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Certificado de Aprovação
Por meio deste, o organismo de certificação:

LRQA France SAS
Sendo um organismo de certificação acreditado de acordo com ISO/IEC 17065 para certificação IFS e tendo um
acordo assinado com a IFS Management GmbH, confirma-se que as atividades de processamento da

Avibom Avícola, S.A.
Av. Combatentes da Grande Guerra nº 126, 2565-642 Torres Vedras, Portugal
GLN: 5600023971155
Número de controle veterinário: 11/LVT/2014,PTR 504CE
COID: 59200
cumprem com os requisitos da norma:

IFS Food Version 7, October 2020 E associada documentos regulamentares
Em nível Básico
com uma pontuação de 88.72%
Números de aprovação: 00024419
Para o escopo de auditoria:
Produção (abate, choque térmico, desmancha, corte, fatiagem, marinado, refrigeração, congelação, armazenamento frio) e
embalagem (granel em caixas plásticas, saco plástico, barquete, vácuo e ATM) de carne de aves (frango, Peru, pato e galinha)
DMD e miudezas. Produção (corte e formatação) e embalagem (granel em caixas plásticas, saco plástico, barquete) de
espetadas de peru e frango. Exclusão: Produção de carne picada e produtos de salsicharia de carne de aves (pronto-a-cozinhar
e pronto-a-comer).
Informações adicionais: La compañía tiene actividades propias de broker que no están certificadas con una norma reconocida
por GFSI.
Nombre y número de alcances de producto: 1. Carnes rojas y blancas, aves de corral y productos cárnicos, 7. Productos
combinados.
Número de código de los alcances tecnológicos: C, D, E, F

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Emitido por: LRQA España, S.L.
por e em representação da: LRQA France SAS

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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