
Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

 

 

 

Data:  07_/ 07 /2020  Início: 10:00hs 

Cliente: Madrid 3 Término:12:50hs 

 Consultora:_Juliana  
 

 

 
 

Setor- Refeitório 

NÃO CONFORMIDADE: Coador de café em tecido exposto. 

AÇÃO CORRETIVA: Após lavar, torcer muito bem para tirar o excesso de água. Depois colocar em saco plástico 
transparente, e colocar na geladeira, protegido de poeira e acesso de insetos. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Armário com presença de produtos de limpeza em alimentos. 
AÇÃO CORRETIVA: Manter produtos de limpeza afastados de produtos alimentícios. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de bandeja com mortadela fatiada em temperatura ambiente. 

AÇÃO CORRETIVA: Manter alimentos perecíveis sobre refrigeração. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos abertos no armário sem etiqueta com nova validade (açúcar, café, adoçante). 
AÇÃO CORRETIVA: Etiquetar todos os produtos após aberto, com nova validade conforme orientação do fabricante. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Pote de margarina com embalagem estourada, mantida fora de refrigeração. 

AÇÃO CORRETIVA: Para não perder a qualidade do produto, o mesmo deve ter a embalagem envolvida em saco 
plástico para alimentos, e mantido refrigerado.  

 

Setor – Vestiário feminino 

NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienização das mãos sem o cartaz com o procedimento. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar cartaz. 
PORTARIA 2619 DE 2011-15.24. Em locais próximos as pias exclusivas para higienização das mãos destinadas aos 
funcionários devem ser afixados cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos. 
 

 

Setor- Vestiário Masculino 

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- Câmara FLV e Frios 

NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienização das mãos sem o cartaz com o procedimento. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar cartaz. 
PORTARIA 2619 DE 2011-15.24. Em locais próximos as pias exclusivas para higienização das mãos destinadas aos 
funcionários devem ser afixados cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos. 
 

  Visita Técnica  



 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de recipiente com esponja imersa em água e sabão 

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Fonte de contaminação. Retirar do local. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de caixas plásticas com descartáveis, diretamente sobre o piso.  

AÇÃO CORRETIVA: Proibido. Colocara as caixas sobre prateleiras, ou estrados. 

 

Setor- Fria ilha manipulação 

NÃO CONFORMIDADE: Pia para  

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 – Padaria atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Embalagem de detergente sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA: Todo produto retirado d embalagem original, deve estar identificado. 

 
NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienização das mãos sem o cartaz com o procedimento. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar cartaz. 
PORTARIA 2619 DE 2011-15.24. Em locais próximos as pias exclusivas para higienização das mãos destinadas aos 
funcionários devem ser afixados cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Salgados recheados, mantidos em temperatura ambiente. 

AÇÃO CORRETIVA: Alimentos perecíveis devem ser mantidos á temperatura mínima de 60°C, ou refrigerado á 7°C. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Freezer horizontal para pães congelados (Veneza), não está incluso na planilha de 
temperatura dos equipamentos. 
AÇÃO CORRETIVA: Incluir equipamento na planilha de controle de temperatura. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Está sendo aferidas as temperaturas do balcão de salgados. Por não se tratar de estufa as 
anotações das planilhas de temperaturas estão todas em não conformidade. 
AÇÃO CORRETIVA: Retirar do controle de temperatura. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Rolo de pano de limpeza descartável, desprotegido (perfex). 

AÇÃO CORRETIVA: Deve ser mantido, protegido com plástico, contra poeira, ou insetos. 

 

Setor- Embalagens 

NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienização das mãos sem o cartaz com o procedimento. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar cartaz. 
PORTARIA 2619 DE 2011-15.24. Em locais próximos as pias exclusivas para higienização das mãos destinadas aos 
funcionários devem ser afixados cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos. 
 

NÃO CONFORMIDADE: Suporte para lâmpada soltando do teto. 

AÇÃO CORRETIVA: Manutenção. 
 

Setor- Açougue Manipulação 

NÃO CONFORMIDADE: Pia para higienização das mãos sem o cartaz com o procedimento. 

AÇÃO CORRETIVA: Providenciar cartaz. 
PORTARIA 2619 DE 2011-15.24. Em locais próximos as pias exclusivas para higienização das mãos destinadas aos 
funcionários devem ser afixados cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos. 
 

Setor- Açougue loja 

NÃO CONFORMIDADE: Ilha de congelados com sujidades (fios de cabelo, e limo). 

AÇÃO CORRETIVA: Limpeza pesada. 
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- Mercearia 

NÃO CONFORMIDADE: Embalagens de leite amassadas, expostas para venda. 
AÇÃO CORRETIVA: Proibido expor para venda produtos com embalagens danificadas. 

PORTARIA 2619 DE 2011-9.5. É proibido expor para venda e utilizar alimentos com embalagens violadas, estufadas, 
rasgadas, furadas, amassadas ou enferrujadas, bem como aquelas que apresentem sujidades que possam comprometer 
a qualidade do produto. 

 

Setor- FLV Estoque 

NÃO CONFORMIDADE: Presença de bolor e umidade na parede. 

AÇÃO CORRETIVA: Verificar origem da umidade. 
 

NÃO CONFORMIDADE: presença de fruta aberta, apodrecendo na geladeira, (limão). 

AÇÃO CORRETIVA: Descartar imediatamente. 

 

Setor- Recebimento 

NÃO CONFORMIDADE: Planilha de controle de recebimento com datas não preenchidas. 
AÇÃO CORRETIVA: Preencher completa e corretamente as planilhas de controle. 

 

Setor- Açougue/Atendimento 

NÃO CONFORMIDADE: Papeleira desabastecida. 

AÇÃO CORRETIVA: Abastecer papeleira. 

 

 

Setor- Loja  

- Recomendação de manter um colaborador para aferir a temperatura do cliente na entrada do estabelecimento. 
Por enquanto não existe uma lei com a obrigatoriedade deste procedimento em supermercados, é somente uma 
recomendação, para a segurança de todos, durante a pandemia no Brasil. 
 
- Incluir na planilha de controle de temperatura os equipamentos refrigeradores da L.OWKO, e Ben & Jerry’s 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


