
Empresa Endereço Produto Irregular/Marca Irregularidade

SHIBATA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL Rua Andora, nº. 500 - loja principal/SJCAMPOS linha de crochê/DAISO

identif icação f iscal, país de origem e 
composiçãoindicador por caracteres inf erior a 
2mm; instruções de conserv ação expressa 
por símbolos de f orma ilegív el ou de dif ícil 

v isualização

COMERCIAL DE PRESENTES BELATORRE EIRELI Rua Andora, nº. 500 - loja 01/SJCAMPOS berço / sonhomen ausência de selo

SHAOLI CHEN PRESENTES ME Rua Amazonas, nº. 3.276 / Votuporanga almof ada/SEM MARCA

ausência do nome ou marca ou razão social; 
da identif icação f iscal , do país de origem, 
composição têxtil, tamanho e cuidados de 

conserv ação

JAN CHEN COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA Rua Amazonas, nº. 3.585 / Votuporanga boné /SEM MARCA
ausência do nome ou razão social; da 

identif icação f iscal

boné /SEM MARCA ausência do nome ou marca ou razão social

meia infantil / AG ausência da identificação fiscal

JETSET COMÉRCIO D EROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA Avenida Getúlio Vargas, nº. 2-10 / Bauru blusa / SEM MARCA ausência da identificação fiscal

MAGAZINE LUIZ S/A Rua Arnolpho de Lima, nº. 2.385 / Franca ventilador de mesa/ MONDIAL

produto sujeito a av aliação da conf ormidade 
em material publicitário f ísico ou v irtual, sem 

disponibilizar inf ormações constantes na 
ENCE ou identif icação do modelo do produto

VIA VAREJO S/A Rua General Glicério, nº. 2.751-2.763 / SJRPRETO telev isor / LG sem a aposição do selo ENCE

camiseta /LACOSTE ausência CNPJ, composição têxtil

camiseta/BURBERRY ausência CNPJ, país de origem

DATA: 10/03/2022

OPERAÇÃO  ESPECIAL IPEM "DIA DO CONSUMIDOR" - INTERIOR

DATA: 08/03/2022

DATA: 09/03/2022

Rua Amazonas, nº. 3.473 / VotuporangaXJW BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA

Rua Gustavo Maciel, nº. 24-13 / BauruLUCIANA SHAFRANSKI



OPERAÇÃO  ESPECIAL IPEM "DIA DO CONSUMIDOR" - INTERIOR

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Rua Pacoal paes, nº. 525/SJCAMPOS ar condicionado / MIDEA

produto sujeito a av aliação da conf ormidade 
em material publicitário f ísico ou v irtual, sem 

disponibilizar inf ormações constantes na 
ENCE ou identif icação do modelo do produto


