
 

 

 

 

Declaração de Atendimento as RDC’S 

Data de emissão: 20 de Janeiro de 2023 

Documento válido por 1 anos, a partir da data de emissão.  

 

A Packseven Indústria e Comércio LTDA localizada na Rua Barão de Mauá, nº2400 – Distrito Industrial Getúlio 

Vargas, cidade de Mogi Guaçu/SP, inscrita no CNPJ nº 01.352.926/0001-09, declara que atende os seguintes 

regulamentos: 

• Portaria nº 326 – SVS/MS de 30 de julho de 1997 que dispõe sobre o regulamento técnico sobre as 

condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores / 

industrializadores de alimentos; 

• RDC nº 26, de 2 de julho de 2015, que dispõe sobre os Requisitos para rotulagem obrigatória dos principais 

alimentos que causam alergias alimentares;  

• RDC nº 51, 26 de novembro de 2010 que dispõe sobre Migração de materiais de embalagens e 

equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos; 

• RDC nº 52, de 26 de novembro de 2010 que dispõe de corantes em embalagens e equipamentos plásticos 

em contato com alimentos.  

•  RDC nº 56, de 16 de novembro de 2012 que dispõe sobre lista positiva de monômeros, outras substâncias 

iniciadoras e polímeros autorizados para a elaboração de embalagens e equipamentos plásticos em 

contato com alimentos; 

• RDC nº 91, de 16 de maio de 2001 que dispõe sobre Critérios gerais para embalagens e equipamentos 

em contato com alimentos; 

• RDC nº 105, de 19 de maio de 1999 que aborda disposições gerais para embalagens e equipamentos 

plásticos em contato com alimentos. 

• RDC nº 326, de 3 de dezembro de 2019 que estabelece a lista positiva de aditivos destinados à elaboração 

de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em contato com alimentos e dá outras providências.  

• Declaramos que não utilizamos na composição dos filmes GMO (Organismos Geneticamente 

Modificados). 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Lázaro Wisky Neto 

Gerente da Qualidade 


