
Empresa Endereço Produto Irregular/Marca Irregularidade

calcinha/INVISIBLE
ausência da inf ormação da identif icação 

f iscal

chapa térmica / AMG

chapa térmica sem as mascações ou em desacordo com o 
exigido pela regulamentação; aparelho doméstico sendo 

comercializado com o selo sem a devida certificação , feita 
por OCP acreditado pelo INMETRO

MMBNS BAURU COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA 
ME

Rua Marcondes Sabado, nº. 11-39 - loja 261 - Vila Antatida/Bauru blusa/SEM MARCA ausência de identif icação f iscal

GENERAL BRASIL PRESENTES COMÉRCIO LTDA Avenida Brasil, nº. 792 - Centro/Catanduva depilador elétrico

ausência do selo de identificação da conformidade na 
embalagem e no produto; aparelho elétricodoméstico 

sendo importado com o plugue fora do padrão exigido pela 
NORMA ABNT

JINYU HUANG & CIA LTDA ME Avenida Brasil, nº. 747 - Centro/Catanduva biquini/Z FIVE
ausência da identificação fiscal; infromação do nome da 

fibra em idiona distinto do país de consumo

ZENGHUA WU LTDA Avenida Brasil, nº. 360 - Centro/Catanduva depilador elétrico/ECCODA

ausência do selo de identificação da conformidade na 
embalagem e no produto; aparelho elétricodoméstico 

sendo importado com o plugue fora do padrão exigido pela 
NORMA ABNT

OPERAÇÃO IPEM "MULHER"   – INTERIOR – IRREGULARIDADES

DATA: 02/03/2022

Avenida Brasil, nº. 649 - Centro/CatanduvaCORAÇÃO DE MENINA LTDA

DATA: 03/03/2022



OPERAÇÃO IPEM "MULHER"   – INTERIOR – IRREGULARIDADES

MARIANA MARINHO ESPER BARBOSA EIRELI ME Rua Minas Gerais, nº. 444 - Centro/Catanduva camiseta f eminina/JOCKS denominação não prev ista ( desf ibrado)

EC MODA AUTORAL E EXCLUSIVA LTDA Rua Marcondes Sabado, nº. 11-39 - loja 245 - Vila Antatida/Bauru v estido / ELIONARA CHAVES

ausência da identif icação f iscal, 
composição têxtil, simbologia de 

conservção e sem o país de origem

KAFEI COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Coronel José Monteiro, nº. 301 - Centro/SJCampos blusa feminina/LDP composição enunciada 100% algodão

FINA ESTAMPA  SJC COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA Rua Sete de Setembro, nº. 309 - Centro/SJCampos calça feminina/SEM MARCA
ausência do nome ou razão social; 

ausência de identif icação f iscal

FINA ESTAMPA  SJC  II COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA Rua Coronel José de Monteiro, nº. 276 - Centro/SJCampos blusa feminina/JACKS NIPE
indicação da f ibra ou f ilamento em 

desacordo com o ap~endice A

L H CONFECÕES EIRELI Rua Coronel José de Monteiro, nº. 305 - Centro/SJCampos saída de praia/SEM MARCA

ausência do nome ou razão social; 
ausência de identif icação f iscal; país de 
origem; composição têxtil, simbologia de 

conservação, tamanho 

DATA: 04/03/2022


