
                 

 

Data: 11/03/2020                                                                                        Início: 11:00 

Cliente: Madrid 1  Término:   13:00 

                                   Consultora: Juliana  
 

 

 

SETOE ESTOQUE SECO 

NÃO CONFORMIDADE:  Produtos encostados nas paredes (fardos de arroz, milho, farinhas e café) 

AÇÃO CORRETIVA:  Afastar 40 cm da parede.  
Portaria 2619 de 2011 - 6.1.3. Nos ambientes caracterizados como depósito, onde são utilizados estrados, 
gaiolas e similares, as pilhas de produtos devem estar, no mínimo, a 40 centímetros de distância da parede 
e das outras pilhas e a 60 centímetros do forro. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Paletes de madeira forrados com papelão e placas de aglomerados de madeira (MDF) 

AÇÃO CORRETIVA:  PROIBIDO, forrar prateleiras com papelão ou madeira. Trocar paletes de plástico, ou outro 
material lavável. 

Portaria 2619 de 2011 - 6.1.3. Os alimentos, bebidas, embalagens e descartáveis devem estar dispostos 
em prateleiras de material liso, resistente e impermeável, com altura mínima de 25 centímetros de distância 
do piso, de forma a evitar a contaminação dos alimentos. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Paletes com sujidades (farelo de farinha, e macarrão) 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar e manter limpo para evitar a atração de insetos e roedores. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos armazenados próximos ao teto (leite, bombom, batata chips, água de coco...) 

AÇÃO CORRETIVA: Os produtos devem ser armazenados 60 cm de distância do forro. 
Portaria 2619 de 2011 6.1.3. Nos ambientes caracterizados como depósito, onde são utilizados estrados, 
gaiolas e similares, as pilhas de produtos devem estar, no mínimo, a 40 centímetros de distância da parede 
e das outras pilhas e a 60 centímetros do forro. 

 

OBSEVAÇÕES: 

 

- Lâmpada com proteção quebrada (corredor 4); 

-  Fiação elétrica exposta (corredor água); 

ESTOQUE DESCARTÁVEIS 

NÃO CONFORMIDADE: Uso de papelão e placas de aglomerados de madeira (MDF), para forrar estrados. 

AÇÃO CORRETIVA: Retirar papelão e placa de madeira. Substituir por material lavável de plástico ou metal. 

Portaria 2619 de 2011 - 6.1.3. Os alimentos, bebidas, embalagens e descartáveis devem estar dispostos 
em prateleiras de material liso, resistente e impermeável, com altura mínima de 25 centímetros de distância 
do piso, de forma a evitar a contaminação dos alimentos. 
 

 

Relatório de Visita Técnica de Consultoria 

Visita Técnica  



NÃO CONFORMIDADE: Sujidades no piso embaixo dos estrados. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. Seguir o cronograma de limpeza para não deixar acumular, sujidades. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Tela de proteção das janelas com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. Seguir o cronograma de limpeza para não deixar acumular, sujidades. 

 

REFEITÓRIO 

NÃO CONFORMIDADE: Ralo com dispositivo de fechamento quebrado. 

AÇÃO CORRETIVA: Trocar ralo. 
 Portaria 2619 de 2011 -2.3.3. Os ralos devem ser dotados de dispositivos resistentes que impeçam a 
passagem de pragas e vetores urbanos. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Produtos abertos com data de abertura e vencimento da etiqueta errada. Abertura e 
vencimento com a mesma data para 06/03/2020. 

AÇÃO CORRETIVA: Corrigir etiqueta. Mais atenção aos prazos de validade. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Pano descartável desprotegido 

AÇÃO CORRETIVA: Proteger com saco plástico transparente. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Lixeira para descarte de material plástico com pedal quebrado. 

 

RECEBIMENTO 

NÃO CONFORMIDADE: Produtos recebidos, diretamente sobre o piso. 

AÇÃO CORRETIVA:  Colocar produtos em recebimento, sobre estrados. 

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

SETOR PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMOS  

OBSERVAÇÕES: 

- Prateleiras, em madeira, danificadas (quebradas, estufadas); 

- Fiação elétrica exposta; 

 

PADARIA PRODUÇÃO 

NÃO CONFORMIDADE:  Produtos com etiquetas vencidas em 10/03/2020 (massa folhada, massa para cookies) 

AÇÃO CORRETIVA:  Descartar produtos. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Câmara fria com presença de bolor na porta e incrustação no piso. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE: Congeladores verticais com sujidades, e presença de bolor na borracha das portas. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Lixeira com tampa danificada, na tampa (risco de acidente). 

AÇÃO CORRETIVA:   Manutenção ou troca. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Borrifador para alimentos com incrustação. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Filtro para água com presença de limo 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. 



 

NÃO CONFORMIDADE:  Sujidades no piso, atrás da câmara de fermentação. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Caixa plástica para armazenar utensílios com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Proteção do motor do freezer quebrado. 

 

PADARIA ATENDIMENTO 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Dispenser para sabonete líquido quebrado. 

 

SETOR FLV (manipulação) 

NÃO CONFORMIDADE:  Pano descartável desprotegido. 

AÇÃO CORRETIVA:  Proteger com saco plástico transparente. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Saco com embalagens de isopor, diretamente sobre o piso. 

AÇÃO CORRETIVA:  Colocar sobre estrado ou prateleira. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Lixeira com pedal quebrado; 

- Ralo com dispositivo de fechamento quebrado. 

 

CÂMARA FRIA FLV 

NÃO CONFORMIDADE:  Piso com sujidades 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Cortinas mantidas levantadas. 

AÇÃO CORRETIVA:  Manter cortinas abaixadas. 

 

FLV ATENDIMENTO 

NÃO CONFORMIDADE:  Melancia e melão partidos, mantidos fora de refrigeração. 

AÇÃO CORRETIVA:  Após abertas, manter as frutas sob refrigeração. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Produtos com etiqueta incompleta, faltando a informação nutricional. (Abobrinha, tomate, 
chuchu, pepino) 

AÇÃO CORRETIVA:  Acrescentar informação na etiqueta. 

 

CÂMARA FRIOS 

NÃO CONFORMIDADE:  Prateleira forrada com papelão. 

AÇÃO CORRETIVA:  Retirar papelão, e substituir por placas de plástico, ou metal. 
Portaria 2619 de 2011 -6.34. Não é permitido forrar ou cobrir as prateleiras dos equipamentos das cadeias 
fria e quente com tecidos, plásticos, papelão. 
 

NÃO CONFORMIDADE:  Presença de bolor na porta. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar. 

 



FRIOS ATENDIMENTO 

NÃO CONFORMIDADE:  Estrutura Inferior do balcão quebrada e com sujidades. 

AÇÃO CORRETIVA:  Limpar, e manter limpo. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Pano descartável desprotegido. 

AÇÃO CORRETIVA:  Proteger com saco plástico transparente. 

 

NÃO CONFORMIDADE:  Borrifador com produto químico sem identificação. 

AÇÃO CORRETIVA:  Identificar todo produto químico fora da embalagem original. 
Portaria 2619 de 2011 -6.5. Os materiais de limpeza, higiene, perfumaria e outros produtos químicos 
devem ser armazenados segundo a recomendação do fabricante, afastados do 
piso e em local segregado, organizado e identificado. 
 

 

NÃO CONFORMIDADE:  1 unidade de queijo de búfala (Burrata), vencido em 10/03/2020. 

AÇÃO CORRETIVA:  Retirar da loja. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Janelas da vitrine quebrada; 

- Estrutura inferior do balcão quebrada. 

 

AÇOUGUE 

NÃO CONFORMIDADE:  Caixa Com aparas e sebo, mantida destampada. 

AÇÃO CORRETIVA:  Colocar em recipiente mantido tampado para não atrair insetos 

 

NÃO CONFORMIDADE:   Borrifador com produto químico sem identificação (álcool). 

AÇÃO CORRETIVA:  Identificar todo produto químico fora da embalagem original. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Porta da câmara fria não está fechando adequadamente 

 

 

 

 


