutenção ou troca. 

Portaria 2619 de 2011  -15.21. É obrigatório o abastecimento das pias exclusivas para a higienização antisséptica das 
mãos com sabonete líquido neutro e inodoro e com produto antisséptico ou sabonete líquido antisséptico, toalha de 
papel não reciclado branco ou de cor clara nos sanitários para funcionários, vestiários e nas áreas de pré-preparo, 
preparo e embalagem de alimentos.  
 

NÃO CONFORMIDADE: Utensílos de limpeza no local. 
AÇÃO CORRETIVA: Utenspilios e produtos de limpeza devem estar em local separado.  

Portaria 2619 de 2011  -4.4. Todos os materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, panos de limpeza, vassouras, 
rodos, pás de lixo, baldes, lavadoras de pisos, entre outros, devem ser mantidos limpos, bem conservados e guardados 
em local próprio e identificado, separados de acordo com o tipo e local de utilização. 4.5. Os utensílios e panos de limpeza 
utilizados nas áreas de armazenamento de resíduos e nos sanitários devem ser específicos e não podem ser usados em 
outras áreas. 

  Visita Técnica  



 
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Rolo de perfex  desprotegido. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter protegido. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Pias sem ralo de proteção. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar protetores para os ralos das pias, para impedir que cais restos de alimentos, e acesso 
de pragas. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas plásticas para armazenar produtos de limpeza e rolos de plástico filme com sujidades 
(sementes de melancia, casca de cebola, quiabo). 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar e manter caixas limpas. 
 

Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de utensílios de limpeza no local. (vassouras, rodo) 

AÇÃO CORRETIVA: Colocar em local próprio para utensílios de limpeza, sem haver contato com utensílios utilizados 
para a limpeza dos banheiros. 
Portaria 2619 de 2011  -4.4. Todos os materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, panos de limpeza, vassouras, 
rodos, pás de lixo, baldes, lavadoras de pisos, entre outros, devem ser mantidos limpos, bem conservados e guardados 
em local próprio e identificado, separados de acordo com o tipo e local de utilização. 4.5. Os utensílios e panos de limpeza 
utilizados nas áreas de armazenamento de resíduos e nos sanitários devem ser específicos e não podem ser usados em 
outras áreas. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Pias sem ralo de proteção. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar protetores para os ralos das pias, para impedir que cais restos de alimentos, e acesso 
de pragas. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar qual o produto. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Esponja desprotegida com restos de alimentos (sebos, e pedacinhos de carne) 

AÇÃO CORRETIVA: Armazenar esponjas limpos, e protegidos. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas plásticas para armazenar produtos, com sujidades . 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar e manter caixas limpas. 
 

Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores) 

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: Ilha de congelados bovinos/suínos com sujdades na tampa de vidro e presença de mosquitos 
na parte interna. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor- Câmara Açougue e Frios 

NÃO CONFORMIDADE: Seis bandejas agrupadas com queijo minas frescal “Sol Brilhante”,  etiquetaas com validade 
para 16/09/20. E uma etitique ta vencida em 20/09/20. 
AÇÃO CORRETIVA: Separar e identificar produtos impróprios para consumo. 

 
Setor- Câmara Congelada Açougue e Padaria 

EM CONFORMIDADE 

 



Setor- Câmara refrigerada FLV /Frios e Laticínios 

NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras forradas com placas de MDF. 
AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Substituir por material sanitário. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor- Frios / loja (ilhas e expositores) 
NÃO CONFORMIDADE: Ralo da pia ilha de manipulação, sem proteção. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar protetor para o ralo. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Uma unidade  de queijo gorgonzola com embalagem danificada.  

AÇÃO CORRETIVA: Retirar da loja. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Ilha congelados (pizzas), com sujidades na tampa de vidro.  

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor- Freezer pães congelados /Padaria 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Padaria – Produção/ Atendimento 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Padaria / Loja 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- FLV/Estoque 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- FLV/ Loja 

NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar qual o produto. 
 

Setor- Mercearia 

NÃO CONFORMIDADE: Expositor de bebidas álcoolicas sem placa de aviso de proibido venda para menores de 18 
anos, e sem separaçãodas bebidas não álcoolicas. 
AÇÃO CORRETIVA: Colocar informativo na geladeira. 

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. -2º Nos estabelecimentos que operam no sistema de autosserviço, como 
supermercados, padarias e similares, as bebidas alcoólicas deverão ser dispostas em locais ou estandes específicos, 
distintos dos demais produtos, e acompanhadas do aviso de proibição referido no inciso I, no mesmo espaço. 
 

Setor- Banheiro Clientes 

NÃO OBSERVADO 

 
Setor- Recebimento 

NÃO CONFORMIDADE: Planilha para o controle de recebimento, em alguns dias não tem o preenchimento completo 
(falta o nome do produto, ou a temperatura de recebimento). 
AÇÃO CORRETIVA: Preencher a planilha com todas as informações. São documentos que devem estar preenchidos 
corretamente, e disponíveis para as autoridades sanitárias. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Pia com saboneteira sem identificação, cartaz e papeleira. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar itens. 

 

Setor- Descarte resíduos 

EM CONFORMIDADE 



 

Setor- Estoques 

EM CONFORMIDADE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


