Processo
Administrativo

Razão Social/CPF

Desconformidade

Detalhamento

Descrição e Marca do
Data da autuação
Produto

Sanção aplicada

Data da
publicação

Órgão
autuador

Situação
atual

Produto com
CDA - COMPANHIA
divergência de
21042.001333/2013DE DISTRIBUIÇÃO qualidade em relação
62
ARAGUAIA
ao informado na
embalagem.

181/2012

Arroz-101
PARBOILIZADO

05/02/2013

R$ 17.448,80

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.002080/201425

R2 ALIMENTOS
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
LTDA

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

035/2014

Feijão-DELICIOOSO

07/05/2014

R$ 8.102,06

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.002081/201470

R2 ALIMENTOS
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
LTDA

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

037/2014

Feijão-SOGENALDA

07/05/2014

R$ 5.720,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.005743/201463

R2 ALIMENTOS
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
LTDA

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

253/2014

Feijão-ALFREDINHO

11/12/2014

R$ 13.379,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.002833/201401

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

007/2014

Arroz-CONQUISTA

04/04/2014

R$ 13.996,40

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.002838/201401

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

007/2014

Arroz-PÉROLA

04/04/2014

R$ 11.512,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

L.L. KUNDE

Destinar para
consumo produto
desclassificado

081/2015

Feijão-FEIJÃO KUNDE

14/10/2015

R$ 107.960,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

FREITAS & CIA
LTDA

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

331/2014

Arroz-ANAÍ

14/10/2015

R$ 5.184,87

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

Produto com
FAZE COMÉRCIO
divergência de
21042.000207/2016DE CEREAIS LTDA - qualidade em relação
33
EPP
ao informado na
embalagem.

187/2015

Arroz-LA DONNA

21/12/2015

R$ 6.350,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.001161/201599

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

008/2015

Feijão-DACASA

28/01/2015

R$ 12.080,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.010675/201616

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

243/2016

Feijão-CALDINHO DA
VÓ

19/08/2016

R$ 7.300,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.008335/201625

ARBAZA
ALIMENTOS LTDA

089/2016

Feijão-GRÃOS DO
SUL

25/05/2016

R$ 99.528,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.008354/201651

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

088/2016

Feijão-ARBAZA

25/05/2016

R$ 6.003,20

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.008351/201618

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

082/2016

Feijão-DACASA

25/05/2016

R$ 5.720,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.004489/201567

21042.004490/201591

Destinar para
consumo produto
desclassificado

21042.000486/201716

BENJAMIN ZAGO
INDÚSTRIA
MOAGEIRA LTDA

Destinar para
consumo produto
desclassificado

157/2016

Farinha de trigoDALVA

18/11/2016

R$ 13.760,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.000487/201761

BENJAMIN ZAGO
INDÚSTRIA
MOAGEIRA LTDA

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

158/2016

Farinha de trigoDALVA

18/11/2016

R$ 5.009,60

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

21042.009314/201716

Autuado por utilizar
rótulo do produto
Cervejaria Seasons BEBIDA ALCOÓLICA
Ltda
MISTA marca
MOOSAIC de forma
irregular

Processo
administrativ
SIPOV/DDA/S o concluído
FA-RS
em
08/01/2018

3936-1500/16-0

Bonsul Ind. Com De
Car. e Der. Ltda Burlar a Fiscalização
CISPOA 117

1599-1500/15-4

20458-1500/15-1

Frigorifico Castro
Ltda - CISPOA 118

Frigorífico Chesini
Ltda - CISPOA 436

Indsutrializar
produtos
salgados sem
aprovação da
DIPOA.

Bebida Alcoólica MistaMOOSAIC

20/07/2017

R$ 2.000,00

osso, ossinho e pele
suína

29/02/2016

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

02/01/2015

Multa e suspensão do
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

24/09/2015

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

16/01/2015

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

24/05/2016

Multa e suspensão do
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros nitrito
e nitrato de sódio
acima dos limites
permitidos

Burlar a Fiscalização

reaproveitando
produto
condenado pela
inspeção, por
problemas de
temperatura

fígado bovino
lingüiça de carne de
frango resfriado

000323-1500/16-0

Frigorífico Chesini
Ltda - CISPOA 436

Adulteração e/ou
Fraude

por falsificaçao
de produto

16/1500-0000887-7

Adelis Ind. Com.
Alim. Ltda - CISPOA
443

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros nitrito
e nitrato de sódio
acima dos limites
permitidos

salsicha bock

linguiça mista
defumada pré-cozida

produto
cancelado

16/1500-0001506-7

17/1500-0000101-0

4278-1500/16-3

17/1500-0002694-3

000381-1500/16-5

2170-1500/16-9

7764-1500/14-7

16/1500-0014324-3

Adelis Ind. Com.
Alim. Ltda - CISPOA
443

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

Comercializar
produtos de origem
Ronildo Frizzo - ME animal com
CISPOA 445
parâmetros físico
químicos alterados

Valdeni Antonio
Pelicioli - CISPOA
457

Mascarin e Lesina
Ltda ME - CISPOA
634

Abraão Tebaldi &
Filhos Ltda CISPOA 676

Ind.Prod.Suínos
Casa Velha Ltda CISPOA 749

Indústria de
Emb.Silberschlag
Ltda - CISPOA 807
(SCHIBI)

Adulteração e/ou
Fraude

parâmetro amido
acima dos limites
permitidos

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

Multa e suspensão do
produto

não publicado

Multa e suspensão do
produto

não publicado

Multa , apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI
produto
cancelado

salsicha bock
parâmetro
lipídeos acima
dos limites
permitídos
por utilizar rótulos
de terceiros no
seu produto,
caracterizando
fraude

beneficiar produtos
parâmetro Indice
utilizando matéria
Crioscópico
prima, leite cru, com
alterado
parâmetros alterados

Burlar a Fiscalização

01/06/2016

por produzir e
comercializar
produto suspenso
pela DIPOA
parâmetros nitrito
e nitrato de sódio
acima dos limites
permitidos

por produzir e
comercializar
Burlar a Fiscalização
produto suspenso
pela DIPOA

alterando o
rótulo de produto
suspensoenviado
Fripan Frig Pancotto
Burlar a Fiscalização
para análise
LTDA CISPOA 833
fiscal, visando
burlar a
fiscalização

26/12/2016

DIPOA/SEAPI
problema
solucinado

doce de leite

23/11/2015

DIPOA/SEAPI
empresa
fechada

salaminho

16/02/2017

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

derivados lácteos

18/12/2015

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

embutidos

15/02/2016

Multa e suspensão do
produto

não publicado

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

salame tipo italiano

02/04/2014

DIPOA/SEAPI
empresa
suspensa

lingüiça toscana suave

06/12/2016

salames e linguiças

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI
atividades
interrrompida
s

11541-1500/14-1

6132-1500/14-0

17/2000-0180195-9

Sidnei Comin CISPOA 846

Isaldo Antoniolli CISPOA 857

Camperotche
Industria e Comércio
de Alimentos Ltda EPP/
08.953.136/0001-28

por produzir e
comercializar
Burlar a Fiscalização
produto suspenso
pela DIPOA

Burlar a Fiscalização
1) Por não possuir nos
rótulos das embalagens todas
as informações obrigatórias,
incluindo a lista de
ingredientes, que deveria
estar contemplando todos os
ingredientes em ordem
decrescente da respectiva
proporção, sendo que utiliza
um ingrediente elaborado
com dois ou mais
ingredientes e que não
acompanha, entre
parênteses, os seus
componentes em ordem
decrescente de proporção
(nome do referido ingrediente
identifica-se por
"condimentos"); 2) Por não
possuir alvará sanitário dos
carros de transporte do
alimento pronto, sendo
observado carro estacionado
no local que continha pneu
junto ao produto pronto para
o consumo, não mantendo as
adequadas condições de
transporte em carro
higienizável e próprio para
este fim; 3) Por ser
caracterizado como indústria
de alimento e apresentar-se
manipulado insumos que não
são designados como chás e
que não possuem registro,
incluindo os produtos:
Espinheira Santa, Bancha,
Cavalinha, Alcachofra, Anis,
Cascara Sagrada, Guako,
Tanchagem, Hipérico,
Quebra-pedra, Losna,
Ginkgobiloba, Jambolão,
Sene, Catuaba, Passiflora
folhas, Marapuama, Damiana,
Oliveira, Chapéu de Couro,
Porangaba, Arnica Silvestre,

abater animais
sem Guia de
Transito Animal
(GTA)

queijo tipo colônia
temperado com
orégano

14/07/2014

12/05/2014

Multa, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

Multa e suspensão de
atividades

não publicado

DIPOA/SEAPI
empresa
fechada

DIPOA/SEAPI

carne bovina

Não especificado no
auto: diversos produtos
não coincidiam com a
lista de ingredientes, 10 de novembro de
desde Sal Temperado
2017
à temperos compostos.
Marca Camperotchê /
Tempero Campero

Advertência

01/02/2018

7 CRS

empresa
fechada

A indústria
está
respondendo
atualmente a
outro
Processo
Administrativ
o Sanitário,
de rito de
Análise
Fiscal,
envolvendo
sal
temperado,
por erro de
rotulagem.
Fizeram
pedido de
esgotamento
de
embalagens
que está em
fase de
análise.

17/2000-0184035-0

RAQUEL ADEGG
LEYVA ME /
11131565/0001-24

fluxo irregular de produção
(somente uma porta de
entrada onde entram os
funcionários, matéria-prima e
também por onde saem os
produtos acabados);
presença de insetos no
depósito, o qual tem contato
com área de envase; matériaprima (casca de cacau) sem
indicação para uso em
alimentos (usada em plantas,
segundo rotulagem e com
rotulagem incompleta no
depósito); matéria-prima sem
procedência; ralos sem
proteção na área de
fermentação; veiculação de
material publicitário (folder)
com indicação terapêutica e
alegações de propriedade
funcional(regula flora
intestinal; auxilia o fígado a
eliminar toxinas; aumenta
imunidade, repleta de
antioxidantes, sem
comprovação de uso;
inscrição de rotulagem no
GROWLER de 1,9 L irregular
"bebida probiótica repleta de
antioxidantes", sem
comprovação de segurança
de uso pela ANVISA;
ausência de laudo de
potabilidade de água;
ausência de identificação da
cultura "scoby" (não há
identificação de quais
microrganismos estão
presentes), portanto, sem
certificação sanitária de
origem; teto sem acabemento
liso, impermeável e de fácil
higienização na área de
fermentação.

Tao Kombucha sabor
Casca de Cacau

INTERDIÇÃO DO
ESTABELECIMENTO
ATRAVÉS DO TERMO
DE INTERDIÇAO
CAUTELAR DE
ESTABELECIMENTO
SOB VIGILÂNCIA
SANITÁRIA Nº 005/17;
INUTILIZAÇÃO DOS
PRODUTOS CITADOS
NO TERMO DE
INTERDIÇÃO
CAUTELAR DE
10 de novembro de
PRODUTOS E/OU
2017
SUBSTÂNCIAS Nº
005/17;
RECOLHIMENTO DE
TODOS OS LOTES E
APRESENTAÇÕES DO
PRODUTO TAO
KOMBUCHA, SABOR
CASCA DE CACAU DO
COMÉRCIO DO
ESTADO DO RS, DE
ACORDO COM A
NOTIFICAÇÃO DE
RECOLHIMENTO 003/17

23/01/2018.

DVS/CEVS/S
ES/RS

ATIVA

17/1500-0002224-7

Frigorifico do Sul CISPOA 274

Comercializar
produtos impróprios
ao consumo

transportar para
fins comerciais
produtos de
origem animal
com caracteres
fisicos e
orgonolépticos
alterados

16/1500-0010059-5

Quinta do Vale
Alimentos Ltda CISPOA 408

beneficiar produtos
utilizando matéria
prima, leite cru, com
parâmetros alterados

teor de lipídeos
abaixo do limite

Adelis Ind. Com.
Alim. Ltda. CISPOA 443

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros nitrito
e nitrato de sódio
acima dos limites
permitidos

Adelis Ind. Com.
Alim. Ltda. CISPOA 443

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetro amido
acima do
permitido

16/1500-0000887-7

16/1500-0001506-7

16/1500-0008241-4

3270-1500/16-4

Laticínios Tres
Palmeira Ltda CISPOA 481

entranha bovina

10/01/2017

multa, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

produto não
autorizado

28/09/2016

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

24/05/2016

multa e suspensão de
produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

produto
cancelado

01/06/2016

multa e suspensão de
produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

advertência

não publicado

derivados lácteos

parâmetro Extrato
Seco
beneficiar produtos
Desengordurado
utilizando matéria
(ESD) abaixo
prima, leite cru, com
permitido e
parâmetros alterados
presença de
corpos estranhos

produzir e
comercializar
Rodrigo Carlos
produtos estando
Pietrobelli - CISPOA Burlar a Fiscalização
com o
547
estabelecimento
suspenso pela
DIPOA

linguiça mista
defumada pré-cozida

produto
cancelado

salsicha bock

19/07/2016

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

derivados lácteos

28/08/2014

derivados lácteos

multa, apreeensão e
inutilização de produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI
empresa
fechada

3269-1500/16-7

16/1500-0008631-2

16/1500-0010736-0

17/1500-0000605-5

17/1500-0000608-0

17/1500-0000746-9

4690-1500/16-8

Rodrigo Carlos
Pietrobelli - CISPOA
547

Vanzin Scopell &
Cia. Ltda. - CISPOA
677

Vanzin Scopell &
Cia. Ltda. - CISPOA
677

Adulteração e/ou
Fraude

utilizar materiaprima não
aprovada (amido
de milho) para
fabricação do
produto ricota

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros nitrito
e nitrato de sódio
acima dos limites
permitidos

Adulteração e/ou
Fraude

alterar elementos
da formulação de
produtos sem
autorização da
DIPOA (uso de
nitrato/nitrito em
excesso)

28/08/2014

não publicado

DIPOA/SEAPI
empresa
fechada

ricota fresca

13/09/2016
costela defumada de
suino

11/10/2016

multa e suspensão de
produtos

não publicado

multa, apreeensão e
inutilização de produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

linguiça colonial

Laticínios Stefanello
Ltda - CISPOA 681

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros
matéria gorda no
requeijão cremoso com
Extrato Seco
amido e gordura
abaixo permitido
vegetal

10/01/2017

Laticínios Stefanello
Ltda - CISPOA 681

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros
matéria gorda no
Extrato Seco
abaixo permitido

10/01/2017

Laticínios Stefanello
Ltda - CISPOA 681

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros
matéria gorda no
Extrato Seco
abaixo permitido

por romper lacre,
fabricando
HB2 Laticínios Ltda Burlar a Fiscalização produtos lácteos,
CISPOA 698
sem autorização
da DIPOA

multa, apreeensão e
inutilização de produtos

requeijão cremoso
sabor cheddar

10/01/2017

multa e suspensão de
produtos

não publicado

multa e suspensão de
produtos

não publicado

multa e suspensão de
produtos

não publicado

multa e cancelamento de
registro

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

nata

derivados lácteos

02/03/2016

DIPOA/SEAPI
empresa com
registro
cancelado

16/1500-0009424-2

17/1500-0001907-6

17/1500-0000784-1

Frgorifico Angus
Ltda - CISPOA 710

Adulteração e/ou
Fraude

Angelo Agnolin - ME
Burlar a Fiscalização
- CISPOA 815

RZ-Prodotti La
Delizia Ltda CISPOA 821

por congelar,
para fins
comerciais,
produto resfriado
vencido
por industrializar
produto
cancelado pela
DIPOA

15/06/2016

multa, apreensão e
inutilização de produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

carne bovina

multa, apreensão e
inutilização de produtos

não publicado

13/01/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

01/08/2016

multa, apreensão e
inutilização da matéria
prima CMS

não publicado

DIPOA/SEAPI

multa

não publicado

14/12/2016

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

salsicha

por não respeitar
tempo de camara
fria pra carcaça
Burlar a Fiscalização
suina, expedindo
sem autorização
da inspeção
carne suína resfriada

16/1500-0007878-6

16/1500-0008985-0

16/1500-0007252-4

por armazenar e
utilizar CMS em
Embutidos Pratense
Burlar a Fiscalização produtos que não
Ltda - CISPOA 834
permitem este
ingrediente

Claudecir Machado
Sá - CISPOA 850

Frigorifico Razzera
Ltda - CISPOA 859

parâmetros
beneficiar produtos
acidez, índice
utilizando matéria
crioscópico e
prima, leite cru, com
Extrato Seco
parâmetros alterados Desengordurado
(ESD) alterados

Adulteração e/ou
Fraude

derivados cárneos
(embutidos)

25/08/2016

problema
solucionado

DIPOA/SEAPI
empresa
fechada

derivados lácteos

por fraudar o
produto rúmen, o
descongelando,
sem higiene, para
comercializar
como resfriado

15/06/2016

rúmem resriado

multa, apreensão e
inutilização de produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

000624-1500/16-7

ALESSANDRA
comercializar
comercializar
MORESCO & CIA
produtos de origem carne suína sem
LTDA (MERCADO
animal sem inspeçao
inspeçao
GAÚCHO), CNPJ N°
sanitaria
sanitaria
11.809.314/0001-56

25/07/2015

1571-1500/16-7

2220-1500/16-8

2217-1500/16-5

17/2000-0149061-9

DIEGO FEIJO
comercializar
TEIXEIRA ME produtos de origem
CNPJ N°
animal sem inspeçao
20.067.561/0001-15
sanitaria

comercializar
carne suína e
linguiça sem
inspeçao
sanitaria

17/12/2015

Paulo Blomker de
Souza –
Supermercado e
Açougue CNPJ
97.246.425/0001-17

Armazenar e comercializar
alimentos vencidos, acondicionados
em desacordo com a
recomendação de rotulagem
(produtos resfriados armazenados
em temperatura de congelamento,
produtos sob refrigeração com
recomendação para armazenar em
local seco e fresco), produtos de
origem animal acondicionados sem
proteção e sem indicação de
procedência, com indicação
terapêutica no rótulo (chás), falta de
higiene do estabelecimento,
açougue sem condições sanitárias:
não possui lavatório exclusivo de
higienização de mãos,
equipamentos e utensílios sujos e
mal conservados (portas dos
equipamentos de frio não vedam).

advertência, apreeensão
e inutilização de produtos

carne bovina

23/12/2015
advertência, apreeensão
e inutilização de produtos

carne suína e linguiça

comercializar
vários produtos
TERESA MECKNY
empanados de frango,
Comercializar
de origem animal
RADUSZEWISKI miúdos bovinos, osso
produtos impróprios
com
CNPJ N°
ovino, costela bovina,
ao consumo humano características
96.642.527/0001-63
carne suína,
organolépticas
embutidos, carne
alteradas
bovina e osso bovino

Diversos produtos,
como carnes em geral,
derivados cárneos e
lácteos, refrigerantes
diversos, chás, sachês
de mostarda, sem
especificação de
marcas no auto.

DIPOA/SEAPI

publicado em
26/02/2018

DIPOA/SEAPI

publicado em
26/02/2018

DIPOA/SEAPI

publicado em
05/03/2018

DIPOA/SEAPI

advertência, apreeensão
e inutilização de produtos

carne suína
NESTOR
comercializar
comercializar
BRONSTRUP & CIA produtos de origem carne bovina sem
LTDA - CNPJ
animal sem inspeçao
inspeçao
07.581.670/0001-98
sanitaria
sanitaria

publicado em
05/03/2018

15/11/2015
advertência, apreeensão
e inutilização de produtos

13/09/2017

Interdição parcial do
estabelecimento
(padaria) e multa de R$
5.000,00

21/02/2018

16ª CRS

Padaria
interditada,
demais áreas
em atividade

17/2000-0153182-0

Luis Carlos de Brito
– Restaurante e
Lancheria Britinho
CNPJ
27.572.292/0001-93

Alimentos prontos reaproveitados e
acondicionados sem identificação,
produtos de origem animal
armazenados sem identificação de
procedência e validade (carne,
empanados, mel, entre outros),
alimentos vencidos, sem rótulo,
sem identificação (designação,
validade, data de abertura),
utensílios e produtos de limpeza
espalhados pela área de
manipulação sem identificação e
em local não específico para esse
fim, saneantes em embalagens
reaproveitadas sem identificação,
alimentos armazenados sobre o
piso (hortigranjeiros, bebidas, etc),
condições de higiene do
estabelecimento precárias (ralos
abertos, resíduos de alimentos no
piso), presença de insetos e
vestígios (baratas e fezes de
baratas), equipamentos e utensílios
sujos e mal conservados (de
madeira, enferrujados, quebrados e
com incrustação), presença de
panos sujos na área de
manipulação (pendurados, sobre
alimentos e no piso).

Diversos
produtos,
como
salgadinhos
vencidos,
alimentos
prontos em baldes sem
identificação, bebidas
sem rótulo, carnes sem
certificação sanitária de
origem, mel em vidro
de café, alimentos
armazenados no piso
passíveis
de
contaminação,
pães
sem rótulos de origem,
sem especificação de
marcas no auto.

13/09/2017

Advertência e inutilização
de produtos

20/02/18

16ª CRS

Estabelecime
nto em
atividade

17/2000-0149179-8

17/2000-0149016-3

Minimercado SA
Rosane Schmitt
CNPJ
03.760.779/0001-31

Armazenar e comercializar
alimentos vencidos, acondicionados
em desacordo com a
recomendação de rotulagem
(produtos resfriados armazenados
em temperatura de congelamento,
produtos sob refrigeração com
recomendação para armazenar em
local seco e fresco), produtos de
origem animal acondicionados sem
proteção e sem indicação de
procedência (sem certificação
sanitária de origem, sem sinais de
inspeção, sem corte padrão, entre
outros), congelados (congelamento
em freezer caseiro), produtos
congelados com sinais de
descongelamento/recongelamento
(presença de cristais de gelo),
embutidos sem identificação de
procedência, presença de vestígios
de insetos e roedores (fezes, urina,
odor) em todo o estabelecimento,
inclusive sobre as prateleiras em
que estavam expostos alimentos e
demais produtos relacionados à
saúde, iscas caseiras para roedores
sobre as prateleiras, embalagens
dos produtos muito sujas,
prateleiras de madeira revestidas
com jornais, alimentos
armazenados sobre o piso e
encostados nas paredes, presença
de hortifrutigranjeiros em processo
de decomposição (mofados,
podres, fermentados), área de
açougue com comunicação direta
com garagem e área externa, sem
condições sanitárias de
funcionamento, falta de asseio e
higiene total do estabelecimento e
dos arredores, não possui lavatório
exclusivo de higienização de mãos
com papel higiênico, papel toalha,
sabonete líquido inodoro, incolor,
equipamentos e utensílios sujos e
mal conservados em todo o
estabelecimento.

Diversos produtos de
origem
animal
e
alimentos
perecíveis
(refrigerantes, cervejas,
pães,
hortifrutigranjeiros,
biscoitos, salgadinhos,
aipim congelado, entre
outros),
sem
especificação
de
marcas no auto.

Daniel Gerhardt &
Cia Ltda CNPJ
14.944.563/0001-42

Armazenar e comercializar
alimentos vencidos, acondicionados
em desacordo com a
recomendação de rotulagem
(produtos resfriados armazenados
em temperatura de congelamento,
produtos sob refrigeração com
recomendação para armazenar em
local seco e fresco), feitos de
espécies não permitidas para
alimentos (chás).

Diversos
produtos,
como
refrigerante,
bacon, carne suína
congelada, chás, sem
especificação
de
marcas no auto.

14/09/17

Interdição total do
estabelecimento
(atividades de mercado e
açougue), Cancelamento
de Licença Sanitária e
inutilização de produtos

20/02/18

16 CRS

Estabelecime
nto sem
atividade
licenciada

13/09/17

Advertência e inutilização
de produto

19/02/18

16a CRS

Estabelecime
nto em
atividade

a

17/2000-0153174-9

Marlisete de
Quadros
CNPJ
00.880.554/0001-20

Armazenar e comercializar
alimentos vencidos, produtos de
panificação expostos à venda com
rotulagem em desacordo com a
legislação (validade, lote,
fabricante, ingredientes, etc),
produtos de origem animal
acondicionados sem proteção e
sem indicação de procedência,
congelados, embutidos (linguiça e
salsicha) sem identificação de
procedência, com indicação
terapêutica no rótulo e feitas com
espécies vegetais não permitidas
para alimentos (chás), cigarros com
rótulo em espanhol sem nota fiscal,
embalagens avariadas
(enferrujadas, estufadas,
amassadas), falta de organização e
higiene total do estabelecimento e
dos arredores, presença de insetos
e vestígios (baratas vivas e fezes
de baratas), estabelecimento sem
condição higiênico-sanitária, expor
à venda medicamentos no mercado
(antibióticos como amoxicilina,
analgésicos, antinflamatórios, chás
fitoterápicos, xaropes, digestivos).

Diversos
produtos,
como
refrigerante,
cerveja, carne sem
procedência,
erva
mate,
farinha,
especiarias
e
temperos, mel, doce de
leite, margarina, sem
especificação
de
marcas no auto.

13/09/17

Inutilização de produto e
multa

11/01/18

16a CRS

Estabelecime
nto em
atividade

17/2000-0152909-4

17/2000-0200919-1

Distribuidora de
Frutas Cesca Ltda /
CNPJ
00.610.365/0001-38

Dias e Ianzer Ltda
CNPJ
18.052.212/0001-88

A empresa estava procedendo o
fracionamento e envase de
alimentos (milho de pipoca, feijões
e amendoim) com ausência de
alvará sanitário e em local com
estrutura física inadequada:
ausência de paredes, piso e teto
liso, impermeável e higienizável,
ausência de lâmpadas com
proteção, ausência de pia de
higienização de mãos, móveis de
madeira, manipuladores de
uniforme, ausência de portas com
dispositivo, de fechamento
automático (molas e braço
mecânico), e com ausência de tela
milimétrica. O amendoim não
possuía
laudos de aflotoxina e umidade do
fornecedor e os produtos prontos
eram comercializados com
ausência de rotulagem e
informação obrigatórias em
alimento que pode causar alergia
alimentar. A manipulação dos
alimentos ocorria em pavilhão
aberto com transporte de veículos
em seu interior e ausência de
controles e barreiras contra pragas
e vetores.

A empresa desobedeceu a
interdição cautelar do
estabelecimento para todas suas
atividades de produção e venda,
tendo sido evidenciada produção e
venda dos seus produtos sem a
devida autorização e licença
sanitária.

Diversos
produtos,
como amendoim, feijão
milho de pipoca, sem
especificação
de
marcas no auto.

Produtos
fabricados
pela empresa Dias e
Ianzer

22/09/2017

Inutilização de produtos

15/12/17

Suspensão de venda e
fabricação do produto,
apreensão e inutilização
dos produtos que
venham a ser
encontrados no mercado
com data de fabricação
posterior a 01/11/2017.

19/03/2018

14/03/18

5a CRS

O
acompanha
mento da
inutilização
dos produtos
será
agendado
para a
segunda
quinzena do
mês de
abril/2018.

7a CRS

Encaminhad
o para
DVS/CEVS/S
ES para
elaboração
de
memorando
circular para
apreensão
dos produtos
no comércio.

17/2000-0162356-2

16/1500-0009290-8

16/1500-0011737-4

C A S Martins - ME
CNPJ
20.444.216/0001-53

A indústria foi notificada da
ausência de alvará sanitário em
junho de 2017, não tendo
apresentado a documentação legal
necessária para renovar seu alvará
sanitário. Além disso, seguiu em
funcionamento sem alvará
sanitário. As condições da
indústria se mostraram precárias,
ausentes do que determina
minimamente a legislação, não
tendo sido apresentado no local o
documento de outorga do poço
artesiano, emitido pelo órgão
competente (DNPM) - exigido
pelo subitem 6.4 do Anexo da
RDC/ANVISA n. 274/2005 c/c
Anexo 3 e Anexo 8 da Portaria
SES/RS nº
199/2012 -, assim como não foi
apresentado o Manual de Boas
Práticas de Fabricação e
Procedimentos Operacionais
Padronizados mínimos, exigidos
pela RDC/ANVISA n. 275/2002,
ANEXO I, subitem 2.9 e subitem
4.1.1, alíneas "a", "b", "c", "d", "e",
"f", "g" e "h" A estrutura física é
totalmente incompatível com a
prática industrial do autuado. Não
apresenta paredes, tetos e pisos
liso, laváveis e impermeáveis,
com escoamento e fluxo de
produção totalmente inadequado.
As bombonas não ficam em local
protegido, sendo as bombonas
vazias mantidas no mesmo local
designado como área de expedição
final. Este local possui, inclusive,
uma mesa de sinuca com
cobertas por cima, e uma lareira,
não obedecendo o que determina o
Subitem 6.2 do Anexo da
RDC/ANVISA 274/2005 c/c
Subitem 4.1.10 do Anexo I da
RDC/ANVISA 275/2002,
características que impedem a
implantação das Boas Práticas
de Fabricação, colocando o
produto final em risco de

Lauro Fronchetti ME - CISPOA 150

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

Lauro Fronchetti ME - CISPOA 150
Burlar a Fiscalização

10/10/17

Advertência e
interdição do
estabelecimento.

15/03/18

7a CRS

Estabelecime
nto
interditado

parâmetros
gordura acima
dos limites,
linguiça de carne suina
proteína abaixo,
nitrito e nitrato de
sódio acima

03/08/2016

multa e suspensão de
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

empresa
suspensa

por industrializar
produtos
suspensos pela
DIPOA
(embutidos)

13/10/2016

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

empresa
suspensa

Água adicionada de
sais Colina Verde

derivados cárneos
(embutidos)

17/1500-0001486-4

16/1500-0006761-0

16/1500-0011322-0

16/1500-0014054-6

Coop.Santa Clara
Ltda - CISPOA 315

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros
proteína abaixo
dos limites e
nitrito e nitrato de
linguiça de carne suina
sódio acima

24/01/2017

Laticínios Primo
Ltda - CISPOA 477

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

teor de matéria
gorda acima dos
limites permitidos

12/08/2016

Pronto Com e
Repres Embutidos
Ltda - CISPOA 580

Burlar a Fiscalização

2651-1500/14-2

17/1500-0002597-1

17/1500-0006842-5

por romper lacres
oficiais do
estabelecimento (
box de
insensibilização
de bovinos)

Embutidos
Esperança Ltda CISPOA 843

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros nitrito
e nitrato de sódio
acima dos limites
permitidos

Granja Pinheiros
Ltda - CISPOA 858

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

teor de umidade
acima dos limites
permitidos
(gotejamento)

JAIME SOUZA DA
SILVA - CNPJ N°
00.682.475/0001-05

Comercializar
produtos sem
inspeção sanitária

não publicado

multa e suspensão de
produto

não publicado

multa, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

DIPOA/SEAPI
problema
solucionado

doce de leite

produzir e
comercializar
produtos estando
com o
estabelecimento
derivados cárneos
suspenso pela
Burlar a Fiscalização
(embutidos) e fatiados
DIPOA

Agroindústria Dois
Lajeadense CISPOA 611

multa e suspensão de
produto

por armazenar e
comercializar
pescado sem
inspeção
sanitária

07/10/2016

DIPOA/SEAPI
empresa
suspensa

07/12/2016

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI
empresa
fechada

carne bovina

08/01/2014
linguiça mista salsichão

cortes congelados de
frango (coxa e
sobrecoxa)

22/02/2017

24/02/2016
pescado (viola)

multa e suspensão de
produto

não publicado

multa e suspensão de
produto

não publicado

advertência, apreeensão
einutilização dos
produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI
empresa
fechada

DIPOA/SEAPI
problema
solucinado

DIPOA/SEAPI

17/2000-0122521-4

17/2000-0149155-0

17/2000-0020946-0

Diva Z. Bsttistelo
CPF:
93.329.670/0001-37

A empresa estava produzindo
(fracionando/embalando e
rotulando) alimentos em local
com ausência de licença
sanitária e em local insalubre
com inadequações na
estrutura física e falhas nas
Boas Práticas de Fabricação.

23 caixas de mariolo da
costa, 07 caixas de doce
de leite vencido, 10 sacos
de pé de moleque sem
rotulagem, 09 caixas de
pipoca doce, 10 caixas de
merengue kauê, 02 caixas
de geléia de fruta (bala de
goma), 221 caixas de
mandolate, 11 caixas de
biscoito

João Carlos
Cardoso da Silva
CPF:
04.870.137/0001-58

Armazenar e comercializar
alimentos vencidos; manter
alimentos acondicionados em
desacordo com a
recomendação de rotulagem;
realizar armazenados em
recipientes reaproveitados;
manter produtos de
panificação expostos à venda
com rotulagem em desacordo
com a legislação;
acondicionar produtos de
origem animal sem
identificação de procedência,
com indicação terapêutica no
rótulo e feitas com espécies
vegetais não permitidas para
alimentos (chás); embalagem
avariadas por roedores;
apresentar estrutura física em
desacordo com a legislação
sanitária vigente; expôr à
venda medicamentos no
mercado; obstar a ação
fiscalizatória ao esconder
produtos de origem animal.

Da Colônia
Alimentos Naturais
Ltda
CNPJ:
04.330.736/0001-89

Produção e comercialização
do produto “Paçoca Rolha
com Açúcar Mascavo”, marca
Da Colônia, com rotulagens
contendo informações que
induzem o consumidor a
dúvidas sobre a composição
dos alimentos, no que se
refere aos ingredientes e à
presença de glúten

27/07/2017

Interdição total de
estabelecimento,
inutilização de produtos e
multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).

04/04/2018

5ª CRS

Aguardando
inutilização dos
produtos

aproximadamente 400 kg
de alimentos perecíveis
diversos sem identificação

13/09/2017

Inutilização de produto e
multa

17/04/2018

16ª CRS

Estabeleciment
o em atividade.

“Paçoca Rolha com Açúcar
Mascavo”, marca Da
Colônia

26/09/2016

Advertência

03/04/2018

18ª CRS

Estabeleciment
o em atividade.

18/2000-0022914-9

Valsenir Luis Martins
de Souza
CPF: 494.122.21053

Produzir aipim descascado
em estabelecimento sem
alvará sanitário, em local sem
condições higiênco-sanitárias
para a produção de alimentos

Aipim descascado

23/01/2018

Advertência

03/04/2018

19ª CRS

Estabeleciment
o com
atividades
encerradas.

18/2000-0007050-6

Camperotche
Indústria e Comércio
de Alimentos Ltda. EPP
CNPJ:
08.953.136/0001-28

Produzir alimentos
contrariando o disposto na
legislação sanitária pertinente
(RDC nº 276/2005; RDC nº
259/2002; Lei Federal nº
10.674, de 16 de maio de
2003).

Tempero marca
Camperotche

15/01/2018

Inutilização dos produtos
irregulares e multa

11/04/2018

7ª CRS

Penalidade
publicada no
DOE.

17/2000-0175600-7

Dias e Ianzer Ltda
CNPJ
18.052.212/0001-88

Produzir alimentos
contrariando o disposto na
legislação sanitária pertinente
(RDC nº 275/2002; Dec. Est.
nº 23.430/1974; Lei nº.
6.503/1972).

Produtos fabricados pela
empresa Dias e Ianzer

01/11/2017

16/04/2018

7ª CRS

Penalidade
publicada no
DOE.

17/2000-0039627-9

Flavio F da Silva
CNPJ:
97.185.324/0001-3

Produzir alimentos
contrariando o disposto na
legislação sanitária pertinente
(Lei nº 6.503/1972; Dec. Est.
nº 23.430/1974).

Sem informação dos
produtos

03/03/2017

Advertência

17/04/2018

18ª CRS

Penalidade
publicada no
DOE.

21042.001668/201542

BB Indústria de
Laticínios e
Agronegócios Ltda

Coliformes totais e
fecais

31.428/2014,
38.626/2014,
38.627/2014 e
38.628/2014

Queijos prato, samsoe
e tropical-Schneider

30/10/2014

R$ 15.648,52

10º
Solucionado
SIPOA/DINSP

21042.001650/201541

BB Indústria de
Laticínios e
Agronegócios Ltda

Coliformes fecais

007545/2014

Queijo tropical de uso
industrial-Schneider

09/07/2015

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DINSP

21042.004502/201588

Coop. Taquarense
de Laticinios Ltda

Acidez e lipidios

005033/15

Leite em pó-Cootall

19/08/2015

R$ 15.649,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.003694/201513

Coop. Taquarense
de Laticinios Ltda

Crioscopia e cloretos

005020/15

Leite pasteurizadoCootall

19/08/2015

R$ 15.649,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.004500/201599

Coop. Taquarense
de Laticinios Ltda

Índice de CMP

005485/15

Leite pasteurizadoCootall

20/08/2015

R$ 15.649,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.003773/201516

Coop. Taquarense
de Laticinios Ltda

Microrganismos
mesófilos

005483/15

Leite pasteurizadoCootall

21/08/2015

R$ 15.649,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

Multa, interdição do
estabelecimento e
inutilização de produtos
irregulares no mercado

Solucionado

21042.004534/201583

PARMISSIMO
ALIMENTOS LTDA

Umidade

. 15/301 A

Queijo parmesão
ralado-Parmissimo

10/09/2015

R$ 15.649,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.000065/201612

Laticínios Bom
Gosto S. A.

Acidez e lipidios

31100/2015

Leite em pó- não
informado

04/01/2016

R$ 15.649,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.003782/201515

Indústria de
Laticínios Santa
Tereza Ltda

Coliformes fecais e
totais

19652/2015

Nata-Santa Tereza

27/06/2015

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.000119/201631

Laticínio Deale
LTDA - ME

Coliformes totais;
bolores eleveduras

11498/15

Ricota- Deale

07/01/2016

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.010304/201634

Laticínio Deale
LTDA - ME

Coliformes totais

16242/16

Manteiga- Deale

19/09/2016

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.000456/201718

Coop. Mista dos
Pequenos
Agricultores da
Região Sul Ltda.

Microrganismos
mesófilos

13199/16

Leite pasteurizadoPomerano

16/01/2017

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DINSP

21042.007997/2017- RASIP ALIMENTOS
69
LTDA

Solucionado
Sorbato acima do
padrão

12471/17-RS S1
e Ata 0093/2017

Queijo ralado- GRAN
FORMAGGIO

27/07/2017

Advertencia

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.008301/201711

LATICINIO
FRIOLACK LTDA ME

Coliformes totais

15270/2017

Queijo prato fatiadoFriolack

07/08/2017

Advertencia

10º
SIPOA/DINSP Solucionado

21042.014534/201672

LATICINIOS SAO
DOMINGOS LTDA

Analise
microbiologica fora
dos padrões coliformes totais

COA nº 22249/16

Ricota-Domilac

30/12/2016

Advertencia

10º
SIPOA/DINSP

21042.000446/201774

COA nº
Analise fisico-quimica
Coop. Agropecuária
24221/2016; Ata
fora dos padrões Petrópolis Ltda
pericial nº
ESD e umidade
026/2017.

21042.008731/201733

21042.009674/201718

Analise
Coop. Agropecuária microbiologica fora
Petrópolis Ltda
dos padrões - Bolores
e leveduras

Solucionado

22304/17-RS

Analise
microbiologica fora
COOP. MISTA DOS
dos padrões COA nº 25154/17PEQ. AGRIC. DA
Mesofilos, coliformes
RS
REGIÃO SUL LTDA
totais, coliformes
fecais

Manteiga- Piá

16/02/2017

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DINSP
Solucionado

Iogurte com polpa de
morango- Piá

17/08/2017

R$ 3.129,70

10º
SIPOA/DINSP
Solucionado

Leite pasteurizadoPomerano

06/09/2017

R$ 3.129,70

10º
SIPOA/DINSP
Solucionado

21042.012687/201766

21042.013435/201754

21042.013728/201731

16/1500-0007917-0

11535-1500/14-0

16/1500-0005128-4

16/1500-0006704-0

17/1500-0007243-5

COOP. MISTA DOS
PEQ. AGRIC. DA
REGIÃO SUL LTDA

Analise
microbiologica fora
dos padrões mesofilos

COOP. MISTA DOS
PEQ. AGRIC. DA
REGIÃO SUL LTDA

Analise
microbiologica fora
dos padrões mesófilos

PRATIVITA
ALIMENTOS
NUTRICIONAIS
LTDA

Fripan Frig
PancottoLtda

Frigorifico Famile
Ltda.

COA nº
21836/2017;
21837/2017;
21838/2017;
21839/2017;
21840/2017

Leite pasteurizadoPomerano

COA nº 39217/17RS

Nata-Pomerano

Claudecir Machado
Sá

10º
SIPOA/DINSP

R$ 3.129,70

Solucionado

30/11/2017

10º
SIPOA/DINSP

R$ 3.129,70

Solucionado

Analise fisico-quimica
COA nº 30440/17fora dos padrões RS e Ata Pericial Leite em pó-Prativita
lipidios, acidez,
nº 79/2017
umectabilidade

11/12/2017

Burlar a Fiscalização

por industrializar
e comercializar
produto suspenso
pela DIPOA

29/07/2016

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

Burlar a Fiscalização

dar destino
diferente a
produto
condenado pela
inspeção

05/08/2014

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

28/06/2016

multa, apreensão e
inutilização de produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

10/08/2016

advertência e suspensão
de produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

08/08/2016

advertência

não publicado

DIPOA/SEAPI

empresa
fechada

industrializar
Laticínios Stefanello
produtos que não
Burlar a Fiscalização
Ltda.
foram aprovados
pela DIPOA

Frgorifico R. Moretto
ME

13/11/2017

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetros nitirito
e nitrato acima
dos limites

Beneficiar produtos
utilizando matéria
prima, leite cru, com
parâmetros alterados

em desacordo
com o teste de
alizarol

linguiça de carne de
suina defumada

10º
SIPOA/DINSP

Advertencia

Solucionado

carne bovina

requeijão culinário

linguiça calabreça forte

derivados lácteos

16/1500-0009401-3

18/2000-0002663-9

Chrles Cristian
Mollar

por sonegação de
informações de
Burlar a Fiscalização
produção,
burlando a
fiscalização

Utilização de matériaprima/insumos em
condições
inadequadas
Agromed chá
(vencidas), matériaIndiano LTDA
prima armazenada no
CNPJ:
estabelecimento em
91.805.705/0001-31 condições que não
reduzam os danos ao
mínimo possível
(matéria-prima
vencida no estoque).

26/09/2016

multa

não publicado

Produtos da marca
Agromed chá Indiano

05/01/2018

Advertência e inutilização
dos produtos descritos
no Termo de Interdição
Cautelar n° 01/2018

25/04/2018

derivados cárneos
(embutidos)

empresa em
processo de
DIPOA/SEAPI
cancelament
o de registro

19ª CRS

Estabelecime
nto em
atividade.

Produto com
divergência de
FELICE INDÚSTRIA
21042.006570/2017-43
qualidade em relação
DE ARROZ LTDA
ao informado na
embalagem.

590/2016

Arroz SÃO PEDRO

22/06/2017

R$

14.000,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

Produto com
divergência de
CEREAIS RUVIARO
21042.002634/2017-37
qualidade em relação
LTDA
ao informado na
embalagem.

071/2016

Feijão SERRA
URUGUAI

26/01/2017

R$

9.950,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

7.620,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

Produto com
divergência de
GELSON ANTÔNIO
21042.002628/2017-80
qualidade em relação
MEOTI
ao informado na
embalagem.

Feijão CALDO BRASIL
078/2016

25/01/2017

BENJAMIN ZAGO
21042.000487/2017-61
INDÚSTRIA
MOAGEIRA LTDA.

21042.000892/2017-89

21042.000892/2017-89

21042.000893/2017-23

21042.000894/2017-78

21042.002602/2017-31

21042.002608/2017-17

OLIVENZA IND. DE
ALIMENTOS LTDA

OLIVENZA IND. DE
ALIMENTOS LTDA

OLIVENZA IND. DE
ALIMENTOS LTDA

OLIVENZA IND. DE
ALIMENTOS LTDA

ENGENHO
MORAES LTDA

ENGENHO
MORAES LTDA

Produto com
divergência de
qualidade em relação
ao informado na
embalagem.
Destinar para
consumo produto
desclassificado
Destinar para
consumo produto
desclassificado
Destinar para
consumo produto
desclassificado
Destinar para
consumo produto
desclassificado
Produto com
divergência de
qualidade em relação
ao informado na
embalagem.
Produto com
divergência de
qualidade em relação
ao informado na
embalagem.

Produto com
PILECCO
divergência de
21042.002619/2017-99 NOBRE ALIMENTO qualidade em relação
S LTDA
ao informado na
embalagem.

Farinha de trigo
DALVA

5.009,60

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

19.772,40

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

7.288,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

6.999,20

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

6.285,20

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

6.575,60

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

9.368,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

8.515,65

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

18/11/2016

158/2016
Azeite de Oliva
MALAGUENZA

01/07/2016

384/2016
Azeite de Oliva
ESPANHOL

11/01/2017

201/2016
Azeite de Oliva TORRE
DE QUINTELA

11/01/2017

202/2016
Azeite de Oliva
MALAGUENZA

11/01/2017

203/2016

Arroz BARRIGA CHEIA
25/01/2017

398/2016

Arroz BARRIGA CHEIA
25/01/2017

397/2016

Arroz ALEGRETE
096/2016

R$

25/01/2017

Produto com
PILECCO
divergência de
21042.002617/2017-08 NOBRE ALIMENTO qualidade em relação
S LTDA
ao informado na
embalagem.
Produto com
PILECCO
divergência de
21042.002624/2017-00 NOBRE ALIMENTO qualidade em relação
S LTDA
ao informado na
embalagem.
QUALYGRÃOS DIS
21042.004274/2016 –27 TRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA

Destinar para
consumo produto
desclassificado

Produto com
CDA - COMPANHIA
divergência de
21028.002782/2016-71 DE DISTRIBUIÇÃO qualidade em relação
ARAGUAIA LTDA.
ao informado na
embalagem.

21042.000486/2017-16

BENJAMIN ZAGO
INDÚSTRIA
MOAGEIRA LTDA

Destinar para
consumo produto
desclassificado

Produto com
RUBENS
divergência de
21042.006576/2017-11 PERLEBERG & CIA qualidade em relação
LTDA
ao informado na
embalagem.
Produto com
RUBENS
divergência de
21042.006580/2017-89 PERLEBERG & CIA qualidade em relação
LTDA
ao informado na
embalagem.
Produto com
RUBENS
divergência de
21042.006575/2017-76 PERLEBERG & CIA qualidade em relação
LTDA
ao informado na
embalagem.

Arroz SUPER ECCO

33.711,16

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

35.707,88

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

5.165,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

10.362,56

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

13.760,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

8.168,00

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

5.938,40

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

R$

8.974,40

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

25/01/2017

095/2016

097/2016

R$

Arroz TRIVIAL
25/01/2017

Soja CAMPO BELO
22/02/2016

053/2015

Arroz D'OURA
09/11/2015

181/2015
Farinha de trigo
DALVA

18/11/2016

157/2016

Arroz GAZELA
23/06/2017

044/17

Arroz DMAIS
23/06/2017

043/17

Arroz BELEZA
024/17

23/06/2017

21042.001961/2017-71

21042.013021/2017-25

CARGILL
AGRÍCOLA S. A

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

COURMAYEUR DO Autuado por elaborar
BRASIL VINHOS e comercializar Vinho
fora dos PIQs para
LTDA
Avidez Volátil

21042.004650/2016-83

IRMÃOS MOLON
LTDA

21042.001460/2017-95

INDUSTRIA DE
LATICINIOS
RANCHO BELO
LTDA

21042.009486/2017-81

21042.011952/2017-99

Coop. Agropecuária
Petrópolis Ltda

R$

5.102,40

Processo
SIPOV/DDA/S administrativ
FA-RS
o concluído

03/03/2017

3801/16

0648/17

Vinho Tinto de Mesa
Suave lote 004 SERRA
GAÚCHA

27/06/2017

R$ 4.000,00.

SEAPI/RS

Processo
administrativ
o concluído

0958/14

Suco de Uva Tinto
Integral lote 14034
PIETRO FELICE

23/09/2014

R$ 3.000,00.

SEAPI/RS

Processo
administrativ
o concluído

Contagem de
microrganismos
COA nº 00503/17Nata RANCHO BELO
mesofilos acima dos
RS
padrões legais

17/02/2017

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

COA nº
22036/17-RS,
22051/17-RS,
22052/17-RS,
22053/17-RS e
22054/17-RS

Leite em pó SANLAT

24/08/2017

R$ 15.648,52

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

Contagem de
microrganismos
COA nº 23191/17Nata RANCHO BELO
mesofilos acima dos
RS
padrões legais

04/09/2017

R$ 3.129,70

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

26/10/2017

R$ 3.129,70

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

Autuado por elaborar
e comercialziar Suco
de Uva fora dos Piqs,
com teor de sólidos
totais abaixo do limite
mínimo estabelecido
e grau alcoólico
acima do limite
máximo permitido

Contagem de Bacilus
DIELAT INDUSTRIA
cereus, mesófilos
21042.009129/2017-13 E COMERCIO DE aeróbios e coliformes
LATICINIOS LTDA
totais acima dos
padrões legais
INDUSTRIA DE
LATICINIOS
RANCHO BELO
LTDA

Óleo de Girassol LIZA

Contagem de
microrganismos
mesofilos e
coliformes totais
acima dos padrões
legais

COA nº 32940/17RS

Nata PIÁ

DIELAT INDUSTRIA
21042.012869/2017-37 E COMERCIO DE
LATICINIOS LTDA

21042.013517/2017-07

Laticínio Deale
LTDA - ME

Contagem de
coliformes totais
acima dos padrões
legais

COAs nºs
22036/17-RS,
22051/17-RS,
22052/17-RS,
22053/17-RS e
22054/17-RS

Composto lácteo
SANLAT

16/11/2017

R$ 3.129,70

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

Padrão de umidade
fora dos padrões
legais

COA nº 10804/17SP e Ata de
Analise Pericial

Manteiga comum
DEALE

04/12/2017

R$ 3.129,70

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

COA nº
23764/2017

Leite em pó BIOLAT

18/12/2017

R$ 3.129,70

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

Manteiga comum
DOMILAC

16/02/2018

Advertência

10º
SIPOA/DIPO Solucionado
A

linguiça mista
defumada

17/02/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

21/03/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

empresa
suspensa

11/05/2016

multa

10/04/2018 DOE

DIPOA/SEAPI

18/04/2018 DOE

DIPOA/SEAPI

DIELAT INDUSTRIA Umectabilidade Leite
21042.014027/2017-10 E COMERCIO DE
em pó integral
LATICINIOS LTDA
instantâneo

21042.001603/2018-40

LATICINIOS SAO Manteiga comum - CT
COA 2456/2018
DOMINGOS LTDA
e CF

17/1500-0002457-6

Matadouro e
Frig.Santo André CISPOA 173

por dar destino
diferente, a
produto retido
Burlar a Fiscalização
pela fiscalização,
para analise
microbiológica

17/1500-0008427-7

Matadouro
Frigorífico Jaime
Dalla Nora CISPOA 178

por processar
produtos, após o
termino do abate,
Burlar a Fiscalização
não autorizados
pelo serviço de
inspeção

16/1500-0001385-4

16/1500-0001437-0

MC Silva Agro
Indústria de Carnes
Ltda - CISPOA 222

MC Silva Agro
Indústria de Carnes
Ltda - CISPOA 222

Burlar a Fiscalização

Adulteração e/ou
fraude

por abater
animais sem a
devida
informação ao
serviço oficial

estômago bovino

empresa
fechada

carne bovina

por comercializar
carne de bovino
congelada com
rotulo de carne
resfriada

17/05/2016

carne bovina

multa

empresa
fechada

16/1500-0008044-6

17/1500-0005716-4

16/1500-0007253-2

17/1500-0002158-5

17/1500-0005704-0

17/1500-0005708-3

16/1500-0011264-0

16/1500-0011266-6

Ind. de Lat. Martim CISPOA 233

Frigorifico do Sul CISPOA 274

JM7 Agroindústria
Eireli - CISPOA 437

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

por romper lacre
de carcaça que
Burlar a Fiscalização foi destinada para
tratamento pelo
frio

Adulteração e/ou
fraude

Comercializar
produtos de origem
Ronildo Frizzo - ME animal com
CISPOA 445
parâmetros físico
químicos alterados

Laticínios Primo
Ltda - CISPOA 477

Laticínios Primo
Ltda - CISPOA 477

Laticínios Tres
Palmeira Ltda CISPOA 481

Laticínios Tres
Palmeira Ltda CISPOA 481

parâmetro
matéria gorda no
extrato seco
abaixo do limite
permitido

por usar
formulação
diferente da
aprovada na
DIPOA
parâmetro
matéria gorda no
extrato seco
acima do limite
permitido

Beneficiar produtos
parâmetro
utilizando matéria
gordura abaixo do
prima, leite cru, com
limite permitido
parâmetros alterados
Beneficiar produtos
índice
utilizando matéria
caseinomacropep
prima, leite cru, com
tídeo acima do
parâmetros alterados limite permitido
Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

índice de
peróxido acima
do limite
permitido

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetro acidez
acima do limite
permitido

29/08/2016

multa e suspensão de
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

11/04/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

10/08/2016

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

16/02/2017

multa e suspensão de
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

28/03/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

28/03/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

16/06/2016

multa e suspensão de
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

16/06/2016

multa e suspensão de
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

queijo prato (lanche)

carne bovina

linguiça mista

queijo minas frescal

derivados lácteos

derivados lácteos

manteiga

nata

17/1500-0000618-7

17/1500-0002888-1

17/1500-0000417-6

17/1500-0009056-0

17/1500-0009057-9

Frigorifico Rio
Pardinho Ltda CISPOA 490

Supermercado
Demarco Ltda CISPOA 622

Vanzin Scopell &
Cia. Ltda. - CISPOA
677

Santo Izidoro
Alimentos Ltda CISPOA 704

Santo Izidoro
Alimentos Ltda CISPOA 704

16/1500-0008015-2

Alles Ind e Com. de
Carnes e Der. Ltda CISPOA 796

17/1500-0008491-9

Lourdes Susana
Covatti Pagnussat CISPOA 826

Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

parâmetro nitrito
de sódio total
acima do limite
permitido

parâmetro
proteína abaixo
do limite
permitido

Adulteração e/ou
fraude

por substituir o
corte barriga
suina por papada
suina na
fabricaçao do
bacon

Adulteração e/ou
fraude

Adulteração e/ou
fraude

por substituir o
corte barriga
suina por papada
suina na
fabricaçao do
bacon

não publicado

DIPOA/SEAPI

24/02/2017

multa, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

empresa
fechada

05/01/2017

multa e suspensão de
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

22/03/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

18/05/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

08/09/2016

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

22/05/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

problema
solucionado

linguiça colonial

bacon

bacon

presença de
tecidos inferiores
e corpos
carne moida congelada
estranhos
de bovino

Beneficiar produtos
utilizando matéria índice crioscópico
prima, leite cru, com
alterado
parâmetros alterados

multa e suspensão de
produto

costela defumada de
suino

por armazenar
inadequadamente
Comercializar
os produtos, sem
produtos impróprios
identificação e
miúdos congelados de
ao consumo humano
com
bovinos (mocotó) e
caracteristicas
miúdos resfriados de
alteradas
suínos (pele)
Comercializar
produtos de origem
animal com
parâmetros físico
químicos alterados

16/01/2017

derivados lácteos

16/1500-0014279-4

16/1500-0014325-1

17/1500-0008680-6

16/1500-0010187-7

16/1500-0008539-1

16/1500-0012820-1

por produzir e
Fripan Frig Pancotto
comercializar
Burlar a Fiscalização
Ltda - CISPOA 833
produto suspenso
pela DIPOA
por alterar o
número do
registro no rótulo
Fripan Frig Pancotto
Burlar a Fiscalização
de produto
Ltda - CISPOA 833
suspenso para
burlar a
fiscalização

Embutidos Pratense
Ltda - CISPOA 834

Chrles Cristian
Mollar - CISPOA 872

MINI MERCADO
ROSA E RIBEIRO
LTDA - CNPJ N°
05.802.142/0001-96 Taquara/RS

LOTARIO L
SEEVALD & CIA
LTDA - CNPJ N°
91.692.541/0001-83 Novo Hamburgo/RS

Adulteração e/ou
fraude

Adulteração e/ou
fraude

Comercializar
produtos sem
inspeção sanitária

Comercializar
produtos sem
inspeção sanitária

por utilizar
corante
"vermelho
ponceau" que
não consta na
lista de aditivos
permitidos

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

07/11/2016

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

08/05/2017

multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

linguiça tipo calabresa

linguiça tipo calabresa

linguiça de carne suína
(salsichão)

por comercializar
produto com
qualidade inferior
a registrada na
DIPOA e
lombo tipo canadense
declarado no
resfriado e linguiça tipo
rótulo
calabresa defumada
fatiada
beneficiar
produtos de
origem animal
sem registro em
orgao de
inspeção

17/11/2016

problema
solucinado

29/06/2016

multa e suspensão de
atividades

15/05/2018 DOE

DIPOA/SEAPI
empresa
com registro
cancelado

25/08/2016

advertência, apreensão e
inutilização dos produtos

13/03/2018 DOE

DIPOA/SEAPI
problema
solucinado

frangos e embutidos

Industrializar
produtos de
origem animal
sem possuir
registro em órgão
embutidos (linguiças e
de inspeção
salames)

24/10/2016

advertência, inutilização
dos produtos e interdição
do estabelecimento

não publicado

DIPOA/SEAPI

17/2000-0183771-6

021727-20.00/16-4

021910-20.00/16-0

Mara Cristina Knak
Blasi - ME

Comercializar alimentos
de origem animal
(carnes) embalados sem
certificação sanitária de
origem; comercializar
ovos sem inspeção
sanitária; alimentos
diversos com prazo de
validade vencida;
hortigranjeiros
comercializados
embalados com bolor;
acondicionamento
irregular (alimento de
origem animal congelado
tendo que estar resfriado,
e alimento refrigerado
tendo que estar em
temperatura ambiente).
Presença de baratas em
grande número na área
do mercado e de
manipulação de
alimentos;
reaproveitamento de
vasilhames para
acondicionar alimentos.

Acelino Fajardo dos
Santos
CPF 172.922.800-30

Produção e
comercialização de
alimentos sem licença
sanitária do órgão
competente e
contrariando o disposto
na legislação sanitária
pertinente (Dec. Est. nº
23.430/1974).

Vilson da Silva
Lanches
CNPJ:
97276927/0001-90

Produção e
comercialização de
alimentos sem licença
sanitária do órgão
competente e
contrariando o disposto
na legislação sanitária
pertinente (Dec. Est. nº
23.430/1974).

Prazo de validade
vencido: Conservas
marca Sabor do Sítio e
marca Hasul, Iogurte
Danone Integral,
Massa para lasanha
marca La Boa
Toscana, Pão de Alho
marca Bom Sabor.
Alimentos de origem
animal sem
procedência

Não se aplica

Não se aplica

16/11/2017

Multa

07/01/2016

Advertência

29/02/2016

Advertência e inutilização
dos produtos
apreendidos

30/05/2018

12/06/2018

12/06/2018

9ª CRS

Aguardando
comprovante
de
pagamento
de multa

18ª CRS

Penalidade
imposta
publicada no
DOE.

18ª CRS

Penalidade
imposta
publicada no
DOE.

172000-0138548-3

Pizza Familia
Calabreza
Ocarone Família de
Chocolate pré-assado
Marca: C&C
Fornecedora de
Alimentos Ltda

A empresa estava
produzindo e rotulando
Servida Alimentos
produtos com ausência
Ltda
de informação obrigatória
06.982.926/0001-06
de identificação de
origem.

28/08/2017

Inutilização de produtos
(rótulos)

Não se aplica

01/03/2018

Advertência e interdição
parcial do
estabelecimento
(interdição da
industrialização de
alimentos)

19/06/2018

5ª CRS

Inutilização
agendada
para dia
25/06/2018

DVS

Penalidade
imposta
publicada no
DOE.

18/2000-0033185-7

Gourmet Saudável
Ltda
CNPJ:
20.403.695/0001-60

Produção e
comercialização de
alimentos sem licença
sanitária do órgão
competente e
contrariando o disposto
na legislação sanitária
pertinente (Dec. Est. nº
23.430/1974).

21042.005341/201540

COMPANHIA
MINUANO DE
ALIMENTOS LTDA

nitrito e nitrato

15/0820

salsicha-minu

30/11/2015

R$ 9.390,00

10º
SIPOA/DIPOA

Solucionado

21042.014046/201746

COOP. REG.
SANANDUVA DE
CARNES E DERIV.
LTDA

Detecção de OGM

PL-DVO20170328

mortadelaMAJESTADE

18/12/2017

R$ 1.200,00

10º
SIPOA/DIPOA

Solucionado

21042.013194/201743

COOP. REG.
SANANDUVA DE
CARNES E DERIV.
LTDA

Umidade e voláteis

10422/17-SP

salame tipo milanoMAJESTADE

23/11/2017

R$ 12.518,82

10º
SIPOA/DIPOA

Solucionado

21042.001769/201866

COOP. REG.
SANANDUVA DE
Deceteção de Listeria
CARNES E DERIV.
LTDA

03979/18-RS

mortadelaMAJESTADE

21/02/2018

R$ 12.518,82

10º
SIPOA/DIPOA

Solucionado

21042.013296/201769

QUINTA DO VALE
ALIMENTOS LTDA

09881/17-SP

lingüiça tipo calabresa
cozida e defumadaQUINTA DO VALE

28/11/2017

R$ 12.518,82

10º
SIPOA/DIPOA

Solucionado

1/2015/0452

Vinho Tinto de Mesa
Suave lote 001ARRIVATTO D'ROMA

15/01/2016

R$ 10.000,00.

SEAPI/RS

Cálcio em base seca

Autuado por elaborar
e comercializar vinho
21042.003842/2016- VINÍCOLA D'KLOSS
com teor de
72
LTDA
conservante Ácido
Sórbico acima do
limite mínimo
estabelecido

19/06/2018

Processo
administrativo
concluído

POR
COMERCIALIZAR
PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL
SEM INSPEÇÃO
SANITÁRIA

FRANGO, SALSICHA,
CARNE SUÍNA,
OVOS, QUEIJO,
EMPANADOS E
SALSICHÃO

30/08/2016

Advertência, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

Problema
solucionado

QUEIJO, EMBUTIDOS,
CARNES DE
FRANGO, BOVINA E
SUÍNA E BACON

16/08/2016

Advertência, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

Problema
solucionado

EMBUTIDOS, MIÚDOS
E CARNE DE
FRANGO

02/09/2016

Advertência, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

Problema
solucionado

QUEIJO PARMESÃO

05/07/2016

Multa, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

Problema
solucionado

CARNE BOVINA

16/03/2017

Advertência e interdição

não publicado

DIPOA/SEAPI

Empresa
interditada

CARNE BOVINA

28/07/2016

Advertência, apreensão e
inutilização dos produtos

não publicado

DIPOA/SEAPI

Problema
solucionado

POR ELABORAR
PRODUTO
LINGUICA DE CARNE
DIFERENTE DO
SUÍNA MIGNON
APROVADO JUNTO
A DIPOA;

20/10/2016

Multa e suspensão do
produto

não publicado

DIPOA/SEAPI

Problema
solucionado

BURLAR A
FISCALIZAÇAO

DESVIAR
CARCAÇAS DO
SERVIÇO DE
INSPEÇÃO OFICIAL

CARNE SUÍNA

31/07/2017

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

Empresa
Suspensa

BURLAR A
FISCALIZAÇAO

POR RETIRAR O
"UNTO" SEM
AUTORIZAÇÃO DO
SERVIÇO OFICIAL

CARNE SUÍNA

06/09/2017

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

Empresa
Suspensa

16/1500-0009267-3

JOÃO BRAUN
RIBEIRO

COMERCIALIZAR
PRODUTOS SEM
INSPEÇÃO
SANITÁRIA

16/1500-0009109-0

ALESSANDRO
FERREIRA DA
ROSA E CIA LTDA

COMERCIALIZAR
PRODUTOS SEM
INSPEÇÃO
SANITÁRIA

16/1500-0009532-0

ROGERIO LUIS
BAMBERG

COMERCIALIZAR
PRODUTOS SEM
INSPEÇÃO
SANITÁRIA

16/1500-0013075-3

CALABRIA CASA
DE QUEIJOS LTDA

ADULTERACAO
E/OU FRAUDE

17/1500-0007434-4

JOSE ANTONIO
KUBICZEWSKI
BAUM

COMERCIALIZAR
PRODUTOS SEM
INSPEÇÃO
SANITÁRIA

17/1500-0010906-7

BAMBERG & LARA
LTDA

COMERCIALIZAR
PRODUTOS SEM
INSPEÇÃO
SANITÁRIA

16/1500-0014033-3

EMBUTIDOS
PRATENSE LTDA CISPOA 834

ADULTERAÇAO
E/OU FRAUDE

17/1500-0016205-7

MATADOURO
GAVAZZONI LTDA CISPOA 407

17/1500-0018370-4

R. MORETTO
FRIGORIFICO - ME CISPOA 745

POR
COMERCIALIZAR
PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL
SEM INSPEÇÃO
SANITÁRIA
POR
COMERCIALIZAR
PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL
SEM INSPEÇÃO
SANITÁRIA
POR
COMERCIALIZAR
PRODUTO COM
ROTULO
FALSIFICADO
POR ABATER E
INDUSTRIALIZAR
PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL
SEM REGISTRO
EM ORGAO DE
INSPEÇÃO
ARMAZENAR E
COMERCIALIZAR
CARNE BOVINA
SEM INSPEÇÃO
SANITÁRIA

17/1500-0021606-8

R. MORETTO
FRIGORIFICO - ME CISPOA 745

BURLAR A
FISCALIZAÇAO

18/1500-0005387-3

R. MORETTO
FRIGORIFICO - ME CISPOA 745

BURLAR A
FISCALIZAÇAO

18/1500-0012669-2

R. MORETTO
FRIGORIFICO - ME CISPOA 745

PRAZO DE
VALIDADE

17/2000-0168881-8

sem licença sanitária do
Leonardo Silveira
órgão competente,
Adam
contrariando o disposto
CNPJ:
na legislação sanitária
23.799.770/0001-41 pertinente (Dec. Est. nº

POR
INDUSTRIALIZAR
PRODUTO EM
PROIBIÇÃO
CAUTELAR
POR
INDUSTRIALIZAR
PRODUTO EM
PROIBIÇÃO
CAUTELAR
POR ROTULAR
CARCAÇAS COM
DATA POSTERIOR
AO ABATE

PAPADA SUÍNA

25/10/2017

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

Empresa
Suspensa

COPA DEFUMADA

26/02/2018

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

Empresa
Suspensa

CARNE SUÍNA

01/06/2018

Multa

não publicado

DIPOA/SEAPI

Empresa
Suspensa

18ª CRS

Penalidade
imposta
publicada no
DOE.

11ª CRS

Penalidade
imposta
publicada no
DOE.

5ª CRS

Penalidade
imposta
publicada no
DOE.

Produção de alimentos

Não se aplica

20/10/2017

Interdição e advertência

09/04/2018

Advertência, Interdição
de Produtos e
Inutilização de Produtos

23/06/2018

23.430/1974).

18/2000-0046880-1

Produzir, beneficiar,
acondicionar, depositar e
MBF Comércio de comercializar erva mate
sem licença sanitária do
Erva Mate Ltda
órgão competente,
CNPJ:
contrariando o disposto
01.172.163/0001-14 na legislação sanitária
pertinente (Dec. Est. nº
23.430/1974).

Erva mate Michelon
Erva mate Lebona
Erva mate Colonial

18/2000-0039064-0

A empresa estava
funcionando com
ausência de alvará
sanitário, falhas nas Boas
Bella Prata Casa de Práticas de Fabricação,
Pães e Congelados
irregularidades na
estrutura física, com
Ltda ME
produtos prontos
CNPJ:
24.360.409/0001-87 expostos à venda com
ausência de rotulagem e
produtos expostos à
venda com prazo de
validade expirado

Diversos produtos de
diferentes marcas,
destinados à
comercialização, com
prazo de validade
expirado

22/03/2018

Advertência

27/06/2018

11/07/2018

