
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  24/08/20  Início: 10;03 

Cliente: Madrid 3 Término: 12:35 

 Consultora: _ Juliana  
 

 

 
 

Setor- Vestiário Feminino 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Vestiário Masculino 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Refeitório 

NÃO CONFORMIDADE: Produto químico sem identificação. (detergente em frasco de limpa alumínio)   

AÇÃO CORRETIVA: Não reutilizar embalagens de produtos químicos ou alimentícios. Identificar produto. 

Portaria 2619 de 2011 -4.11. É vedado: I. Varrer a seco; II. Reutilizar embalagens vazias de produtos de limpeza e 
desinfecção; III. Reutilizar embalagens de alimentos e bebidas para acondicionar produtos de limpeza e desinfecção; 
 
NÃO CONFORMIDADE: Recipientes com sal, sem etiqueta de validade. 

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

 

Setor- Corredor câmaras frias/ Vestiário 

EM CONFORMIDADE 

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

NÃO CONFORMIDADE: Área não climatizada. 

AÇÃO CORRETIVA: Área de manipulação de perecíveis deve ser climatizada, com temperaturas entre 12°C e 18°C. 

Portaria 2619 de 201 -7.16. A temperatura das áreas climatizadas deve ser mantida entre 12ºC e 18ºC e a manipulação 
nestas áreas não deve ultrapassar 2 horas por lote.  
 

NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira quebrada. 

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 prépreparo, preparo 
e embalagem de alimentos.  
 

NÃO CONFORMIDADE: Utensílios de limpeza no local de manipulação.(vassouras e rodo) 
AÇÃO CORRETIVA: Armazenar utensílios de limpeza em local próprio. 

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.  

  Visita Técnica  



 
NÃO CONFORMIDADE: Rolo de pano descartável desprotegido. 
AÇÃO CORRETIVA: Manter protegido. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Ralo da pia sem protetor. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo para impedir o entupimento com restos de alimentos e o acesso de pragas. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Caixa plástica para armazenar produtos de limpeza, com sujidades e restos de alimentos. ( 
sementes e cascas de abóbora) 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar  e manter caixa limpa. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Rolo de plástico filme desprotegido, e próximo de papelão, e produto químico. 

AÇÃO CORRETIVA: Armazenar em local protegido, longe de produto químico ou poeira. 

 

 
Setor- Açougue – Manipulação/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Ralo da pia sem protetor. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar ralo para impedir o entupimento com restos de alimentos e o acesso de pragas. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Utensílios de limpeza no local de manipulação.(vassouras e rodo) 

AÇÃO CORRETIVA: Armazenar utensílios de limpeza em local próprio. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Esponja mantida desprotegida. 

AÇÃO CORRETIVA: Armazenar em local limpo e protegido sem excesso de água ou sujidades. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Borrifador com álcool sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar produto químico fora da embalagem original. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar. 
 

Setor – Açougue – Loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de carne moída 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: Prateleira forrada com papelão (frios). 
AÇÃO CORRETIVA: Retirar. Proibido forrar prateleira com material não sanitário. 

 

NÃO CONFORMIDADE: ½ peça de queijo emental Supre com presença de bolor, mistura dom produtos bons para 
consumo.  
AÇÃO CORRETIVA: Colocar peça na caixa identificada com produtos impróprios para consumo.  

 

Setor- Câmara Congelada Açougue e Padaria 
NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso. (entrada) 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

Portaria 2619 de 2011 - 3.1. Os móveis, equipamentos e utensílios devem ser mantidos organizados, limpos, bem 
conservados, sem incrustações, ferrugens, furos, amassamentos ou outras falhas nos revestimentos.  
 

NÃO CONFORMIDADE: produtos encostados nas paredes. 

AÇÃO CORRETIVA:  Afastar produtos 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: produtos encostados nas paredes. 

AÇÃO CORRETIVA: Afastar produtos das paredes. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Prateleiras forradas com tábuas em MDF. 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Trocar tábua por material sanitário. 

 

Setor- Frios / loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Tampa ilha de congelados (pizza), com presença de limo e fio de cabelo. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor- Freezer pães congelados /Padaria 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Padaria – Produção/ Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Papeleira desabastecida. 

AÇÃO CORRETIVA: Abastecer. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Utensílio de limpeza no local de manipulação. 

AÇÃO CORRETIVA: Armazenar em local próprio. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Rolo de pano descartável desprotegido. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter protegido. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Porta mantida aberta. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter porta o setor na manipulação fechada. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Salgados recheados expostos para venda em temperatura ambiente. 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Alimentos perecíveis recheados, devem estar sob temperatura refrigerada de no máximo 
5°C, ou aquecidos por no mínimo 60°C. 
 

Setor- Padaria / Loja 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de tortas recheadas expostas para venda em temperatura ambiente 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Alimentos perecíveis recheados, devem estar sob temperatura refrigerada de no máximo 
5°C, ou aquecidos por no mínimo 60°C. 

 

Setor- FLV/Estoque 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de batata caída em baixo da prateleira. 

AÇÃO CORRETIVA:  Retirar do local ara não atrais pragas. 
 

Setor- FLV/ Loja 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Mercearia 

EM CONFORMIDADE 
 

Setor- Banheiro Clientes 

NÃO OBSERVADO 

 

Setor- Recebimento 

NÃO CONFORMIDADE: Paletes com acúmulo de poeira. 

AÇÃO CORRETIVA: limpar. 



NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de recebimento, com data de recebimento errada, em 21/09/20, e alguns 
dias com temperatura de recebimento não aferidas (21/08, e 11/8) 
AÇÃO CORRETIVA: Mais atenção no preenchimento das planilhas. São documentações de controles para serem 
apresentadas as autoridades sanitárias. 
 

Setor- Descarte resíduos 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Estoques 

EM CONFORMIDADE 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


