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IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE QUALIDADE

REQUISITOS RECOMENDÁVEIS

DOS FORNECEDORES

Requisitos que não inviabiliza a aprovação dos

É de extrema importância realizar o controle de

fornecedores, mas se deve sugerir o cumprimento

qualidade dos fornecedores, com o intuito garantir a

destes.

boa procedência dos alimentos. Sendo necessário
passar por alguns requisitos de
avaliação.

O responsável de compras do estabelecimento deve
estar ciente dos riscos a serem verificados e dos riscos
envolvidos, com propriedade para avaliá-los.

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES:
A avaliação dos fornecedores deve seguir requisitos

Quando houver falha grave que comprometa a

preestabelecidos em um plano de avaliação, onde os

qualidade e/ou segurança do alimento, quando o

fornecedores de produtos críticos, que são produtos

fornecedor for impossibilitado de comercializar seus

capazes de influenciar a qualidade e segurança dos
produtos elaborados no estabelecimento, devem ser

produtos por determinação de órgãos fiscalizadores,

avaliados de acordo com o plano de avaliação

deverá ocorrer à interrupção do fornecimento de

estabelecido.

produtos críticos por determinado fornecedor. E este

Existem três categorias para a classificação dos

só retornará o fornecimento quando for capaz de

requisitos constantes no plano de

oferecer

avaliação:

estabelecidos e se apresentar legalmente autorizado a



Requisitos indispensáveis;



Requisitos necessários;



Requisitos recomendáveis.

REQUISITOS INDISPENSÁVEIS

produtos

que

atendam

os

requisitos

comercializar os produtos pelo órgão de fiscalização
vigente.

Estabeleça

uma

rotina

de

visita

técnica

aos

Requisitos inaceitáveis de descumprimento, capaz de
inviabilizar a aprovação do fornecedor.

fornecedores, a fim de oferecer alimentos seguros e
com qualidade.

REQUISITOS NECESSÁRIOS
Requisitos que no seu descumprimento, é realizado
uma ação corretiva, a fim de serem cumpridos e em
uma reavaliação, se não cumpridos, inviabiliza a
aprovação do fornecedor.
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