
Item Não Conformidade

PADARIA
Setor Padaria 

1 Planilha de temperatura dos equipamentos incompleta 

2 Produtos sem informação nutricional ( pao de queijo, enroladinho de salsicha)

3 Presença de etiquetas com prazo de validade errado (contando com um dia a mais )

4 Utensilios desprotegidos contra agentes externos 

5 Pano descartavel mantido desprotegido 

6 Ausencia de suporte de papel toalhana pia de higienização de mãos 

7 Sujidades no tanque 

8 Ausencia de controle de higienização dos equipamentos 

Estoque / Depósito

Em conformidade 

Câmara Congelamento

9 Produtos encostados na parede 

10 Caixas armazenadas diretamente sobre o piso 

NOTA:  78

SETOR DO FLV
Loja - Gôndolas

1 Frutas porcionadas com validades acima do prazo recomendado (frutas picadas,mamão,

abobora ) com um dia a mais . 

Área de Manipulação

2 Ralo mantido aberto 

3 Sujidades na maquina de vacuo 

4 utensilios presos na parede 

5 Ausencia de suporte de papel toalha para mãos 

6 Bandeiinhas parcialmente desprotegida 

Câmara Fria

7 Sujidades no piso 

8 Produtos encostados na parede 

NOTA: 87

LATICÍNIOS
Câmara Fria

1 Papelão (material poroso) utilizado como apoio 

2 Iogurte e queijos armazenados diretamente sobre o piso 

3 Sujidades no piso 

4 Produtos encostados na parede

Atendimento

5 Azeitonas sem informação nutricional na etiqueta

6 Etiquetas dos queijos sem informações que o produto contém lactose 

7 Numero de SIF repetidos em diversos produtos como: queijo prato, mussarela , presunto 

salame

8 Salsicha sem informação nutricional e modo de conservação 

9 Todos os frios com prazo de validade errados contando com um dia a mais 

Setor de Manipulação

10 Ralo mantido aberto 

11 Sujidades na maquina de vacuo 

12 utensilios presos na parede 

13 Ausencia de suporte de papel toalha para mãos 

14 Bandeiinhas parcialmente desprotegida 

NOTA: 72

WC - VESTIÁRIOS
1 Ausencia de lixeira com pedal 

NOTA: 98

DEPÓSITO / ALMOXARIFADO / PRODUTOS IMPRÓPRIOS
Depósito

1 Produtos encostados na parede

2 Produtos colocados diretamente sobre o piso 

3 Produtos alimenticios misturados com produtos de limpeza nas prateleiras 

4 Papelão sendo utilizado para forrar o piso (material poroso é proibido) 

Produtos impróprios

Em conforme 
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(ausencia de uma separação fisica com o estoque de alimentos para consumo) 

NOTA: 92

REFEITÓRIO
1 Ausencia de pia para lavagem de mãos 

NOTA:  98

CÂMARA CONGELAMENTO
1 Caixas armazenadas diretamente sobre o piso 

2 Produtos encostados na parede
3 Sujidades no piso 

4 Produtos misturados ( separar por categoria os alimentos)

NOTA: 93

AÇOUGUE 1

Atendimento

1 Ralo mantido aberto 

2 Ausencia de papeleira para secar as mãos 

Loja - Gôndolas - Expositor Frio

Em conformidade 

Câmara Fria

3 Papelão (material poroso) utilizado como apoio 

4 Produtos encostados na parede 

5 Sujidades no piso 

NOTA: 91

ÁREA DOS RESÍDUOS

1 Lixos armazenados diretamente sobre o piso 

NOTA: 97

RECEBIMENTO
1 Sujidades no piso 

2 Objetos iapropriados para o local 

3 Ausência de termometro para area de recebimento

NOTA: 97

OBS: O setor poderá atingir uma nota aceitável / boa, porém ser identificado com a cor vermelha, devido essa cor 
representar alguma Não Conformidade Gravíssima, isto é, que deixa o alimento, establecimento  e saúde dos 
consumidores vulneráveis.

Farol - Resultado Colorido

Pontuação: de 100 a 90

Não Conformidade Grave

Pontuação: de 89 a 61

Pontuação: abaixo de 60

ÁREA

WC - Vestiário

FLV

Padaria

98

87

78

Agosto

As áreas que apresentaram cores VERMELHAS em seus resultados, foram aquelas que no momento da visita 
encontravam-se com alguma (s) Não Conformidade Grave, sendo elas:

Não foi encontrado nenhum produto vencido , porem deve ser verificado todas etiquetas que estão faltando 
informações no setor da padaria , flv e frios. 

Laticínios 72

Resíduos

Açougue

Câm Congelamento

Refeitório

Depósito

97

91

93

98

92

Recebimento 97




