
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  26/10/2020  Início: 10:10 

Cliente: Madrid 3 Término: 12:50 

 Consultora: _ Juliana  
 

 

 
 

Setor- Vestiário Feminino 

NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira sem identificação 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar. 

 

Setor – Vestiário Masculino 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Refeitório 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Corredor câmaras frias 
NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

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

NÃO CONFORMIDADE: Papeleira desabastecida. 

AÇÃO CORRETIVA: Abastecer. 
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 prépreparo, preparo 
e embalagem de alimentos. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas para armazenar rolo plástico, e saco para lixo, com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de utensílios de limpeza no local de manipulação. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter 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. 
Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de utensílios de limpeza no local de manipulação. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter em local separado. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas para armazenar produtos de limpeza e plaquinhas, com suidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

  Visita Técnica  



 

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. 
 
Setor- Câmara Açougue e Frios 

NÃO CONFORMIDADE: Carrinho com mercadorias (iogurtes) manido muito proximos das carnes. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter os produtos no lado certo para os laticínios, afastados das carnes. 

 

Setor- Câmara Congelada Açougue e Padaria 

NÃO CONFORMIDADE: Incrustação no piso (entrada). Situação recorrente. 

AÇÃO CORRETIVA: Limapar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos afastados das paredes. 

Portaria 2619 de 2011-  6.15. Os alimentos estocados em câmaras frias devem ser armazenados distantes das paredes e 
sob arrumação modular, de forma a garantir a circulação do ar frio. Os mesmos não devem estar dispostos sob os 
evaporadores. 

 

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. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Molho de tomate aberto, com etiqueta de validade 8 dias, (de 25/10/20 á 01/11/10). 

AÇÃO CORRETIVA: Respeitar a orientação do fabricante de 3 dias de validade após aberto. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Caixa com salada de frutas, porcionadas, armazenadas bem próximo ddos produtos impróprios 
para consumo e hortifruti não higienizado. 
AÇÃO CORRETIVA: Alimentos manipulados, prontos para consumo, devem ser armazenados longe de alimentos não 
higienizados ou impróprios para consumo. 
 

Setor- Frios / loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Linguiça Sadia embalada com etiqueta faltando a informação Nutricional.  

AÇÃO CORRETIVA: Adicionar tabela Nutricional na etiqueta. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Ilhas de congelados com sujidades (limo, mosquitos), nas tampas de vidro. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Expositor dos iogurte, com sujidades nas prateleiras . 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor- Frios / Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas para armazenar utensílios com sujidades, (pedacinhos de queijo). 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Peças de queijo mussarela, e presunto, deixados nas fatiadoras fora de refrigeração. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 



 
Setor- Freezer pães congelados /Padaria 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Padaria – Produção/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Estufa com temperatura de 39°C. 

AÇÃO CORRETIVA: Aumentar temperatura no termostato. Produtos devem estar com temperatura mínima de 60°C. 

Portaria 2619 de 2011 -I. Alimentos quentes: a) Em temperaturas superiores a 60ºC, por no máximo por 6 horas; b) Em 
temperaturas abaixo de 60ºC, por no máximo por 1 hora. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Planilha para controle da temperatura dos equipamentos, faltando a estufa. 

AÇÃO CORRETIVA: Equipamento instalado recentemente. Atualizar a planilha. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Salgados 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. 
 

Setor- Padaria / Loja 

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

AÇÃO CORRETIVA: Produtos devem estar sob refrigeração, ou mantidos aquecidos por no mínimo 60°C. 
 

Setor- FLV/Estoque 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- FLV/ Loja 
NÃO CONFORMIDADE: Etiquetas faltando a informação da tabela nutricional (abóbora moranga,e  mandioquinha) 

AÇÃO CORRETIVA: Adicionar tabela Nutricional na etiqueta. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Borrifador com álcool sem identificação.  

AÇÃO CORRETIVA: Colocar etiqueta com o nome do produto. 

 

Setor- Mercearia 

NÃO CONFORMIDADE: Bebidas álcoolicas expostas para vend, no mesmo expositor da bebidas comuns. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar organização, conforme a  Lei nº 14.592. 
 

Setor- Banheiro Clientes 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Recebimento 

NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienização das mãos com sujidades.  
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor- Setor de impróprios 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Descarte resíduos 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Estoques 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades nas prateleiras, e embaixo dos paletes (bebidas). 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, sem etiqueta da última troca do filtro., e com presença de limo no ralo. 



AÇÃO CORRETIVA: Verificar se foi realizado a troca do filtro, e identificar com a data da troca, e quando será a 
próxima troca, ee efetuar a limpeza. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


