Data de auditoria:
Data Próxima Auditoria:
01.09.2022 - 10.11.2022 (Anunciada)
07.07.2022 - 10.11.2022 (Não Anunciada)
Número de certificado:
Data da última auditoria Não-Anunciada:

4 Novembro 2021

Data deste certificado:
Data de validade:

6 Dezembro 2021
21 Dezembro 2022

10410798
N/A

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

LRQA France SAS
Sendo um organismo de certificação acreditado para certificação IFS e tendo assinado um acordo com o proprietário da IFS,
confirma que as atividades de processamento de

Avibom Avícola, S.A.
Herdade da Daroeira, 7565-100 Alvalade do Sado, Portugal
GLN: 5600074923004
Número de controle veterinário: LEI nº061509/10120, 2008/ PT L592,2008
COID: 59439
cumprem com os requisitos da norma:

IFS Food Version 7, October 2020 E associada documentos regulamentares
Em nível Alto
com uma pontuação de 96,00%
Números de aprovação: 00017498
Para o escopo de auditoria:
Production (slaughter and chilling) and packaging (plastic box) of poultry (chicken).
Produção (abate e arrefecimento) e embalagem (caixa plástica) de carne de aves (frango).
Nombre y número de alcances de producto: 1 – Carnes vermelhas e brancas, aves e productos cárneos
Número de código de los alcances tecnológicos: D, E, F

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
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.
Issued by: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard
Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France
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