
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  15/ 07/2020  Início: 10:00hs 

Cliente: Madrid 2 Término: 13:00 hs 

 Consultora:_Juliana  
 

 

 
 

Setor- Estoque seco 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de traças e poeira. (Atrás dos fardos de leite e bebidas lácteas) 

AÇÃO CORRETIVA: Remover as traças e limpar a poeira da parede. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de pinhão caído no piso. (Na lateral da prateleira do hortifruti) 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar, e manter piso limpo de alimentos caídos para não atrair pragas. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos para troca (quebra), sem placa de identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos com afastamento de 10 cm das paredes. 
PORTARIA 2619 DE 2011-6.1.2. As matérias-primas, ingredientes e produtos alimentícios impróprios para o consumo, 
com prazos de validade vencidos, avariados, adulterados, fraudados, reprovados, devolvidos ou recolhidos do mercado, 
destinados à devolução ou descarte devem ser mantidos organizados, em local segregado, devidamente identificados, 
pelo menor tempo possível e protegidos de forma a impedir a atração, o acesso, o abrigo e proliferação de vetores e 
pragas urbanas. 

 

Setor – Frios Manipulação/Embalagem 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades em baixo do equipamento de embalagem a vácuo. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar e manter o ambiente limpo. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso, em baixo das bancadas de manipulação. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar e manter o ambiente limpo. 

 

Setor- frios /Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Rolo de resinite armazenado em armário com produtos de limpeza. 
AÇÃO CORRETIVA: Armazenar produto com os descartáveis para que não haja a contaminação cruzada. 
(contaminação de produto químico, com o descartável, que entrará em contato com os alimentos) 
 

Setor- frios /loja 

NÃO CONFORMIDADE: Expositor refrigerado para sucos, e iogurtes, com presença de moscas nas grades inferiores. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar e manter limpo. 

 
Setor- Câmara congelados /frios e açougue 

NÃO CONFORMIDADE: Piso com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Corredor das câmaras com sujidades no ralo. 

  Visita Técnica  



AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

Setor – Vestiário feminino 

NÃO CONFORMIDADE: Vaso sanitário sem tampa. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar tampa. 

PORTARIA 2619 DE 2011-2.4.20. As instalações sanitárias para os funcionários. II. Vaso sanitário sifonado com assento 

e tampa. 

 

Setor - FLV /Manipulação, embalagens 

Setor em conformidade 

 

Setor- Padaria Produção OBS: SETOR DESATIVADO PARA PRODUÇÃO 

Setor está em organização e limpeza das não conformidades pontuadas no relatório anterior. 
 

Setor- Padaria Atendimento 

Setor em conformidade 

 

Setor- Açougue/Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Escova para a higienização de utensílios armazenada com pedaços de gordura e carne. 
AÇÃO CORRETIVA: Limpar. Armazenar utensílios de limpeza totalmente limpos. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Cartaz com aviso da quantidade para ser usada de papel toalha com presença de bolor. 

AÇÃO CORRETIVA: Trocar cartaz informativo. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Colaborador manipulando carne de luva, porém usando aliança. 
AÇÃO CORRETIVA: Retirar a aliança. Proibido a utilização de adornos por manipuladores de alimentos. 

 OBS: APÓS A ORIENTAÇÃO, O COLABORADOR RETIROU A ALIANÇA. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Colaborador abrindo lixeira com as mãos. 

AÇÃO CORRETIVA: Abrir lixeira utilizando o pedal. 

 
Setor- Refeitório 

Setor em conformidade 

 

Setor- Expositor de bebida refrigerado /Loja  

NÃO CONFORMIDADE: Expositor de bebidas refrigerados com presença de moscas e sujidades nas grades inferiores. 

AÇÃO CORRETIVA: Limpar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


