
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  27/08/20  Início: 11:08 

Cliente: Madrid 2 Término: 13:30 

 Consultora:_Juliana  
 

 

 
 

Setor- Estoque seco 

NÃO CONFORMIDADE: presença de poeira no estrado e parede. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos encostados nas paredes (fardos de arroz). 
AÇÃO CORRETIVA: Afastar 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. 
 

NÃO CONFORMIDADE:  Paredes com presença de bolor. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

Portaria 2619 de 2011 -2.4.6. As paredes devem possuir acabamento liso, impermeável, lavável, de cor clara e 
resistente aos impactos, à higienização e ao calor. Devem estar livres de umidade, bolores, descascamentos, 
rachaduras e outras imperfeições. São vedadas as divisórias de vazio interno. As aberturas para iluminação e instalação 
de equipamentos de exaustão, ventilação e climatização devem ser protegidas contra o acesso de animais 
sinantrópicos e sujidades. 

 

 

Setor – Estoque bebidas 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de objetos em desuso. (tapete de antiderrapante, partes de prateleira) 

AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local. Evitar abrigo de pragas. 

Portaria 2619 de 2011  -2.3. Áreas Externas e Internas - Todas as edificações, instalações e dependências devem ser 
mantidas limpas, organizadas, em boas condições de conservação, livres de focos de insalubridades, pragas, vetores 
urbanos, outros animais, materiais em desuso, inservíveis e estranhos à atividade. 
 

Setor – Estoque Produtos de limpeza 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Estoque descartáveis (Almoxarifado) 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolor no teto. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Produtos para troca/quebra 

EM CONFORMIDADE 
 

  Visita Técnica  



Setor – Área de descanso colaboradores (EM DESUSO- PANDEMIA) 
NÃO CONFORMIDADE:  Presença de sobras de material de construção. (telhas, rufos, e partes de prateleiras). 

AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local, evitando o abrigo de pragas. 
 

Setor – Corredor armários colaboradores 

NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro com presença de limo. Já pontuado em relatório anterior. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Vestiário feminino 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de sapato e guarda-chuva, no piso. 

AÇÃO CORRETIVA: Guardar objetos pessoais no armário. 

 

Setor – Vestiário masculino 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de calça pendurada na porta. 

AÇÃO CORRETIVA: Guardar objetos pessoais no armário. 
 

Setor- Refeitório 

NÃO CONFORMIDADE: Micro-ondas com sujidades. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor – Cozinha Funcionários 

NÃO CONFORMIDADE: Tela de proteção em abertura no teto, com sujidades. 

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: Parede em torno do fogão com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Corredor câmaras frias 

NÃO CONFORMIDADE: Ralo com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Frios Manipulação/Embalagem 

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 pré-preparo, 
preparo e embalagem de alimentos. 
 

NÃO CONFORMIDADE:  Tábua de polipropileno, armazenada desprotegia. 

AÇÃO CORRETIVA: Armazenar utensílios em local protegido. 

Portaria 2619 de 2011 -3.12. Os equipamentos e utensílios devem ser mantidos protegidos de sujidades e de animais 
sinantrópicos e dispostos de forma a evitar a contaminação cruzada, mesmo quando fora de uso. Não é permitida a 
disposição dos mesmos, higienizados ou não, diretamente sobre o piso, exceto quando a instalação dos mesmos assim 
o exigir. 
 

NÃO CONFORMIDADE:  Bandeja descartável desprotegida. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter embalagens descartáveis protegidas, contra poeira ou insetos. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Ralo da pia sem protetor. 

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

 

 



Setor- frios /Atendimento 
NÃO CONFORMIDADE: Bandejas Descartáveis, parcialmente protegidas. 

AÇÃO CORRETIVA: Proteger completamente utensílios e embalagens. 

 

Setor- frios /loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Embalagem de queijo mussarela Gioia Nozinho, com duas validades (do fabricante na 
embalagem e etiqueta do mercado). 
AÇÃO CORRETIVA: Proibido duas informações de validade na mesma embalagem. Cadastrar nova etiqueta para o 
produto, na embalagem do fabricante. 
 

 

Setor- Açougue câmara fria (frios) 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de sujidades em baixo dos estradados. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolor na parede. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Armário com presença de pontas de queijo mussarela, sem etiqueta de validade. 
AÇÃO CORRETIVA: Etiquetar todos os produtos após abertos e manipulados. 

Portaria 2619 de 2011  -6.10. As matérias-primas, ingredientes e produtos alimentícios transferidos de suas 
embalagens originais devem ser identificados com as seguintes informações: nome do produto, marca, lote, data de 
abertura da embalagem e a nova data de validade, conforme a orientação do fabricante. Outros sistemas de etiquetas 
podem ser implantados, desde que permitam a identificação e a rastreabilidade do produto. 
 

Setor- Câmara congelados /frios e açougue 
NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar 

 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas com mercadorias, diretamente sobre o piso. 

AÇÃO CORRETIVA: Colocar produtos sobre estrados ou prateleiras. 

Portaria 2619 de 2011 -5.3. Os alimentos, as embalagens para alimentos e os descartáveis não devem ser dispostos 
diretamente sobre o piso. 
 

Setor- Açougue – câmara fria 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas plásticas com sujidades e presença de bolor. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Presença de bolor na borracha da porta. (parte superior) 

AÇÃO CORRETIVA: limpar. 

 

Setor- Açougue/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: Geladeira balcão de manipulação com temperatura de 18°C. 

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de temperatura dos equipamentos, preenchida sem atenção. Data do 
dia 28/08/20 preenchida,  temperaturas anotadas acima de 15°C, Temperaturas rasuradas. 
AÇÃO CORRETIVA: Preencher as aferições das temperaturas nas datas corretas. Quando verificar  que o 
equipamento estiver com temperaturas altas, comunicar imediatamente o responsável para que solicite a 



manutenção. Quando por algum motivo não for aferida as temperaturas, anotar no campo de observações  os 
motivos. Não rasurar as anotações das planilhas, e preencher corretamente, pois se trada de um documento que 
deve ser apresentado as autoridades sanitárias quando solicitado. 
 
NÃO CONFORMIDADE: Seladora resinite com presença de incrustações. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Vitrine refrigerada, com temperatura de 10°C. 

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção. 

 
Setor- Limpa botas 

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor- Açougue loja (expositores) 
NÃO CONFORMIDADE: Expositor refrigerado com sujidades nas prateleiras.  

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

Setor - FLV – Câmara fria 

NÃO CONFORMIDADE: Área com cheiro forte dos produtos impróprios para consumo. 

AÇÃO CORRETIVA: Descartar produtos, assim que possível.  

 

 

Setor - FLV /Manipulação, embalagens 

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 para armazenar utensílios com sujidades, e restos de alimentos (cenoura). 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Pia para higiene das mãos não possui papeleira. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar papeleira. 

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. 
 

Setor - FLV /Loja (expositores) 

EM CONFORMIDADE 

 
Setor- Padaria produção 

NÃO CONFORMIDADE: Carrinho para transporte de pães com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Extintor de incendo com placa de identificação não fluorescente. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar placa fluorescente. 
Norma Brasileira NBR 13.434 

 

NÃO CONFORMIDADE: Detergente em recipiente  reaproveitado de bebida. 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido reaproveitar embalagem de alimentos.  

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:  Equipamentos em desuso, isolados com presença de sujidades. (farelos de farinha) 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar equipamentos, para não atrair pragas. 



Setor- Padaria Atendimento 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Padaria loja (expositores) 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor - Mercearia 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor – Recebimento  

NÃO CONFORMIDADE: Balança com incrustações. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza pesada. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de barata morta no piso. 

AÇÃO CORRETIVA: Retirar do local. Recer dedetização. 

 

Setor – Descarte de resíduos 

EM CONFORMIDADE 
 

OBS: EXTINTOR DE INCÊNDIO NO CORREDOR COM PASSAGEM OBSTRUÍDA COM UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 
(VASSOURAS E MOP) 
NR 23 
23.17.5 Os extintores não deverão ser localizados nas paredes das escadas. (123.059-0 / I1) 
23.17.6 Os extintores sobre rodas deverão ter garantido sempre o livre acesso a qualquer ponto de fábrica. (123.060-3 
/ I1) 
23.17.7 Os extintores não poderão ser encobertos por pilhas de materiais. (123.061-1 / I1) 
23.18.4 Os botões de acionamento de alarme devem ser colocados nas áreas comuns dos acessos dos pavimentos. 
(123.065-4 / I1) 
23.18.5 Os botões de acionamento devem ser colocados em lugar visível e no interior de caixas lacradas com tampa de 
vidro ou plástico, facilmente quebrável. Esta caixa deverá conter a inscrição "Quebrar em caso de emergência". 
(123.066-2 / I1) 
Setor – Bomba incêndio 

NÃO CONFORMIDADE: Local com presença de baratas mortas e materiais em desuso (madeiras). 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar o local, removendo os insetos mortos e os materiais em desuso, para que não se torne 
abrigo de pragas. 
 

Setor – Banheiros clientes 

NÃO OBSERVADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


