
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
Razão Social: WENBIN & ZICONG LTDA. ME 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 29.090.140/0001/80 
Endereço: Rua 4, nº 1053, Centro, Rio Claro - SP. 
Responsável Legal: Wenbin Zhen 
 
Auto de infração nº 3543907/829 e Termo multifuncional nº 3543907/528, de 27 de 
março de 2018  no qual incorreu em infração sanitária por:  
1) Estar em funcionamento com atividade de lanchonete sem realizar o cadastro nesta 

Vigilância Sanitária; 
2) Manter animal nas dependências da lanchonete; 
3) Armazenar alimentos de consumo pessoal, sem condições de uso, vencidos, junto 

com alimentos destinados ao comércio; 
4) Produzir salgados em condições sanitárias inadequadas; 
5) Manter objetos pessoais diversos espalhados pela cozinha e área de estocagem.  
 
Foram inutilizados aproximadamente 45 kilos de produtos cárneos diversos, sem 
condições de uso/vencidos e lacrados/interditados a máquina de frios (lacre 0001284) e 
cilindro de massas (lacre 0001208). 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 28/03/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 04/04/2018: O interessado realizou o cadastro junto à Vigilância Sanitária, sanando 
a infração descrita no item 1. Quanto às outras infrações, haverá acompanhamento por 
parte desta VISA. 
Em 09/05/2018: Estivemos no local para acompanhamento do A.I., foram retirados os 
lacres 0001284 e 0001208 da máquina de frios e do cilindro de massas e os 
equipamentos foram retirados do estabelecimento. Os salgados estão sendo adquiridos 
de empresas licenciadas nesta  VISA, sem produção no local. A lanchonete está 
cadastrada na Vigilância Sanitária (processo administrativo nº 13827/2018). A área de 
estocagem  e cozinha encontravam-se organizadas. Uma vez sanadas as irregularidades 
que geraram este, propomos arquivamento/encerramento deste auto. 
 

 
Razão Social: ARMAZÉM RIO CLARO COM. DE BEBIDAS E CONEXOS 
LTDA. 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Bebidas 
CNPJ: 24.990.925/0001-95 
Endereço: Rua 14, 1009, Cidade Claret, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Bruna Ap. Marone Dias. 



 
Auto de infração nº 3543907/813, de 24/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por expor à venda/comercialização bebidas alcoólicas dispostas de maneira conjunta em 
estantes ou locais com produtos não alcoólicos; a infração foi constatada na área de 
atendimento e vendas do estabelecimento, onde haviam produtos empilhados sem a 
placa do aviso de proibição quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de 
bebidas alcoólicas por menores de 18 anos e misturados com outros produtos não 
alcoólicos como refrigerantes, energéticos e outros. Ainda constatou-se, em 
acompanhamento às vendas efetuadas no período da inspeção que, o estabelecimento 
deixou de exigir a apresentação de documento oficial de identidade para comprovação 
de maioridade, mesmo quando o cliente aparentava ser muito jovem. 
 
Auto de imposição de penalidade de multa infração nº 3543907/526, de 23/03/2018, no 
qual incorreu em infração sanitária por expor à venda/comercialização bebidas 
alcoólicas dispostas de maneira conjunta em estantes ou locais com produtos não 
alcoólicos; a infração foi constatada na área de atendimento e vendas do 
estabelecimento, onde haviam produtos empilhados sem a placa do aviso de proibição 
quanto ao consumo/oferta/permissão de consumo de bebidas alcoólicas por menores de 
18 anos e misturados com outros produtos não alcoólicos como refrigerantes, 
energéticos e outros. Ainda constatou-se, em acompanhamento às vendas efetuadas no 
período da inspeção que, o estabelecimento deixou de exigir a apresentação de 
documento oficial de identidade para comprovação de maioridade, mesmo quando o 
cliente aparentava ser muito jovem. 
 
Notificação de Recolhimento de Multa nº 3543907/124, de 23/03/2018, no valor de R$ 
2570,00, sendo concedido ao infrator o prazo de 30 dias a contar da ciência do Auto 
para recolhimento do valor estipulado.  
 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 24/02/2018: O interessado deu ciência do Auto de Infração e terá 10 dias para 
manifestação. 
O interessado apresentou defesa do Auto de Infração, a qual foi indeferida pela 
gerência. 
Em 23/03/2018: Foi entregue à interessada  o Auto de Imposição de Penalidade de 
Multa e a Notificação de Recolhimento de Multa e terá 30 dias para recolhimento do 
valor estipulado. A interessada recusou-se a assinar o termo sendo a ciência do 
documento dada por testemunha. 
Em 06/04/2018: Foi protocolada a Defesa do Auto de Imposição de Penalidade nº 
3543907/526. 
Em 16/04/2018: A Defesa do Auto de Imposição de Penalidade (Modalidade Multa) 
nº3543907/526 foi indeferida pela gerência. 
Em 17/04/2018: O interessado recusou-se a assinar a resposta da Defesa do Auto de 
Imposição de Penalidade (Modalidade Multa) nº 3543907/526. O documento foi 
entregue com a ciência dos fiscais e o interessado foi orientado para ir até a VISA e 
gerar o boleto do pagamento de multa, que poderá ser pago em até 30 dias a contar da 
data da ciência da entrega do documento, que foi no dia 17/04/2018. 
Em 26/04/2018: Foi protocolada uma solicitação de parcelamento de multa em 10 
parcelas. Esta solicitação foi indeferida. 



Em 03/05/2018: Foi protocolada uma solicitação de parcelamento de multa em 04 
parcelas. Esta solicitação foi deferida e em 08/05/2018 o interessado realizou o 
pagamento da primeira parcela de multa e apresentou o comprovante na Vigilância 
Sanitária. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES 
S.A. 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 13574594/0081-70 
Endereço: Shopping Center Rio Claro 
Responsável Legal: Iuri de Araujo Miranda 
 
Auto de infração nº 3543907/ 832 de 03/04/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 
1. Não entregar documentação exigida: exames médicos dos funcionários, laudo de 

desinsetização, laudo de limpeza do ar condicionado e renovações 2017 e 2018; 
2. Estar em pleno funcionaento sem licença do órgão competente e contrariando as leis 

vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 10/04/2018: A interessada deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 27/04/2018: Findo os 10 dias do Auto de Infração número 3543907/832, foram 
entregues: 1. Plano de manutenção, operação e controle para ar condicionado; 2. Laudo 
do controle de pragas; 3. ASOs dos funcionários. 
Em 03/05/2018: Transcorridos os 10 dias para defesa do Auto de Infração número 
3543907/832 não foram realizadas as renovações pendentes. Assim, o Auto de 
Imposição de Penalidade de advertência número 3543907/537 foi lavrado e a 
interessada terá 10 dias para interposição de recurso. 
 

 
Razão Social: ALBERTO MARTINS ROHRIG 
Ramo de Atividade: Loja de conveniência. 
CPF/CNPJ: 13988208/0001-02 
Endereço: Avenida 8A, n.180, Cidade Nova 
Responsável Legal: Alberto Martins Rohrig. 
 
Auto de infração n° 3543907/837, no qual incorreu infração sanitária por: 
1. Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 

contrariando as leis vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 16/04/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 27/04/2018: Findo os 10 dias do Auto de Infração número 3543907/837 não houve 
manifestação ou defesa do interessado. 
Em 03/05/2018: Transcorridos os 10 dias para defesa do Auto de Infração número 
3543907/837 não houve manifestação do interessado. Assim, foi lavrado o Auto de 



Imposição de Penalidade de advertência número 3543907/536. O interessado terá o 
prazo de 10 dias para interposição de recurso. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: JULIA GUASTALI CESAR RIO CLARO EIRELI 
Ramo de Atividade: Minimercado 
CPF/CNPJ: 26.410.362/0001-44 
Endereço: Avenida 12, nº381 - Jardim Novo II 
Responsável Legal: Julia Guastali Cesar 
 
Auto de infração nº 3543907/ 842, de 26/04/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1. Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 
contrariando as leis vigentes; 
2. Não produzir produtos carneos sem a autorização do SIM. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 03/05/2018: A interessada deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 09/05/2018: A interessada  apresentou junto a esta Vigilância Sanitária a defesa do 
Auto de Infração onde anexou o comprovante de protocolo da realização cadastral nesta 
Vigilância Sanitária e declarou que as atividades de manipulação de carne foram 
encerradas. Retornaremos ao estabelecimento para verificar as atividades realizadas no 
açougue. 
 

 
Razão Social: FESTIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de biscoitos e bolachas 
CPF/CNPJ: 975542840004-42 
Endereço: Rodovia Estadual constantine Peruchi 
Responsável Legal: Manoel Monteiro Junior 
 
Auto de infração nº 3543907/784 e o Auto de imposição de penalidade nº 3543907/538 
de inutilização de produtos impróprios para o consumo, pois incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Não atender os padrões de identidade, qualidade e segurança, deferidos a partir de 
normas técnicas aprovadas pelo orgão competente, bem como não cumprir com as 
normas de boa prática de fabricação e prestação de serviço. 
2) Manter masseiras em más condições de higine 
3) Permitir que cubas,equipamentos,pisos,superfíces e toda área de produção com 
acumulo de sujidades e resíduos de massas,por abonono de todos os funcionários 
durante a produção. 
4) Apresentar depósito de materia prima com ingredientes deteriorados, inclusive com 
fezes de roedores e fatos. 
5) Apresentar depósito de matéria prima com acumulo de vãos no portão. 
6) Não realizar controle de pragas. Obs: devido a esta situação encontrada , foram 
inutilizados 52.200kg de produtos impróprios para o consumo no aterro público da 
cidade de Rio Claro. 
 
ACOMPANHAMENTO: 



Em 09/05/2018 :O interessado deu ciência do auto e terá 10 dias para manifestação. 
 

 
Razão Social: LUCIANA NOGUEIRA DA SILVA DIAS. 
Ramo de Atividade: Mercearia. 
CPF/CNPJ: 27.148.130/0001-22 
Endereço: Avenida 62 PA, nº1677 – Jardim Panorama 
Responsável Legal: Luciana Nogueira da Silva Dias 
 
Auto de infração nº 3543907/839, de 10/05/2018 no qual incorreu em infração sanitária 
por: 
1. Estar em pleno funcionamento sem a licença desta Vigilância Sanitária; 
2. Não atender aos padrões de identidade, qualidade e segurança alimentar estabelecidos 
pela legislação vigente (estar realizando desossa em local inapropriado; manter a área de 
açougue desorganizada; comercializar produtos em desacordo com as orientações da 
embalagem; expor à venda produtos vencidos).  
 
ACOMPANHAMENTO:  

Em 10/05/2018: O interessado de ciência nos Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 16/05/2018: O interessado apresentou junto a esta Vigilância a defesa do Auto de 
Infração onde solicita impugnação do mesmo e alega que a empresa passa por 
dificuldade financeiras o que o impossibilitou de cumprir os itens apontados em 
vistoria, entretanto, os mesmos se tratam da falta de Boas Práticas no serviço de 
aliemntação. Foi proposto o indeferimento da defesa por inconsistência da mesma. 
Em 11/05/2018: a defesa apresentada pelo interessado foi indeferida. 
Em 22/05/2018: Em retorno ao local verificamos que os itens que culminaram no auto 
de infração foram solucionados, com exceção da construção da área de desossa. 
Retornaremos ao local dentro de 15 dias para verificar esta pendência. 
 

 
Razão Social: MERCADO MONIQUE VILA NOVA LTDA EPP 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 25.276.446/0001-74 
Endereço: Rua 10A, 1195 – Vila Nova  
Responsável Legal: Denise Aparecida de Lima Bacciotti 
 
Auto de infração nº 3543907/ 843, de 09/05/2018, e Termo Multifuncional nº 3543907/ 
535, de 09/05/2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
1. Desobedecer ou inobservar o disposto nas normas legais e regulamentos;  
2. Não atender aos padrões de identidade, qualidade e segurança exigidos para os 
produtos de interesse a saúde;  
3. Trabalhar em desacordo com as normas legais de proteção a saúde e boas práticas 
aplicáveis; 4. Comercializar e fabricar produtos sem a devida identificação;  
5. Fabricar e comercializar produtos cárneos sem a autorização e licença do SIM;  
6. Expor a venda produtos alimentícios fora da temperatura precozinada pela legislação;  
7. Manipuladores com barba e adornos;  
8. Freezer enferrujado;  
9. Organização precária das câmaras frias. 



Foram inutilizados: 11 salgados (esfirras) fora de refrigeração, 2 kg de frangos e 
almôndegas no molho, 1 kg de almôndegas e 20 kg de carne moída. 
 
ACOMPANHAMENTO:  

Em 10/05/2018: O interessado de ciência no Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 14/05/2018: Foi protocolado nesta VISA defesa do auto de infração nº 3543907/843 
como conta em anexo ao processo. A defesa apresentada não condiz com as 
irregularidades apresentadas no auto de infração nem relata quais medidas serão 
tomadas para saná-las. 
Em 21/05/2018: Estivemos em retorno ao estabelecimento para acompanhar o auto de 
infração pois a defesa do mesmo foi indeferida em 18/05/2018. Em inspeção 
vistoriamos uma cozinha que ainda não havia sido inspecionada anteriormente pois não 
havia atividade de preparo de refeições todavia a cozinha não esta apta para a atividade, 
se encontrava com o fogão avariado com ferrugens e apoiado por tijolos de barro, a 
lixeira com pedal estava avariada, não possuía telas na janela e na porta de entrada, 
havia alguns produtos químicos de limpeza próximo a pia de higienização e um 
ventilador na mesa. Na área de açougue encontramos carnes temperadas, empanadas, 
preparações de pratos de rotisserie e frangos em descongelamento na temperatura 
ambiente dentro de caixas no chão. Foram inutilizados os seguintes produtos: 1.194 kg 
de medalhão, 4.936 kg de espetinhos, 0.778 kg de bife á rolê, 3.526 kg de frango 
temperado, 5.800 kg de frango empanado, 3.998 kg de panqueca de carne, 3.413 kg de 
carne empanado, 2.734 kg de polenta com carne, 3.072 kg de lagarto.  
Em 25/05/2018: O interessado deu ciência no termo multifuncional nº 35439007/537 o 
qual incorreu por: 1) Não atender aos padrões de identidade, qualidade e segurança 
exigidos para os produtos de interesse a saúde; 2) Comercializar e fabricar produtos 
cárneos sem a devida identificação; 3) Fabricar e comercializa produtos cárneos sem 
autorização do S.I.M. 
 

 
Razão Social: MARIA TEREZA DOS REIS MASSINI EPP 
Ramo de Atividade: Comércio Varejista de Produtos Alimentícios 
CPF/CNPJ: 03.453.835/0001-95 
Endereço: Rua 1, nº 2120-   Centro 
Responsável Legal: Maria Tereza dos Reis Massini 
 
Auto de infração nº 3543907/ 840, de 20/04/2018 e Termo multifuncional nº 
3543907/534 , no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Estar comercializando mel sem registro do produto junto aos órgãos competentes 

(SIM/SISP/SIF). 
 
Foram inutilizados 7 frascos mel com favo laranjeira 500 g; 3 frascos mel laranjeira 500 
g; 9  frascos mel laranjeira 1300 g embalado na chácara Rio Verde-Brotas e 6 frascos 
mel silvestre 1300 g embalado na chácara Rio Verde-Bebedouro.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 20/04/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 



Em 10/05/2018: Estivemos no local para acompanhamento do A.I., não encontramos 
expostos a venda ou em estoque, os produtos acima citados. Propomos o 
arquivamento/encerramento do auto. 
 

 
Razão Social: DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA 
Ramo de Atividade: Ambulante 
CPF/CNPJ: 062.162.208-70 
Endereço: Rua 3, Avs. 1 e 2, Praça Central, Rio Claro-SP (ponto de referência) 
Responsável Legal: Davi Francisco de Oliveira 
 
Auto de Infração nº 3543907/802 de 22/01/2018, no qual ocorreu infração sanitária por: 
-Fazer funcionar comércio de alimentos sem possuir cadastro e licença de 
funcionamento nesta Vigilância e nos outros órgãos oficiais relacionados à atividade 
exercida. 
-Desacatar/desobedecer as determinações da autoridade sanitária e outras do município 
de forma contumaz e reincidente. 
-Trabalhar em desacordo com as legislações e normas de boas práticas aplicadas. 
-Ofertar à venda/consumo produtos sem origem certificada, manipulados/armazenados 
em condições de higiene e temperatura impróprios, com data de validade vencida e com 
a qualidade e segurança comprometida oferecendo risco à saúde coletiva. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 22/01/2018: houve recusa na assinatura do documento. 
Em 25/01/2018: o interessado compareceu à VISA, solicitando o relatório de inspeção. 
Em 01/02/2018: foi entregue a primeira via do Auto de Infração nº 3543907/802, o 
interessado foi orientado a apresentar defesa dentro do prazo legal. 
Em: 15/05/18: solicitamos o encerramento deste auto pois o interessado não está mais 
funcionando no local e regularizou-se junto à Vigilância Sanitária, cadastrando-se 
conforme processo administrativo nº 15212/18. 
 

 
Razão Social: DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA 
Ramo de Atividade: Ambulante 
CPF/CNPJ: 062.162.208-70 
Endereço: Rua 3, Avs. 1 e 2, Praça Central, Rio Claro-SP (ponto de referência) 
Responsável Legal: Davi Francisco de Oliveira 
 
Auto de Imposição de Penalidade de Interdição, Inutilização e Apreensão nº 
3543907/509, de 22/01/2018 no qual ocorreu infração sanitária por: 
-Foram interditados e apreendidos pelo Poder Público o carrinho de lanches com a 
chapa e o freezer instalados neste. Foram inutilizados/descartados: 2 kg de molho de 
tomate tipo catchup em bisnagas, 1,5 kg de molho condimentado de mostarda, 3 latas de 
refrigerante de guaraná, 44 vasilhames pet de 250 ml de refrigerante sabores diversos, 
30 pães de lanche, 12 potes de 250 g cada de suposta "pasta de limpeza" sem rótulo, 4 
kg de canudos plásticos para bebida sem embalagens, 91 salgados com recheio cárneo 
para fritar que estavam com odor alterado, 1 kg bifes de hambúrguer com aparência 
alterada armazenados fora de refrigeração, 1 pacote aberto com aproximadamente 100 g 
de batatas fritas palha. 
 



ACOMPANHAMENTO: 
Em 22/01/2018: houve recusa na assinatura do documento. 
Em 25/01/2018: o interessado compareceu à VISA, solicitando o relatório de inspeção. 
Em 01/02/2018: foi entregue a primeira via do Auto de Imposição de Penalidade de 
Interdição, Inutilização e Apreensão nº 3543907/509, o interessado foi orientado a 
apresentar defesa dentro do prazo legal. 
Em: 15/05/2018: solicitamos o encerramento deste auto, pois o interessado não está 
mais funcionando no local e regularizou-se junto à Vigilância Sanitária, cadastrando-se 
conforme processo administrativo nº 15212/18.  
 

 
Razão Social: DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA 
Ramo de Atividade: Ambulante 
CPF/CNPJ: 062.162.208-70 
Endereço Rua 3, Avs. 1 e 2, Praça Central, Rio Claro-SP (ponto de referência) 
Responsável Legal: Davi Francisco de Oliveira 
 
Termo Multifuncional de Interdição e Inutilização nº 3543907/515, de 22/01/2018 no 
qual ocorreu infração sanitária por: 
Foram inutilizados/descartados: 2 kg de molho de tomate tipo catchup sem data de 
validade (em bisnagas), 1,5 kg de molho condimentado de mostarda sem data de 
validade, 3 latas de refrigerante de guaraná 350 ml, 44 vasilhames de refrigerante pet de 
250 ml de  sabores variados, 30 pães para lanche, 12 potes de 250 g cada de suposta 
"pasta de limpeza" sem rótulo/ identificação, 4 kg de canudos para bebida sem 
embalagem, 91 salgados para fritar se origem, validade e apresentado odor alterado com 
recheio cárneo, 1 pacote de batata frita palha já aberto com  aproximadamente 100 g, 1 
kg bifes de hambúrguer com 56 g cada com estado alterado e fora da refrigeração. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 22/01/2018: houve recusa na assinatura do documento. 
Em 25/01/2018: o interessado compareceu à VISA, solicitando o relatório de inspeção. 
Em 01/02/2018: foi entregue a primeira via do Termo Multifuncional de Interdição e 
Inutilização nº 3543907/515, o interessado foi orientado a apresentar defesa dentro do 
prazo legal. 
Em: 15/05/2018: solicitamos o encerramento deste auto, pois o interessado não está 
mais funcionando no local e regularizou-se junto à Vigilância Sanitária, cadastrando-se 
conforme processo administrativo nº 15212/18.  
 

 
Razão Social: SILVA & IANAGONE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
CPF/CNPJ: 22.504.577/0001-73 
Endereço: Rua 2, 1136 - Centro, Rio Claro, São Paulo. 
Responsável Legal: Brauner Rafael Franciscatto da Silva 
 
Auto de infração nº 3543907/848, no qual incorreu em Infração Sanitária por: 
1.Não apresentar Exames Médicos (Hemograma/Parasitológico) de todos os 
manipuladores; 
2. Apresentar Controle de Pragas fora da validade; 



3. Manter objetos pessoais (colchão, travesseiro, televisão e roupas) nas dependências 
da loja; 
4. Utilizar motor na coifa sem manutenção; 
5. Manter tela da janela, avariada na área de manipulação; 
6. Manter teto de gesso descascando próximo à coifa. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 18/05/2018: o interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 18/05/2018: o interessado apresentou defesa, comprometendo-se a realizar as 
adequações necessárias do estabelecimento,  em dez dias. Propomos pelo deferimento 
da defesa. 
 

 
Razão Social: EDERSON JOSÉ GOUVEIA ME 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 12.472.912/0001-45 
Endereço: Rua 3, Nº 2377 - Centro- Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Ederson José Gouveia 
 
Auto de infração nº 3543907/759, Auto de Imposição de Penalidade de Inutilização nº 
3543907/493 e Termo Multifuncional de Inutilização nº 3543907/447, de 13 de Julho de 
2017 no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Estar comercializando queijos com embalagem fora da conformidade legal, 
manifestamente alterado e não atendendo os padrões de rotulagem. Foram inutilizados 
368 kg de mussarella e 128,8 kg de requeijão em bisnagas. 
 

ACOMPANHAMENTO: 
Em 13/07/2017: O interessado deu ciência no A.I. e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 09/08/2017: Estivemos no local e verificamos melhora nas boas práticas de 
manipulação de alimentos. Os queijos utilizados para montagem das pizzas adquiridos 
da empresa de laticínios encontravam-se embalados a vácuo. Estaremos acompanhando 
as atividades no local. 
Em 17/05/2018: Em vistoria ao local, verificamos que os produtos da marca acima não 
estão mais sendo adquiridas pelo interessado, tendo assim sanado o problema que gerou 
este auto. Propomos pelo arquivamento e encerramento deste. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Razão Social: EDERSON JOSÉ GOUVEIA ME 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 12.472.912/0001-45 
Endereço: Rua 3, Nº 2377 Centro Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Ederson José Gouveia 
 
Auto de infração nº 3543907/ 760, de 13 de Julho de 2017 no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Estar armazenando recheios para montagem das pizzas, sem controle de validade, 
manifestamente alterados. Foram inutilizados 18 kg de peito de frango desfiado cozido. 



 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 13/07/2017: O interessado deu ciência no A.I. e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 09/08/2017: Estivemos no local e verificamos melhora nas boas práticas de 
manipulação de alimentos. Os recheios utilizados nas montagens das pizzas estavam 
identificados com etiquetas com a data de produção. Estaremos acompanhando as 
atividades no local. 
Em 17/05/2018: Estivemos no local para acompanhamento de atividades, o 
estabelecimento está realizando de forma adequada a manipulação de alimentos, tendo 
sanado o problema que gerou este auto. Propomos o arquivamento/encerramento deste. 
 

 
Razão Social: QUAREX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 
Ramo de Atividade: Fabricação de produtos de limpeza, polimento. 
CPF/CNPJ: 46.650.073/0001-20 
Endereço: Avenida 26, nº 1.413 - Santana  
Responsável Legal: Abílio Marques de Almeida 
 
Auto de infração nº 3543907/855 e Auto de Imposição de Penalidade de Interdição 
Cautelar nº 354397/542; lavrados em  21/05/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
1) Fazer funcionar estabelecimento de produção, embalagem e manipulação de produtos 
de interesse à saúde (Saneantes) sem licença de funcionamento Vigilancia Saniária. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 21/05/2018: O interessado deu ciência nos Autos e terá 10 dias para posicionar-se. 
 

 
Razão Social: ANABER COSMÉTICOS IND. E COM. LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e Higiene 
Pessoal. 
CPF/CNPJ: 58354747/0001-28 
Endereço: Km 64 + 100 mts, S/N - Expansão Industrial Rio Claro/SP 
Responsável Legal: Plínio Cesar de Oliveira Dantas. 
 
Auto de infração nº 3543907/845 e Auto de Imposição de Penalidade de Interdição 
Cautelar nº 3543907/541; lavrados em 16 de Maio de 2018,  no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Fazer funcionar empresa de produtos de interesse à saúde sem licença de 
funcionamento dos orgãos sanitários competentes. 
Foram interditados todos os pontos de acesso à fábrica (produção),  incluindo matérias 
primas, equipamentos, estoque de produtos acabados, embalagens, quadros de 
energia/luz; incluindo três bombonas contendo produtos químicos, que ofereciam risco 
de armazenamento em local fechado, os quais receberam os lacres/interdito 
separadamente dos demais e armazenamento em área externa. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 16/05/2018: O interessado deu ciência nos Autos e terá 10 dias para posicionar-se. 



Em 18/05/2018: A empresa apresentou cronograma de adequações. 
Em 24/05/2018: Foram apresentados parte dos documentos solicitados, o qual está 
sendo acompanhado até completa regularização. 
 

 
Razão Social:  HELENA P. DE A. EUZEBIO RESTAURANTE ME 
Ramo de Atividade: Restaurantes e Similares 
CPF/CNPJ: 21.557-943/0001-90 
Endereço: Rua 3, nº 496 
Representante Legal: Helena Pereira de Amorim Euzebio  
 
Auto de infração nº 3543907/576 de 16 de Setembro de 2015, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1) Não obedecer a norma sanitária de manter área de manipulação de pescados 

climatizadas e com portas fechadas; 
2) Não realizar a manutenção da geladeira industrtial desde março do corrente ano 

quando notificados o estabelecimento para faze-lo; 
3) Realizar descongelamento inadequado de pereciveis em temperatura ambiente; 
4) Paresentar lixeira com pedal quabrada.  
 

ACOMPANHAMENTO: 
Em 16/09/2015: O interessado deu ciência no Auto e terá 10 dias para apresentar sua 
defesa. 
Em 18/05/2018: Solicitamos o arquivamento/encerramento deste processo por tratar-se 
do ano de 2015 e a interessada ter sanado as irregularidades do local. 
 
 
Razão Social: ANABER COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Ramo de Atividade: Fabricação de Cosméticos, Produtos de perfumaria e Higiene 
pessoal. 
CPF/CNPJ: 58.354.747/0001-28 
Endereço: Km 64 + 100 mts 
Responsável Legal: Plínio Cesar de Oliveira 
 
Termo Multifuncional nº 3543907/551, de no qual incorreu em infração sanitária por:  

1. Fazer funcionar empresa de produtos de interese a saúde sem Licença de 
Funcionamento dos órgãos sanitários competentes. 
 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 22/05/2018 estivemos na empresa para fazer a desinterdição parcial, onde foram 
retirados os lacres das portas para a empresa realizar a limpeza da área fabril. Os 
produtos foram segregados e interditados. 
 

 

Razão Social: DORTA E SANTOS SUPERMERCADO LTDA - ME 



Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 14608976/0001-56 
Endereço: Rua Jacutinga nº 1470 – Jd. Olinda 
Responsável Legal: Lucia Helena Moreira dos Santos Dorta. 
 
Auto de infração nº 3543907/828 e Termo Multifuncional de inutilização de produtos nº 
3543907/525 de 27 de Março de 2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Estar em pleno funcionamento sem a licença do órgão competente; 
2) Estar realizando atividade incondizente com o espaço do estabelecimento; 
3) Utilizar ingredientes sem a devida identificação, bem como apresentando-se 

alterados; 
4) Não obedecer os padrões de identidade, qualidade e segurança determinados pela 

legislação vigente; 
5) Expor a venda produtos fora do prazo de validade. 
Ficou determinado ainda a paralisação imediata da produção de salgados no local.  
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 27/03/2018 a interessada deu ciência nos autos e terá 10 dias para manifestar defesa.  
Em 05/04/2018 a interessada apresentou junto a esta VISA a defesa do Auto de 
Infração, onde alega estar tomando as providências cabíveis para sanar todas as 
irregularidades apontadas. Solicitou ainda um prazo de 30 dias para regularizar a parte 
de produção de salgados. 
Em 20/05/2018 retornamos ao estabelecimento e constatamos que as adequações 
solicitadas não foram cumpridas. Convocamos o interessado para reunião nesta VISA 
no dia 22/05/2018. 
Em 22/05/2018 os proprietários tomaram ciência do Auto de Imposição de Penalidade 
de Interdição Parcial nº 543 (paralisação da comercialização de salgados e de carnes 
temperadas) e terão 10 (dez) dias, a contar da data da ciência do Auto para interposição 
de recurso. 
 

 

Razão Social: META BIO INSDUSTRIAL LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de Materiais para Medicina e Odontologia. 
CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 
Endereço: Avenida 37 n°1907 – Bairro do Estádio 
Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 
 
Termo Multifuncional n°3543907 nº538 de Liberação e Termo Multifuncional nº539 de 
Interdição, de no qual incorreu em infração sanitária por: 
Fabricar e Comercializar o produto prótese de rádio com embalagem diferente do 
aprovado pela ANVISA. 
 
Os produtos foram liberados e interditados em nova área devido a transferencia de 
titularidade de registro da ANVISA, para outra empresa. 
 

 
O Gerente da Vigilância Sanitária, Sr. Agnaldo Pedro da Silva, respaldado 

pelo Art. 9º, 110, 122 Inc. XIX e XX da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998, torna 
público as ações desta Vigilância Sanitária. 


