Processo Admiistrativo

Razão Social/CPF

Desconformidade

Detalhamento

21042.005572/2015-53

BB Indústria de Laticínios e Agronegócios Ltda

Contagem de coliformes fecais fora dos padrões legais

34.475/2015

21042.001178/2014-65

Vonpar Alimentos S.A.

Teste de incubação fora dos padrões legais

IPB-LACEN/RS Nº 13.805/13

Descrição e Marca do Produto

Data da autuação

Sanção aplicada

Queijo colonial- Schneider

23/10/2015

Leite UHT integral- Mumu

21/03/2014

Leite pasteurizado integral- Danby

08/07/2013

R$ 15.648,52

Data da publicação

Órgão autuador

Situação atual

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

Interdição da produção de leite pasteurizado

21042.001370/2014-51

Coop. Sul Riograndense de Laticínios Ltda

Contagem de mesófilos fora dos padrões legais

MP1915/2013, MP1916/2013, MP1917/2013,
MP1918/2013 e MP1919/2013

21042.003901/2015-21

Quinta do Vale Alimentos Ltda

amido

26832/2015

Apresuntado- Quinta do Vale

18/08/2015

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

solucionado

21042.004875/2015-59

Quinta do Vale Alimentos Ltda

cálcio base seca

82762/2015

mortadela tipo bologna- Quinta do Vale

16/10/2015

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

solucionado

21042.009228/2016-14

JBS Aves Ltda

presença Salmonela

319240

Lingüiça de carne suína- Lebon

05/07/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

solucionado

21042.003554/2015-37

Natural One S.A.

"in loco"

Bebida Mista- Detox

10/08/2015

Multa de R$ 5.000,00.

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

"in loco"

Aguardentes compostas- Starkof; Kualy Tayme; Kualyta; Black Wood; Gold Black

18/10/2013

Multa de R$ 53.000,00.

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

"in loco"

Suco de Uva e de laranja- Sucos Pop

16/12/2014

Multa de R$ 50.000,00.

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

Pepino em Conserva - Marca PC Alimentos

02/03/2016

Advertência

11/10/2016

6ª Coordenadoria
Regional de Saúde

Regularizou a situação,
corrigiu os rótulos dos
produtos e trocou o
fornecedor.

Elaborar e comercializar sucos com rotulagem irregular, causando equívoco ou
engano ao consumidor em relação à qualidade do produto.

21042.004821/2013-21

Multidrink Indústria de Bebidas Ltda
Elaborar e comercializar bebidas diversas com rotulagem irregular, causando
equívoco ou engano ao consumidor em relação à qualidade e identidade dos
produtos.

21042000091/2015-51

Sucos POP - SP Indústria e Comércio de Sucos Ltda
Elaborar sucos sem registro junto ao MAPA; Utilizar rótulos irregulares; Manter
em depósito produtos que podem ser utilizados para adulteração de sucos

Nº 011303-2000/16-0

PC Alimentos Ltda ME/19.031.519/0001-65

Vender Produto (conserva vegetal) proveniente de estabelecimento não
licenciado pelo órgão competente (Vigilância Santária); produto rotulado em
desacordo com a legislação vigente (RDC nº 359/2003 e 360/2003); empresas
(unidade fabril e detentora da marca) não encaminharam para a autoridade
competente (VISA/6ªCRS) a comunicação de início de fabricação do produto.

4203-1500/15-9

Coop. Trit. Espumoso - Cotriel Ltda - CISPOA 105

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro nitrito de sódio acima dos limites

lingüiça de carne suina - salsichão

24/02/2015

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

9355-1500/14-0

Agroindustria Boa Esperança - CISPOA 146

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetros nitrato de sódio e gordura acima dos limites

carne moida congelada de bovino

01/07/2014

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

10405-1500/14-0

Agroindustria Boa Esperança - CISPOA 146

Adulteração e/ou fraude

adição de substância não permitida (nitrato de
sódio)

carne bovina congelada (bifes e cubos dianteiro)

18/07/2014

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

8400-1500/16-4

Agroindustria do Valle Ltda - CISPOA 155

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetros gordura acima e proteína abaixo
do limite

linguiça de carne suina

11/03/2016

advertência e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

empresa com atividades
temporariamente
interrompidas

16662-1500/15-0

Frigorif. E distrib. De Carnes Boa Vista - CISPOA 236

Burlar a fiscalização

por industrializar e comercializar produtos
suspensos pela DIPOA

farinha de sangue

15/09/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

9856-1500/14-3

Coop.Santa Clara Ltda. - CISPOA 315

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetros amido, nitrato de sódio e gordura
acima dos limites e proteína abaixo do limite

apresuntado

08/07/2014

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

9857-1500/14-6

Coop.Santa Clara Ltda. - CISPOA 315

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetros amido e carboidrato acima dos
limites e proteína abaixo

mortadela

08/07/2014

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

10036-1500/14-5

Coop.Santa Clara Ltda. - CISPOA 315

Burlar a fiscalização

por industrializar e comercializar produtos
suspensos pela DIPOA

linguiça toscana com ervas finas

30/05/2014

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

1582-1500/16-1

Frigor. Plus Ind e Com de Alim Ltda - CISPOA 419

Transportar produtos sem inspeção sanitária

por industrializar e comercializar produto sem
inspeção sanitária

fígado resfriado de bovino

16/12/2015

multa, apreensão e inutilização de produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

1591-1500/16-0

Frigor. Plus Ind e Com de Alim Ltda - CISPOA 419

Transportar produtos sem inspeção sanitária

por industrializar e comercializar produto sem
inspeção sanitária

rins, mondongo, coração e língua de bovino

17/12/2015

multa, apreensão e inutilização de produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

2021-1500/16-4

Frigorífico Chesini Ltda - CISPOA 436

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro proteína abaixo do limite

lingüiça de carne de frango

01/02/2016

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000471-1500/15-3

Henrique Delar Lauck - CISPOA 453

Burlar a fiscalização

Abater sete bovinos sem a devida
documentação sanitaria de trânsito(GTA)

carne bovina

05/11/2014

multa, apreensão e inutilização de produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

empresa atualmente
registrada no SIM de Taquara

3983-1500/16-1

Santo Izidoro Alimentos Ltda - CISPOA 704

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro gordura acima do limite

linguiça mista defumada fininha

09/03/2016

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

20493-1500/15-5

Laticinios Oeste Ltda - CISPOA 723

processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetros Extrato Seco Desergordurado e
acidez alterados

leite e derivados

20/10/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

20888-1500/15-0

Laticinios Oeste Ltda - CISPOA 723

processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetros Extrato Seco Desergordurado e
acidez alterados

leite e derivados

17/11/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

12885-1500/15-0

RZ-Prodotti La Delizia Ltda - CISPOA 821

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro proteína abaixo do limite

salsichao de frango

06/07/2015

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

18161-1500/15-1

Abatedouro e Comercio de Carnes Gadosuino Ltda - SIM 017
Santa Rosa

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

por armazenar e comercializar produtos que
não foram inspecionados pelo serviço oficial

produtos cárneos (embutidos) e pescado

31/03/2015

advertência, apreensão e inutilização de produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

20415-1500/15-6

NEIRI P KLEIN E CIA LTDA - SIM 002 Santa Rosa

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

por armazenar e comercializar produtos que
não foram inspecionados pelo serviço oficial

linguiça frescal e pescado

17/06/2015

advertência, apreensão e inutilização de produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

20416-1500/15-9

NEIRI P KLEIN E CIA LTDA - SIM 002 Santa Rosa

Comercializar produto fora da validade

por armazenar e comercializar produtos que
fora do prazo de validade

carne de frango

17/06/2015

advertência, apreensão e inutilização de produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

13070-1500/15-6

SPADER & RIMOLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Comercializar produto impróprio ao consumo

Transportar para comércio, produtos de origem
animal com características organolépticas
alteradas (queijo mofado)

queijo

20/02/2015

advertência, apreensão e inutilização de produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

13085-1500/15-1

JANE TOMAZI TAVARES - CNPJ n° 03.877.126/0001-37

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

por armazenar e comercializar produtos que
não foram inspecionados pelo serviço oficial

filés de pescado

19/02/2015

advertência, apreensão e inutilização de produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

13086-1500/15-4

ORACI FAGUNDES LOMBARDY- CNPJ n°87.469.201/0001-10

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

por armazenar e comercializar produtos que
não foram inspecionados pelo serviço oficial

carne ovina, charque e embutidos

19/02/2015

advertência, apreensão e inutilização de produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

15455-1500/15-3

LAURINDO ZAMPIERON - CNPJ n° 93.505.873/0001-37

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

por armazenar e comercializar produtos que
não foram inspecionados pelo serviço oficial

carne suína e queijo

09/04/2015

advertência, apreensão e inutilização de produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

16/2000-0051827-1

Irineu Armindo Menegazzo/89.140.297/0001-02

PRODUZIR ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO (erva-mate)
CONTRARIANDO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ROTULAGEM VIGENTE, TENDO
SIDO CONSTATADA LABORATORIALMENTE CONFORME LAUDO DE ANÁLISE
IPB/LACEN/RS Nº 0505/16, tendo havido infração, respectivamente, ao(s) seguinte(s)
dispositivo(s) legal(is): INC. IV e V DO ART. 350 DO DECRETO ESTADUAL Nº
23.430/1974, c/c item 3.3 da RESOLUÇÃO RDC-ANVISA nº 277/2005

Erva mate Chimarrão Pura Folha

10/08/2016

advertência e inutilização de produto

04/11/2016

Visa 15ª CRS

Processo Arquivado após
publicação e notificação

16/2000-0054138-9

Agromed chá indiano – EPP/91.805.705/0001-31

Fabricar e comercializar Novos Alimentos sem Registro Sanitário obrigatório no órgão
federal competente -ANVISA (suplemento vitamínico com ingrediente bálsamo de
tolu) , produto (suplemento vitamínico Guabamel) com rótulo contendo informações
terapêuticas e/ou medicamentosa e aconselhando seu consumo para prevenir
doenças e suplemento vitamínico (Agrolina) contendo mais de 100% da ingestão
diária recomendada de vitaminas na porção diária

Suplemento Vitamínico Guabamel

16/08/2016

advertência e inutilização de produto

09/11/2016

Visa 15ª CRS

Aguardando comprovante
de inutilização dos produtos

21042.005003/2016-99

Sucos POP - SP Indústria e Comércio de Sucos Ltda

Suco de Uva lote 20/04/2016- POP

23/05/2016

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

SEAPI-RS

Solucionada

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

1/2016/0131

Elaborar suco de uva fora dos PIQs. Produto adulterado.

21042.004646/2016-15

Vinícola Cavas do Vale Ltda

R$

1156/2014

Vinho Tinto de Mesa Suave lote 08- Colina Três

07/10/2014

Elaborar vinho fora dos PIQs. Produto adulterado.

21042.004652/2016-72

Vinícola Cavas do Vale Ltda

R$

1155/2014

Vinho Tinto de Mesa Seco lote 07- Colina Três

Adega Gelain Ltda

R$

0837/2015

Vinagre de Vinho Tinto - Terra do Ouro

1454/13

Vinícola Ângelo Luvison Ltda

Vinho Tinto de Mesa Seco safra 2012- Granel

21042.000451/2014-34

Vonpar Alimentos S.A.

Acidez e Extrato Seco Desengordurado

5530/2013

R$

8.000,00

R$

18.000,00

R$

15.648,52

10/12/2013

Elaborar vinho fora dos PIQs. Produto adulterado.

Leite UHT Integral- Mumu

6.000,00

09/11/2015

Elaborar vinagre fora dos PIQs. Produto adulterado.

21042.003102/2014-74

6.000,00

07/10/2014

Elaborar vinho fora dos PIQs. Produto adulterado.

21042.003845/2016-14

15.000,00

30/01/2014

Queijo parmesão ralado-Kunzler

11/03/2014

R$

15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.000951/2014-76

Kunzler , Filhos & Cia Ltda

Uso de queijo tropical para produzir queijo parmesão ralado

In loco

21042.007492/2016-13

Cooperativa Languiru Ltda

presença Listeria

06852/165

Apresuntado-Languiru

22/07/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

solucionado

21042.009360/2016-26

Endler Indústria de Carnes e Derivados Ltda

presença Listeria

009214/2016

Mordadela- WURST

25/08/2016

R$ 6.260,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

solucionado

21042.005710/2016-85

JBS AVES LTDA

Drip test 6,7%

00370SC/16

frango congelado com miúdos- SEARA

11/07/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.007737/2016-11

INÁCIO KOHL

Presença de ovos sujos em bandejas rotuladas com data fab. 12/07/16

In loco

-

12/07/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.007676/2016-83

SUL OVOS - COMERCIO DE OVOS E DERIVADOS EIRELI ME

Quebra manual de ovos sujos e quebrados, sendo armazenados na área limpa
e tendo a membrana testácea rompida

In loco

-

11/07/2016

R$ 3.129,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.007211/2009-01

GRANJA PINHAL OVO LTDA

Utilizando sala de quebra de ovos não aprovada pelo MAPA. A referida sala
abriga baldes em mau estado de higiene e em contato com o piso.

In loco

-

30/09/2009

R$ 1.000,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.005800/2016-76

Ivo Knorst

Depósito de ovos prontos e embalados junto a área de ovos sujos e não
classificados; ovos embalados com sujidades aderidas e bandejas com
sujidades e indícios de não serem de primeiro uso

In loco

-

22/03/2016

R$ 8.000,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

1056-1500/14-0

Frigorifico Castro Ltda - CISPOA 118

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro amido acima do limite

apresuntado

15/01/2014

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

13149-1500/14-5

Frigorifico Castro Ltda - CISPOA 118

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro proteína abaixo do limite

lingüiça toscana

15/07/2014

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

1598-1500/15-1

Frigorifico Castro Ltda - CISPOA 118

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro nitrito de sódio acima do limite

patê de presunto

02/01/2015

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

20422-1500/15-0

Frigofico dos Pampas Ltda - CISPOA 142

Burlar a fiscalização

industrializar e comercializar medula bovina sem autorização
da DIPOA

medula

21/10/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

19361-1500/14-7

Quinta do Vale Alimentos Ltda - CISPOA 408

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetro índice crioscópico alterado

leite e derivados

10/12/2014

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

13050-1500/15-2

Quinta do Vale Alimentos Ltda - CISPOA 408

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetro índice crioscópico alterado

leite e derivados

15/07/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

16114-1500/15-6

Quinta do Vale Alimentos Ltda - CISPOA 408

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

ESD alterado e acidez

leite e derivados

05/08/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

20873-1500/15-4

Quinta do Vale Alimentos Ltda - CISPOA 408

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetro índice crioscópico alterado

leite e derivados

24/09/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

20874-1500/15-7

Quinta do Vale Alimentos Ltda - CISPOA 408

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetro índice crioscópico alterado

leite e derivados

24/09/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

20875-1500/15-0

Quinta do Vale Alimentos Ltda - CISPOA 408

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetro acidez alterado

leite e derivados

27/10/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

1727-1500/16-0

Quinta do Vale Alimentos Ltda - CISPOA 408

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetro índice crioscópico alterado

leite e derivados

12/11/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

8370-1500/16-9

Laticínios Tres Palmeira Ltda - CISPOA 481

Estocar produtos impróprios ao consumo

por estocar, com finalidade de comercailização, produtos com
caracteristicas alteradas(danificados pela umidade, com odor
desagradável e bolores)

queijos

07/04/2016

multa, apreensão e inutilização

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

16124-1500/15-8

Frigorifico Rio Pardinho Ltda - CISPOA 490

Burlar a fiscalização

acrescentar maltodextrina e fécula acima dos limites
aprovados na formulação do produtos

derivados cárneos (embutidos)

25/08/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000325-1500/16-5

Frigorifico Rio Pardinho Ltda - CISPOA 490

Burlar a fiscalização

por industrializar e comercializar produtos suspensos pela
DIPOA

linguiça mista (salsichão)

24/11/2015

multa, apreensão e inutilização

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

2165-1500/16-0

Heja-Ind.Laticínio Ltda - CISPOA 633

Comercializar produto com parâmetro físico-químico alterado

parâmetro acidez alterado

leite pasteurizado integral

15/01/2016

multa e suspensão do produto

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

8365-1500/16-0

Nelson Caussi - ME - CISPOA 657

Burlar a fiscalização

por estar em funcionamento, mesmo com atividades suspensas
pela DIPOA

pescados

31/03/2016

multa, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

8560-1500/15-5

Laticinios Oeste Ltda - CISPOA 723

Burlar a fiscalização

por industrializar e comercializar produtos suspensos pela
DIPOA

queijo tipo colônia

14/04/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

8445-1500/16-5

Laticinios Oeste Ltda - CISPOA 723

Processar produtos com análises do leite cru em desacordo

parâmetro acidez alterado

leite e derivados

02/05/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

21042.008880/2016-11

FRIGOVALE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

1) Nomenclatura em desacordo com aprovado regs. 0001/2490 e 0003/2490 (0003
não possui etiqueta na emb. prim.); 2) Produção de corte em desacordo com reg.
0011/2490

MIÚDOS CONGELADOS DE BOVINO; CARNE RESFRIADA DE BOVINO SEM OSSO;
CARNE CONGELADA DE BOVINO COM OSSO - FRIGORIFICO DO VALE

16/08/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.005798/2016-35

Ivo Knorst

Estoque e utilização de 2000 etiquetas sem aprovação e com erros grosseiros;
produção embalada em bandejas plásticas p/ 30 ovos com rotulagem não aderida

In loco

22/03/2016

R$ 8.000,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.009271/2016-80

JÚLIO CEZAR PILOTI

Presença de ovos com sujidades já classificados; etiquetas com rótulos não
aprovados; fardo de bandejas sujas retornadas do mercado acondicionado na sala de
embalagens.

In loco

27/07/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.000916/2015-38

RENATO SCUSSIATTO

Câmara de ovoscopia sem lâmpada e faltando cortinas

In loco

21/01/2015

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.009726/2016-67

Lorival Ditadi CPF 731.455.300-97

Existência de sala para recepção, classificação, embalagem e expedição de ovos,
bem como posse e uso de etiquetas com registro 0001/ER392, sem que o
estabelecimento tenha registro ou relacionamento junto ao MAPA

In loco

25/08/2016

R$ 12.518,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.004645/2016-71

Vinícola Gregio

0971/14

Suco de Uva tinto integral - Gregio

07/10/2014

R$ 4.000,00.

SEAPI/RS

Solucionada

1/2016/0130; 1/2016/0132 e 01/2016/0133

Suco de Laranja lote 19/04/2016 - Suco de Abacaxi lote 19/04/2016 e suco de tangerina lote
20/04/2016- POP

23/05/2016

R$ 36.000,00.

SIPOV/DDA/SFA-RS

Solucionada

1045/14

Vinho tinto de Mesa Seco- Dal Bó

16/04/2015

R$ 15.000,00

SEAPI/RS

Solucionada

0964/14

Vinho tinto de Mesa Suave- Dal Bó

16/04/2015

R$ 19.000,00

SEAPI/RS

Solucionada

apresentar indícios de estar em atividade, mesmo
estando suspenso

carne bovina

14/04/2016

multa

DIPOA/SEAPI

estabelecimento fechado na
DIPOA - aberto no SIM de
Ibiraiaras

Elaborar suco de uva fora dos PIQs, com graduação alcoólica acima do limite máximo
estabelecido.

21042.005006/2016-22

Sucos POP - SP Indústria e Comércio de Sucos Ltda

Elaborar sucos de Laranja, Abacaxi e Tangerina adulterados, com teor de Sólidos
solúveis abaixo do limite mínimo estabelecido e com presença de corantes artificiais.

21042.004601/2015-60

Indústria e Comércio de bebidas Dal Bó Ltda

Adulteração de vinho

21042.004614/2015-39

Indústria e Comércio de bebidas Dal Bó Ltda

Adulteração de vinho, e utilização de aditivo conservador acima do limite máximo
estabelecido

8410-1500/16-6

Frig. Migliavacca - CISPOA 257

Burlar a fiscalização

sem publicação

8506-1500/15-0

Frigorifico Paladar Eireli - SIM de Tuparendi

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

armazenar para fins de comércio, materia prima
sem inspeção sanitária

carne bovina

30/04/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

estabelecimento fechado

8507-1500/15-3

Frigorifico Paladar Eireli - SIM de Tuparendi

Comercializar produtos impróprios ao consumo humano

armazenar produtos para fins comerciais, com
caracteristicas organolépticas alteradas

carne bovina

30/04/2016

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

estabelecimento fechado

020896-1500/15-6

Rodrigo Luza - SIM de Constantina

Adulteração e/ou fraude

por utilizar rotulagem oficial estadual sendo que
mesmo não possuia mais registro na DIPOA

leite e derivados

28/09/2015

multa, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

estabelecimento interditado
pelo MP

020895-1500/15-3

Rodrigo Luza - SIM de Constantina

Adulteração e/ou fraude

por possuir e utilizar rótulos de outro
estabelecimento com inspeção estadual

leite e derivados

29/09/2015

multa, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

estabelecimento interditado
pelo MP

13078-1500/15-8

MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S/A - Nova Santa Rita

Comercializar produtos impróprios ao consumo humano

Transportar costela bovina com características
organolépticas alteradas

costela bovina

03/02/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

15451-1500/15-2

SUPERMERCADOS BACCIO LTDA - CNPJ - CNPJ
89.349.450/0001-06

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

Armazenar e comercializar meia carcaça suina e
armazenar 10 kg de carne ovina sem inspeção

carne suína e carne ovina

26/06/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

18557-1500/15-9

NEUSA ELISABETE PASINI BARCELOS - CNPJ
03.319.711/0001-11

Comercializar produto fora da validade

comercializar embutidos, iogurte fora do prazo de
validade

embutidos e iogurte

03/07/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

18556-1500/15-6

NEUSA ELISABETE PASINI BARCELOS - CNPJ
03.319.711/0001-11

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

comercializar carne bovina e de frango sem
inspeção

carne bovina e frango

03/07/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

000611-1500/16-7

MERCADO MIGLIAVACCA - CNPJ 00.156.789/0001-74

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

comercializar carne suina e queijo sem inspeçao
sanitaria

carne suína e queijo

26/06/2016

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

21042.005544/2015-36

Vinícola Vizini Ltda

Utilização de aditivo conservador em vinho acima do limite máximo estabelecido

0991/15

Vinho Tinto de Mesa Suave lote 04/15- Vizini

17/09/2015

R$ 5.000,00

SEAPI/RS

Solucionada

21042.003556/2015-26

Tecpolpa Indústria e Comércio de Sucos Ltda

Elaboração de sucos utilizando rótulo em desacordo com as normas, apresentando
informações que causam engano ao consumidor

1/2015/0244

Suco misto de abacaxi, limão, couve, gengibre e hortelã- Do Bem

10/08/2015

R$ 5.000,00

SIPOV/RS

Solucionada

21042.009194/2016-68

JBS AVES LTDA

alumínio e turbidez

várias

água de abastecimento

08/08/2016

R$ 2.504,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

Petry

19/07/2016

R$ 1.252,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

ovo integral pasteurizado resfriado

17/03/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

Bandejas de 30 ovos na sala de expedição contendo ovos sujos de fezes e alguns
quebrados, já embalados e rotulados

21042.008181/2016-71

GRANJA AVICOLA PETRY LTDA

21042.003228/2016-19

SOLAR COMÉRCIO E AGROINDÚSTRIA LTDA

21042.006838/2016-66

GRANJA PINHAL OVO LTDA

Presença de 2 moscas sobre ovos já embalados na sala de classificação

29/06/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.006844/2016-33

GRANJA PINHAL OVO LTDA

Bandejas de ovos data de fab. 28/06/16 já embalados e rotulados com sujidades
fecais

29/06/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.008948/2016-62

GRANJA PINHAL OVO LTDA

Presença de sujidades fecais e pena em ovos já embalados; item não atendido de
supervisões anteriores

16/08/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

gordura

5874/2016

15495-1500/15-0

Laticinios Cenci Ltda - CISPOA - 654

Burlar a fiscalização

industrializar produto suspenso pela DIPOA

ricota fresca

19/06/2015

multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

15209-1500/14-0

Laticinio Treviso Ltda - CISPOA 780

Adulteração e/ou fraude

embalar e comercailizar sobras de fatiamento e aparas como
produto fatiado

queijo mussarela

22/05/2014

apreensão, inutilização dos produtos, interdição e multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

estabelecimento fechado

0937-1500/15-3

ANGELA COM E TRANSP DE PESCADO E IND DE ALIM LTDA Balneário Pinhal

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos sem identificação de procedência
(sem inspeção)

pescados

10/01/2015

apreensão, inutilização dos produtos, interdição e advertência

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

4900-1500/15-8

ANGELA COM E TRANSP DE PESCADO E IND DE ALIM LTDA Balneário Pinhal

Realizar atividade industrial sem autorização do órgão competente

beneficiar produtos de origem animal sem que esteja
registrado em orgão oficial

pescados e derivados

10/01/2015

apreensão, inutilização dos produtos, interdição e advertência

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

21042.001600/2014-82

COOPERATIVA TAQUARENSE DE LATICINIOS LTDA

Microbiológico - Mesófilos

COA nº. 001819/14

Leite pasteurizado integral- Mega Milk

04/06/2014

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.008414/2016-36

JBS Aves Ltda.

Alumínio em água de abastecimento

88482.00/16, 103280.00/16 e 103281.00/16

Água de abastecimento

27/06/2016

R$ 2.504,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.004780/2016-16

JBS Aves Ltda.

junto à Fábrica de Empanados baratas, mortas e vivas, no setor de condimentos, e
um exemplar vivo na área crua sobre o equipamento formador do produto

In loco

Empanados

20/04/2016

Advertência e interdição do setor

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.008865/2016-73

Frigorífico Nova Araçá Ltda.

pH em água de abstecimento

3473.00/16, 20459.00/16, 82829.00/16 e
117158.00/16

Água de abastecimento

08/08/2016

R$ 2.000,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.008492/2016-31

JBS Aves Ltda.

Colocação de produtos em túnel interditado

In loco

Cortes congelados

15/07/2016

R$ 3.130,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.008608/2016-31

Frigorífico Nova Araçá Ltda.

Cloro residual livre em água de abastecimento

204438.00/15, 33414.00/16, 56727.00/16 e
82828.00/16

Água de abastecimento

28/06/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.007481/2016-33

Seara Alimentos Ltda.

Nitrogênio Amoniacal e Matéria Orgânica em água de abastecimento

55639.00/16, 55640.00/16, 75126.00/16,
83864.00/16, 83865.00/16, 99069.00/16,
99070.00/16, 104683.00/16, 104684.00/16

Água de abastecimento

28/06/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.012410/2016-52

BRF S.A.

Odor e sabor em água de abastecimento

In loco

Água de abastecimento

20/10/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.004688/2016-56

BRF S.A.

1) Utilização de matéria-prima sequestrada, destinada para tratamento térmico, por
temperatura inadequada para processamento, e 2) por misturar, na câmara de
resfriamento do giro freezer, esse mesmo produto sequestrado, proveniente de lote
suspeito de contaminação por salmonela (propé positivo) com matéria-prima do abate
do período anterior, habilitada para países que exigem ausência de salmonela.

In loco

-

02/05/2016

R$ 9.390,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.002056/2016-58

BRF S.A.

Aspecto, cor aparente, cloro residual livre, matéria orgânica, nitrogênio amoniacal,
odor, sólidos totais, turbidez, alumínio, amônia, ferro total e sabor em água de
abastecimento.

013/103/16, 014/103/16 e 024/103/16

Água de abastecimento

27/02/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.008206/2016-37

JBS Aves Ltda.

Dripping test

02141SC/16 e 02950SC/16

Frango congelado com miúdos- SEARA

13/09/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.005508/2016-53

Companhia Minuano de Alimentos

Dripping test

00113SC/16

Frango congelado com pescoço, fígado e moela-Frango Sul

13/05/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.007745/2016-59

Valdir Rex - Granja Valite

Não atendeu as ações corretivas propostas no relatório de supervisão 01/2015, item
2.2.b, para apresentação de programas de autocontrole, não tem programa de
rastreabilidade nem identifica ovos recebidos com a devida data de postura.

In loco

Ovos in natura

12/07/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.009047/2016-98

Décio Paulo Wilgen

Presença de pano úmido sobre ovos na bandeja de classificação, com um galão de
detergente alcalino clorado em frente a ela.

In loco

Ovos in natura

19/08/2016

Advertência

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.008546/2016-68

APICOMEL - INDUSTRIA DE PRODUTOS APICOLAS LTDA

Por ter produzido mel fora do padrão físico-químico legal Índice de HMF.

COA n° 01865SC/16.

Mel-APICOMEL

10/08/2016

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.005742/2015-31

CEREAIS CENTRO SERRA

Produto com divergência de qualidade em relação ao informado na embalagem.

080/2014

Feijão-FINKLER

11/12/2014

R$ 7.320,40

SIPOV/DDA/SFA-RS

Processo administrativo
concluído

21042.000604/2015-24

SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA

Produto com divergência de qualidade em relação ao informado na embalagem e
deixar de realizar a classificação obrigatória do produto

350/2014

Arroz-BLUEVILLE

29/01/2015

R$ 10.902,64

SIPOV/DDA/SFA-RS

Processo administrativo
concluído

21042.003858/2015-02

SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA

Produto com divergência de qualidade em relação ao informado na embalagem.

121/2015

Arroz-BLUEVILLE

11/08/2015

R$ 17.665,00

SIPOV/DDA/SFA-RS

Processo administrativo
concluído

21042.003859/2015-49

SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA

Produto com divergência de qualidade em relação ao informado na embalagem.

118/2015

Arroz-BLUEVILLE

11/08/2015

R$ 5.769,60

SIPOV/DDA/SFA-RS

Processo administrativo
concluído

21042.003860/2015-73

SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA

Produto com divergência de qualidade em relação ao informado na embalagem.

120/2015

Arroz-BLUEVILLE

11/08/2015

R$ 13.680,32

SIPOV/DDA/SFA-RS

Processo administrativo
concluído

21042.004393/2015-07

SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA

Produto com divergência de qualidade em relação ao informado na embalagem.

162/2015

Arroz Parboilizado Integral-BLUEVILLE

21/09/2015

R$ 8.487,38

SIPOV/DDA/SFA-RS

Processo administrativo
concluído

21042.001620/2015-34

PRIMO BERLEZE COMÉRCIO DE ARROZ LTDA

Produto com divergência de qualidade em relação ao informado na embalagem.

028/2015

Arroz-PB-Primo

10/04/2016

R$ 6.128,00

SIPOV/DDA/SFA-RS

Processo administrativo
concluído

3256-1500/11-6

Laticínios Solare Ltda - CISPOA 759

Adulteração e/ou fraude

por reembalar produtos e alterar sua data de fabricação e
validade

queijo

04/03/2011 *

multa e suspensão de atividades

sem publicação

DIPOA/SEAPI

estabelecimento fechado

0195-1500/12-9

Laticínios Solare Ltda - CISPOA 759

Burlar a fiscalização

por produzir produto suspenso pela DIPOA

queijo tipo colônia

04/01/2012 *

multa e suspensão de atividades

sem publicação

DIPOA/SEAPI

estabelecimento fechado

R$

1.000,00

17906-1500/15-2

Ercy Silveira de Bittencourt - CPF 186.258.510-53

Industrializar e comercializar produtos sem inspeção sanitária

industrializar produtos sem registro em orgão de inspeção e em
péssimas condições de higiene

embutidos e banha

21/10/2015

apreensão, inutilização dos produtos, interdição e advertência

13/01/2017

DIPOA/SEAPI

000369-1500/16-3

A&R Comercio de Embutidos Ltda ME - SIM 003 de Caçapava do
Sul

Comercializar produtos impróprios ao consumo humano

armazenar produtos em deterioraçao junto com produtos aptos
ao consumo

vários produtos de origem animal

24/09/2015

apreensão, inutilização dos produtos e advertência

sem publicação

DIPOA/SEAPI

000371-1500/16-3

Gustavo Perondi ME - SIM 003 de Guaporé

Burlar a fiscalização

por realizar abate de animais sem a presença do fiscal de
inspeçao do municipio

carne bovina

09/11/2015

apreensão, inutilização dos produtos e multa

sem publicação

DIPOA/SEAPI

21042.014545/2016-52

Quinta do Vale Alimentos Ltda

Listeria monocytogenes

14112/16

salsicha hot dog- Quinta do vale

30/12/2016

advertência

SIPOA/DDA/SFA/RS

solucionado

21042.011226/2016-95

Companhia Minuano de Alimentos Ltda

in loco

uso de rotulagem, onde constava como
matéria-prima carne de aves e de fato estava
sendo utilizada somente carne mecanicamente
separada de aves

-

10/10/2016

R$ 9.390,00

SIPOA/DDA/SFA/RS

solucionado

21042.005764/2016-41

JBS Aves Ltda.

Alumínio

60151.00/16, 69260.00/16, 79357.00/16 e
79356.00/16

Água de abstecimento

16/05/2016

R$ 2.504,00

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

Queijo mussarela- Tche Milk

13/01/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.003701/2015-79

LATICÍNIOS SANTO CRISTO LTDA

Uso de sal para alimentação animal na salga do produto

In loco
SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.000117/2016-42

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA

Detecção de mesófilos aeróbios acima do padrão

COA n° 11025/15

06/01/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

21042.004875/2016-30

COOPERATIVA LANGUIRU LTDA

Teste de incubação insatisfatório

Laudo 0314/2016 - IPB/Lacen/RS

16/05/2016

R$ 15.648,52

SIPOA/DDA/SFA-RS

Solucionado

11/08/2016

Advertência

SIPOV/RS

Solucionada

SIPOV/RS

Solucionada

SIPOV/RS

Solucionada

SIPOV/RS

Solucionada

SIPOV/RS

Solucionada

SIPOV/RS

Solucionada

Leite pasteurizado- Languiru

Leite UHT- Languiru

COA nº 01736SC/16 e Ata Pericial nº
092/2016A
21042.008564/2016-40

KUNZLER & CIA LTDA

21042.004911/2014-01

Tio Sam Indústria e Comércio de Bebidas Ltda

Queijo tropical ralado- Kunzler Brasileirinho

Detecção de ácido sórbico acima do padrão

1/2014/0751

Bebida Alcoólica Mista- KADAFF

15/10/2014

Utilização de rótulo irregular, que induz o consumidor à err/equívoco em relação
à verdadeira identidade do produto elaborado

21042.005488/2015-30

Balduíno Tolotti

R$ 10.000,00.

0588/15

Vinho Tinto de Mesa seco safra 2013- "a granel"

10/11/2015

Elaboração de vinho adulterado

21042.003829/2016-13

Natural Products Indústria e Comércio de Serviços Ltda

21042.008544/2016-79

Irmãos Ferraro Microcervejaria Ltda

R$ 18.000,00.

1/2015/0450

Vinho Branco Fino Demi-sec lote 1425- Onorábile

1/2016/0380

Cerveja Puro Malte Forte lote 28032016- Alteza do Anchieta Altbier

15/01/2016

Elaboração de vinho fora dos Padrões de Identidade e Qualidade

R$ 4.000,00.

10/08/2016

Elaboração de cerveja fora dos Padrões de Identidade e Qualidade

R$ 2.000,00.
1/2016/0124, 1/2016/0125, 1/2016/0126,
1/2016/0127 e 1/2016/0128

21042.008035/2016-46
Cervejaria Tupiniquim

Elaboração de cerveja fora dos Padrões de Identidade e Qualidade

Cervejaria Tupiniquim

Elaboração de cerveja sem registro do produto junto ao MAPA

21042.008035/2016-46

estabelecimento interditado

Cerveja Puro Malte Forte lote034; Cerveja Puro Malte Forte lote 0017; Cerveja Puro
Malte Forte lote 0021; Cerveja Puro Malte Forte lote 008; - Tupiniquim Pilsen; Tupiniquim
Pale Ale; Tupiniquim Red Ale; Tupiniquim Weiss

01/08/2016
R$ 8.000,00.

in loco

Cerveja - Tupiniquim Weiss Maracujá

01/08/2016
R$ 8.000,00.

21042.003832/2016-37

in loco

Cerveja Puro Malte Forte- Tupiniquim Honey Ale

30/03/2016

SIPOV/RS

Solucionada

01/02/2017 - DOE

DIPOA/SEAPI

registro cassado

multa, apreensão e inulização dos produtos

01/02/2017 - DOE

DIPOA/SEAPI

registro cassado

09/11/2015

multa, apreensão e inulização dos produtos

01/02/2017 - DOE

DIPOA/SEAPI

salame

02/02/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

01/02/2017 - DOE

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção
sanitária

queijo e salame

02/02/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

01/02/2017 - DOE

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção
sanitária

salame

26/06/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

TOGNON & MIOTTO LTDA CNPJ N° 14.353.670/0001-04

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

Comercializar produtos de origem animal sem inspeção
sanitária

salame e banha

26/06/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

18559-1500/15-4

LEONEL B. DE OLIVEIRA ME - CNPJ N° 07.797.609/0002-63

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

industrializar e comercializar produtos de origem animal sem
estar registrados em órgão oficial;

pescados

10/07/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

18560-1500/15-1

SANDRA MARIA RODRIGUES - CNPJ N° 18.082.447/0001-12

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar carnes sem inspeção sanitária

carne bovina, aves, carne suína e linguiça

05/03/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

18535-1500/15-0

ELISANDRA MAURA RIGO ME - CNPJ N° 04.421.492/0001-40

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos sem sinais de inspeção e
caracteristicas alteradas

vários produtos

22/01/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

Cervejaria Tupiniquim

Elaboração de cerveja utilizando ingredientes não autorizados

R$ 3.000,00.

3268-1500/15-6

Du Cheese Alimentos Ltda - CISPOA 131

Burlar a Fiscalização

romper lacres oficiais, produzindo irregularmente com registro
cassado e revalidar e reembalar produtos vencidos

queijos

06/01/2015

multa, apreensão e inulização dos produtos

3314-1500/15-4

Du Cheese Alimentos Ltda - CISPOA 131

Comercializar produto impróprio ao consumo

manter para fins comerciais, produtos vencidos, deteriorados e
sem data de fabricação e validade

derivados lácteos

06/01/2015

000375-1500/16-4

Camila Paesi - SIM 006 de Guaporé

Burlar a Fiscalização

por realizar abate sem a presença do fiscal de inspeçao do
municipio

carne suína

13071-1500/15-9

MARI TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS CNPJ N° 14.594.994/0001-26

Comercializar produto impróprio ao consumo

Comercializar produtos fora do prazo de validade

13073-1500/15-4

MARI TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS CNPJ N° 14.594.994/0001-26

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

18545-1500/15-1

LUCIANA LIMA BOLSONELO - CNPJ N° 17.517.678/0001-49

18547-1500/15-7

000250-1500/16-9

NASDEC SUPERMERCADO LTDA - CNPJ n° 04.016.924/0001-37

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

carne bovina, queijo e linguiça

26/09/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000612-1500/16-0

SUPERMERCADO BACCHI LTDA - CNPJ n° 89.349.450/0001-06

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

carne suina e queijo

26/06/2016

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000613-1500/16-2

POPIK & POPIK LTDA - CNPJ N° 10.897.889/0001-05

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

queijo

26/06/2016

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000616-1500/16-0

JOÃO CARLOS DUPOND - CNPJ N° 95.193.629/0001-01

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

linguiça

17/04/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

01/02/2017 - DOE

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000620-1500/16-6

BUTZGE E BUTZGE LTDA -CNPJ Nº 01.131.189/0001-14

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

carne bovina, banha suína, carne de frango e embutidos

17/04/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000622-1500/16-1

E R P SUPERMERCADO PASIN LTDA ME - CNPJ N° 19.991.508/0001-27

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

queijo

26/06/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000605-1500/16-6

R M PRODUTOS COLONIAIS LTDA - CNPJ N°93.913.846/0001-01

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

pescados, embutidos e queijo

13/03/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000604-1500/16-3

R M PRODUTOS COLONIAIS LTDA - CNPJ N°93.913.846/0001-01

Comercializar produto fora do prazo de validade

comercializar produtos de origem animal fora do prazo de
validade

embutidos e pescados

13/03/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000628-1500/16-8

SUPERMERCADO CAVALLI LTDA ME - CNPJ N° 02.824.328/0001-58

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

comercializar produtos de origem animal sem inspeçao
sanitaria

queijo, banha, embutidos, carne bovina e ovos

13/11/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000629-1500/16-0

ESTANCIA COMERCIO DE CARNES EIRELI ME - CNPJ N° 19.820.344/0001-75

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

transportar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

carne bovina, suína e miúdos bovinos

10/01/2015

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

000923-1500/16-9

FERON & TERRA LTDA - CNPJ N° 00.973.310/0003-54

Comercializar produtos sem inspeção sanitária

transportar produtos de origem animal sem inspeção sanitária

carne e aves e queijo

14/09/2016

advertência, apreensão e inutilização dos produtos

sem publicação

DIPOA/SEAPI

problema solucionado

8346-1500/16-0

ENDRIGO DE LIMA KRAMER - CPF N° 809.535.220.91

Falsificar rotulagem

por falsificar rotulagem de inspeção federal e utilizar em
produtos sem inspeção sanitária

carne bovina

15/09/2016

multa, apreensão e inulização dos produtos

07/02/2017 - DOE

DIPOA/SEAPI

local interditado

OBSERVAÇÃO: INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS PELO PRAZO DE 6
(SEIS) MESES À PARTIR DA
PUBLICAÇÃO PELO PROCON/RS

