
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  03/11/2020  Início: 13:20 

Cliente: Madrid 3 Término: 16:00 

 Consultora: _ Juliana  
 

 

 
 

Setor- Vestiário Feminino 

NÃO CONFORMIDADE: Uma saboneteira sem identificação 

AÇÃO CORRETIVA: Identificar. 

 

Setor – Vestiário Masculino 

NÃO CONFORMIDADE: Roupas espalhadas no banheiro (Jaqueta, toalha, sapatos). 

AÇÃO CORRETIVA: O local, deve estar organizado, sem pertences pessoais espalhados. 

 

Setor- Refeitório 

NÃO OBSERVADO- HORÁRIO DE ALMOÇO 

 
Setor- Corredor câmaras frias 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

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

NÃO CONFORMIDADE: Papeleira, pia, bancada,  e piso com sujidades. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Acúmulo de sujidades (sementes, cascas...), no vão da pia e bancada. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Faca armazenada, no vão da paede e conduíte externo. 
AÇÃO CORRETIVA: Situação recorrente. Armazenar utensílios em ocal limpo e protegido. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de peça de uniforme no local, (blusa de frio, em cima das caixas plásticas). 

AÇÃO CORRETIVA: Guardar uniforme no amário. Manter local organizado. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Caixas plásticas para armazenar produtos, com sujidades. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar, (sementes, cascas, e sujeira). 

 

NÃO CONFORMIDADE: Rolo de pano descartável, desprotegido. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter protegido, cintra poeira e insetos.. 

 

 

  Visita Técnica  



NÃO CONFORMIDADE: Máquina seladora com incrustações. 

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: Máquina seladora com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Saboneteira desabastecida. 

AÇÃO CORRETIVA: Abastecer. 
 

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 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Câmara Congelada Açougue e Padaria 
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. 
 

Setor- Frios / loja (ilhas e expositores) 

NÃO CONFORMIDADE: Linguiça Sadia, cogumelo, e azeitona sem caroço,embalados, com etiqueta faltando a 
informação Nutricional.  
AÇÃO CORRETIVA: Adicionar tabela Nutricional na etiqueta. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Queijo Provolone Tirolez embalado com data do fabricante para 21/01/21, e etiqueta com 
vencimento para 14/10/20, e queijo Aviação Montanhês com validade do fabricante para 23/03/21, e etiqueta com 
vencimento em  14/11/20. 
AÇÃO CORRETIVA: Corrigir etiqueta no sistema. Produto não pode ser exposto para venda com duas datas de 
validade. 
 

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

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 



 

Setor- Frios / Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos vencidos expostos para venda, (Um pacote de carne salgada paineira vencida em 
22/10/2020, 2 pacotes de queijo parmesão ralado Relíquia vencidos em 31/08/20, e 06/10/20. 
AÇÃO CORRETIVA: Retirar produtos da loja, separados para descarte ou troca. Cobrar dos colaboradores a 
organização dos produtos no formato PVPS (Primeiro que vence, Primeiro que sai) 
 

Setor- Freezer pães congelados /Padaria 
EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Padaria – Produção/ Atendimento 

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: Uma melancia exposta para venda com rachadura.  

AÇÃO CORRETIVA: Retirar da loja.  

 
NÃO CONFORMIDADE: Expositor refrigerado com prateleiras sujas (Uvas, e farelos).  

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.  

 

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 

EM CONFORMIDADE 

 

Setor- Setor de impróprios 

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades.  

AÇÃO CORRETIVA: Limpar.  
 

Setor- Descarte resíduos 

EM CONFORMIDADE 

 

 

 



Setor- Estoques 

NÃO CONFORMIDADE: Bebedouro, sem etiqueta da última troca do filtro. 
AÇÃO CORRETIVA: Verificar se foi realizado a troca do filtro, e identificar com a data da troca, e quando será a 
próxima troca. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


