
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
Razão Social: DORTA E SANTOS SUPERMERCADO LTDA - ME 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 14608976/0001-56 
Endereço: Rua Jacutinga, nº 1470, Jd. Olinda, Rio Claro – SP 
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. 
Em 04/06/2018: O interessado apresentou junto a esta VISA defesa do Auto de 
Imposição de Penalidade, onde afirma que está realizando as obras necessárias para 
poder manter o funcionamento da produção de salgados, bem como contratou 
profissionais como engenheiro e nutricionista para auxiliá-lo neste processo. Em retorno 
ao local verificamos que parte das adequações físicas já foram concluídas. Foi realizado 
cadastro do estabelecimento junto a esta VISA. Estamos acompanhando as atividades 
do mesmo. 
 

 
Razão Social: META BIO INDUSTRIAL LTDA EPP 



Ramo de Atividade: Fabricação de materiais para medicina e odontologia 
CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 
Endereço: Av.37 n°1907, Bairro do Estádio, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 
 
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 3543907/544 no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
1. Por alterar a especificação da matéria-prima utilizada para fabricação do produto 
Ancora com aplicador descartável Meta Bio Reg MS 80034760032 utilizando como 
matéria-prima polietileno de ultra alta massa molecular ao ivés de poliester. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 05/06/2018: Deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de Multa e terá 10 
dias para apresentar a defesa. 
 

 
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 - SP 
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 funcionamento 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 nº 3543907/832, foram entregues: 
1. Plano de manutenção, operação e controle para ar condicionado; 2. Laudo do controle 
de pragas; 3. ASOs dos funcionários. Porém, as renovações não foram realizadas. 
Em 03/05/2018: Transcorridos os 10 dias para defesa do Auto de Infração nº 
3543907/832 não foram realizadas as renovações pendentes. Assim, o Auto de 
Imposição de Penalidade de Advertência nº 3543907/537 foi lavrado e a interessada terá 
10 dias para interposição de recurso. 
Em 06/06/2018: As renovações pendentes foram realizadas e, portanto, o Auto foi 
arquivado. 
 

 
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, Rio Claro – SP 
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. Produzir produtos cárneos 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. 
Em 06/06/2018: Em retorno ao estabelecimento, já com o cadastro realizado nesta 
VISA, verificamos que o açougue não está mais produzindo produtos cárneos e, 
portanto, o Auto de Infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: CLAUDINEI APARECIDO CALLIL 15486507810 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 26.611.056/0001-76 
Endereço: Av 64 n° 901 Recanto Paraiso Rio Claro - SP 
Responsável Legal:  Claudinei Aparecido Callil 
 
Auto de infração nº 3543907/849 e Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/545, 
de 06/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
1. Apresentar a área de produção (cozinha) em péssimas condições de higiene 
2. Manipuladoras não trajavam o uniforme preconizado 
3. O local apresentava botijões de gás na área interna 
4. A cozinha possui umidade no teto 
5. A coifa além de pequena estava pingando óleo 
6. As lixeiras existentes eram abertas 
7. O armazenamento de alimentos feito em sacolas de supermercado ao invés de sacos 
plásticos transparentes 
8. A geladeira estava muito suja 
9. Fogão com crostas de gordura 
10. Falta de cadastro na Vigilância Sanitária 
11. Não ter participado do Curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos como 
prevê a legislação. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 06/06/2018: O interessado deu ciência do auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 21/06/2018: O interessado apresentou pedido de prorrogação de prazo de 60 dias 
para adequar a estrutura e cumprimir as exigências do Auto de Infração. 
Em 21/06/2018: Foi deferido prazo solicitado de 60 dias para Claudinei Aparecido 
Callil. 



 

 
Razão Social: CLÍNICA DE REPOUSO CANTINHO DO BEM ESTAR LTDA ME 
Ramo de Atividade: Instituição de Longa Permanência para Idosos 
CPF/CNPJ: 17.772.818/0001-25 
Endereço: Av 04, nº1546, Cidade Claret, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Vagner Ansanelo 
 
Auto de infração nº 3543907/850, de 08/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 
 
1) Estar funcionado sem licença dos órgãos competentes (aprovação de projeto 

arquitetônico – Alvará de Utilização; Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros; 
Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária); 

2) Manipula produtos interesse à saúde sem padrões de identidade e, qualidade e 
segurança; 

3) Transgredir normas legais destinadas a proteção à saúde; 
4) Desobedecer ou ignorar o disposto nas normas legais relacionadas à saúde; 
5) Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias usando à promoção, prevenção 

e proteção à saúde. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 11/06/2018: O interessado deu ciência do auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 21/06/2018: O interessado protocolou nesta Visa a defesa do Auto de Infração, 
sendo determinados prazos para adequações. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Razão Social: PANIFICADORA FAZENDA DE RIO CLARO LTDA EPP 
Ramo de Atividade: Padaria 
CPF/CNPJ: 01.484.420/0001-53 
Endereço: Rua 3A, nº348, Vila Alemã, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Caroline de Siqueira Pais 
 
Auto de infração nº 3543907/857, de 11/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária 

por: 
1. Desobedecer ou ignorar o disposto na legislação vigente, destinada a preservação da 

saúde; 
2. Estar em funcionamento contrariando as normas legais vigentes; 
3. Expor à venda alimento sem padrão de identidade, qualidade e segurança inclusive 

sem prazo de validade (salgados expostos a temperatura ambiente) exigidos pela 
legislação; 

4. Utilizar utensílio inadequado na manipulação de alimentos (gilete); 
5. Obstruir passeio público com máquina de assados em desacordo com a legislação 

municipal vigente; 
6. Fazer funcionar equipamento inadequado e em precárias condições de funcionamento 

(máquina de assados e camara fria); 
7. Apresentar antecedentes e circunstâncias agravantes; 



8. Não tomar providências para sanar as infrações; 
9. Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias. 

Após ciência, a interessada terá 10 dias para apresentar defesa ou impugnação do 
auto de infração. 

 
Termo Multifuncional nº 3543907/552, de 11/06/2018, para cancelamento de Licença 
de Funcionamento. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 11/06/2018: A interessada deu ciência do auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 20/06/2018: A interessada protocolou pedido de prorrogação de prazo por 40 dias, o 
qual foi indeferido. 
Em 26/06/2018: Foram lavrados o Termo Mulfuncional nº 3543907/544, onde foram 
inutilizados 37.338 kg de produtos de panificação impróprios para o consumo, e Auto 
de Imposição de Penalidade nº 3543907/555 para a interdição de duas máquinas de 
assados (lacres 0001233 e 0000472). 
Em 29/06/2018: Foi lavrado o Auto de imposição de penalidade de multa nº 
3543907/549 no valor de 200 UFESP. A interessada terá 10 dias para interposição de 
recurso. 
 

 
Razão Social: ALEX RUI BENEVIDES & CIA LTDA ME 
Ramo de Atividade: Minimercado 
CPF/CNPJ: 44.896.728.0001/19 
Endereço: Rua 9A, 2534, São Miguel, Rio Claro-SP 
Responsável Legal: Alex Rui Benevides 
 
Auto de infração nº 3543907/856, de 11 de junho de 2018,  no qual incorreu em 
infração sanitária por:  
 
1) Estar em pleno funcionamento sem a licença de funcionamento do órgão competente; 
2) Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias; 
3) Não entregar documentação (exames médicos) requerido em notificação; 
4) Manipulador não utilizarem uniforme adequado.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 11/06/2018: O interessado deu ciência do auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 19/06/2018: O interessado apresentou junto a esta Vigilância Sanitária a defesa do 
Auto de Infração onde anexou cópia dos exames médicos (hemograma e parasitológico) 
dos manipuladores de alimentos e cópia do laudo do controle de pragas. 
Em 26/06/2018: Retornamos ao estabelecimento e constatamos que as telas não foram 
adequadamente instaladas, os freezers estavam precisando de manutenção e 
organização. Portanto, o açougue foi parcialmente interditado e lavramos o Auto de 
Imposição de Penalidade de Interdição nº 3543907/556, sendo três equipamentos 
interditados com os lacres nº 0001279, 0001229 e 0001237. 
Em 03/07/2018: Retornamos ao estabelecimento e verificamos que todas as infrações 
sanitárias foram sanadas. Os equipamentos foram desinterditados e, portanto, o Auto de 
Infração foi arquivado. 



 

 
Razão Social: ALEXANDRE ALTOMAR CIA LTDA 
Ramo de Atividade: Industria de Salgados  
CPF/CNPJ: 038837880001-10 
Endereço: Av P 29, n° 57, Vila Paulista, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Alexandre Altomar  
 
Auto de infração nº 3543907/864, de 12 de junho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
 
1) Estar em pleno funcionamento sem possuir Cadastro e Licença da Vigilância 
Sanitária, embora tenha sido notificado a fazê-lo desde 13/02/2017 
2) Manter a área de produção com ralos abertos com acúmulo de resíduos que podem 
atrair roedores 
3) Más condições de higiene na área de produção na parte aérea 
4) Bancadas inadequadas com acúmulo de resíduos e bolores 
5) Câmara fria com acúmulo de resíduos misturados com gelo 
Dispositivo legal infringido: Art 86 e 122 inciso 1 da lei Estadual n° 10083 de 23 de 
setembro de 1998. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 12/06/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 20/06/2018: Foi protocolado uma solicitação de prazo de 40 dias para o Auto de 
Infração, solicitamos o indeferimento do mesmo. 
 
______________________________________________________________________ 
 
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-SP 
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 Laudo de 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. 
Em 12/06/2018: estivemos no local para o acompanhamento do A.I. e verificamos que 
todas as irregularidade foram sanadas. Propomos pelo encerramento deste. 
 

 
Razão Social: GERUZA RODRIGUES DE SIQUEIRA FEITOZA - ME 
Ramo de Atividade: PADARIA E MERCEARIA 
CPF/CNPJ: 14.280.019/0001-43 
Endereço: Av. M-17 A, n. 792, Jd. Cheverzon, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Geruza Rodrigues de Siqueira Feitosa  
 
Auto de infração nº 3543907/479 e Auto de Imposição de Penalidade de Interdição 
Cautelar nº 3547907/547, de 11/06/2018, no qual incorreu em Infração Sanitária por: 
1. Manter em funcionamento/atividade estabelecimento comercial de produtos 
alimentícios sem possuir Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária e em 
condições insatisfatórias de higiene e organização, diverso ao que preconizam as 
normas de boas práticas e a legislação em vigor, constituindo risco à saúde do 
consumidor. 
Dispositivo legal infringido: Artigos 115 e 122 Inciso I da lei Estadual n° 10083 de 23 
de setembro de 1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 13/06/2018 o interessado protocolou nesta Vigilância parte dos documentos 
pendentes e apresentou solicitação de prazo para a completa regularização do 
estabelecimento e solicitou reinspeção do estabelecimento para avaliação de 
desinterdição afirmando que todas as adequações físicas determinadas para o local 
foram executadas. 
 

 
Razão Social: ANDRE GRAMA SCO VELOSO 
Ramo de Atividade: Lanchonete 
Endereço: Av. 1, 223, Parque Mãe Preta, Rio Claro - SP 
Responsável Legal: Andre Grama Sco Veloso 
 
Auto de infração nº 3543907/867, de 14/06/2018, no qual incorreu em Infração 
Sanitária por: 
Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 
contrariando as leis vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em  14/06/2018: o interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 



Em 14/06/2018: o interessado apresentou defesa ao Auto de Infração, realizando o 
cadastro nesta Vigilância Sanitária. Portanto, o Auto de Infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: RAFAEL HENRIQUE TEODORO 
Ramo de Atividade: Bar 
CPF/CNPJ: 17.028.604/0001-49 
Endereço: Rua 16, nº 3841, Jd. Bela Vista, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Rafael Henrique Teodoro 
 
Auto de infração nº 3543907/858, de 14/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: 
1) Estar em pleno funcionamento sem autorização e licença do órgão competente, 
contrariando as leis vigentes. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 15/06/2018: O interessado deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar sua 
defesa. 
Em 25/06/2018: O prazo para manifestação do interessado acabou sem que houvesse 
um posicionamento do mesmo. Assim, solicitamos a aplicação do Auto de penalidade.  
Em 29/06/2018: Foi lavrado o Auto de Imposição de Penalidade de Advertência nº 
3543907/548. O interessado deu ciência na mesma data e terá 10 dias para manifestar 
defesa. 
 

 
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. 
Nos dias 04,05 e 06/06/2018: Foram apresentados outros documentos ainda pendentes. 
Em 07/06/2018: Estivemos no local, e constatamos que a empresa ainda não se encontra 
apta à exercer suas atividades fabris, sem devida manutenção de equipamentos, e 
completa regularização documental; os quais estão sendo acompanhados por esta Visa. 
 

 
Razão Social: CATMAKE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS EIRELLI - EPP 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria 
CPF/CNPJ: 26.389.467/0001-69 
Endereço: Rua 16, nº 1085, Cidade Claret, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Ana Beatriz Cortez Crivellari 
 
Auto de infração nº 3543907/805, de 02/02/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por: Manter /funcionar empresa de área de interesse à saúde, sem regularização junto ao 
órgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Auto de infração nº 3543907/806, de 02/02/2018, por distribuir/disponibilizar ao 
consumo produtos irregulares, em desacordo com a legislação vigente e normas 
técnicas, com risco ao consumidor, cujo rótulo está ilegível, para análise das 
informações pertinentes ao produto, como composição e indicações de uso. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 02/02/2018: A interressada deu ciência nos autos e terá 10 dias para apresentar 
defesa. 
Em 09/02/2018: A empresa apresentou defesa e solicitação de cancelamento dos autos. 
Em 19/02/2018: Foi lavrado o Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/514 de 
Advertência, com interdição dos produtos, suspensão de vendas, e proibição de 
propaganda, como medida cautelar e por manter/funcionar empresa da área da saúde 
sem regularização junto ao orgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Em 21/02/2018: A empresa deu ciência no indeferimento da defesa impetrada pelo 
autuado referente ao Auto de Infração nº 3543907/805 e Auto de Infração nº 
3543907/806, avaliadas em 16/02/2018, e com ressalva de que a empresa apresente 
cronograma de regularização perante esta Vigilância Sanitária. 
Em 02/03/2018: A empresa apresentou cronograma de adequações pertinentes ao 
produto e à empresa para regularização. 
Em 19/03/2018: A empresa apresentou contrato de prestação de serviços com a empresa 
terceirizada, responsável pela fabricação do produto, e documento de alteração de 
endereço, estabelecendo-se no município de Mogi Mirim-SP. 
Em 05/06/2018: Estivemos em contato com a VISA de Santo André-SP, a qual 
acompanhará o descarte dos produtos interditados pela equipe local. A empresa 
apresentou Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, comprovando sua alteração de 
endereço para o município de Mogi Mirim-SP de forma satisfatória, e tratando se de 
outra jurisdição, propomos pelo arquivo deste processo. 



 

 
Razão Social: EDUARDO R. CRIVELLARI (STYLUS COSMÉTICOS) 
Ramo de Atividade: Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria 
CPF/CNPJ: 11.455.213/0001-24 
Endereço: Av.13, nº 1950, Consolação, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Eduardo R. Crivellari 
 
Auto de infração nº 3543907/804, lavrada em 02/02/2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: Manter /funcionar empresa de área de interesse à saúde, sem regularização 
junto ao órgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 02/02/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 09/02/2018: A empresa apresentou defesa e solicitação de cancelamento dos autos. 
Em 19/02/2018: Foi lavrado Auto de Imposição de Penalidade nº 3543907/513 de 
Advertência por manter/funcionar empresa da área da saúde sem regularização junto ao 
órgão de Vigilância Sanitária e demais orgãos. 
Em 21/02/2018: A empresa deu ciência no indeferimento da defesa impetrada pelo 
autuado referente ao Auto de Infração nº 3543907/804, avaliado em 16/02/2018, com 
ressalva de que a empresa apresente cronograma de regularização perante esta 
Vigilância Sanitária. 
Em 02/03/2018: A empresa apresentou cronograma de adequações pertinentes ao 
produto e à empresa para regularização. 
Em 05/06/2018: A empresa apresentou o Cadastro de Pessoa Jurídica e Jucesp, com as 
alterações nas atividades. Devido tais alterações a empresa não mais é passivel de 
Cadastro nesta VISA, tendo em vista que a empresa está adequada de forma satisfatória, 
propomos pelo encerramento deste. 
 

 
Razão Social: F A F GOUVEIA MERCADO - ME 
Ramo de Atividade: Supermercado 
CPF/CNPJ: 23305670/0001-11 
Endereço: Avenida P39, nº 301, Vila Paulista, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Fabio Alexandre Fernandes Gouveia. 
 
Auto de infração nº 3543907/860 e Termo Multifuncional de Inutilização de Produtos nº 
3543907/541, de 20 de Junho de 2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Desobedecer ou ignorar o disposto na legislação vigente destinada a preservação da 
saúde; 
2) Descumprir os atos emanados por autoridades sanitária; 
3) Não atender aos padrões de identidade, qualidade e segurança exigidas para os 
produtos de interesse a saúde (produtos cárneos em temperatura ambiente); 
4) Reincidência no descongelamento de carnes em temperatura ambiente. 



 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 20/06/2018: A interessada deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 27/06/2018: A interessada apresentou defesa ao Auto de infração justificando que 
os funcionários responsáveis foram advertidos e orientados quando a manipulação 
correta dos produtos cárneos. 
Em 05/07/2018: Retornamos ao estabelecimento e verificamos que as infrações 
sanitárias foram sanadas. O açougue encontrava-se em condições adequadas de 
organização e higiene e não encontramos produtos cárneos em temperatura ambiente. 
Portanto o Auto de infração foi arquivado. 
 

 
Razão Social: ALEXANDRE ALTOMAR E CIA LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de produtos de panificação 
CPF/CNPJ: 03.883.788/0001-10 
Endereço: Rua 23, n° 1897, Jd São Paulo, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Alexandre Altomar 
 
Auto de infração nº 3543907/863, Auto de Imposição de Penalidade n° 3543907/551 e 
Termo Multifuncional de Inutilização de Produtos nº 3543907/542 de 21 de Junho de 
2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
1) Utilizar gelo com CNPJ 25.200.628/0001-61 cuja razão social é Gelo Certo 

Fabricação e Comercio de Gelo LTDA, cuja a situação cadastral é baixada e extinta 
por encerramento voluntário, ou seja a empresa é inexistente. 
Foram inutilizados 280 pacotes de 5kg cada, totalizando 1.400kg de produtos. 

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 21/06/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 22/06/2018: O interessado enviou cópia do Cronograma de melhorias para a Matriz  
Em 03/07/2018: O interessado enviou defesa do Auto de Infração refente a matéria 
prima gelo filtrado, notificando que não estão mais comprando deste fornecedor e 
apresentou a documentação e levantamento da qualidade do produto adquirido da 
empresa que está fornecendo novo gelo Cleusa Aparecida Stoppa de Camarga ME cujo 
CNPJ 27005766/0001-65 e distribuído por Pamela Cristina Nunes CNPJ 
18.337.768/0001-10. 
Em 11/07/2018: Solicitação de defesa deferida , foi realizado o arquivamento do Auto. 
 

 
Razão Social: ESPETINHO DA 14 RESTAURANTE LTDA ME 
Ramo de Atividade: Restaurantes e similares 
CPF/CNPJ: 59415208.0001.14 
Endereço: Rua 14, n° 413, Bairro Consolação, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Francisco Wellington Ferreira da Silva 
 



Auto de infração nº 3543907/724, Auto de imposição de penalidade de n° 3543907/552 
e Termo multifuncional n° 3543907/519, de 25 de Junho de 2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
 
1) Apresentar o restaurante em más condições de higiene e organização 
2) Apresentar alimentos armazenados inadequadamente alguns em áreas abertas e os 
perecíveis (carnes) no chão das câmaras frias refrigerada e congelada 
3) Realizar descongelamento de carnes na temperatura ambiente 
4) Manter embalagens no chão e em frente dos sanitários que permanecem de portas 
abertas 
5) Não utilizar container para armazenar o lixo, dexando-o em área aberta, atraindo 
pragas urbanas. 
Foram levadas para o aterro público e inutilizadas 30 kg e carnes impróprias para o 
consumo humano. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 27/06/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 05/07/2018: O interessado protocolou a defesa do auto de infração com anexo 
apresentando todos os itens que foram notificados e foram adequados. 
 

 
Razão Social: META BIO INDÚSTRIAL LTDA 
Ramo de Atividade: Fabricação de produtos para saúde 
CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 
Endereço: Avenida 37, n°1907, Quitandinha, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 
 
O Auto de imposição de penalidade n°3543907/544 foi anulado e aplicado novo Auto 
de imposição de penalidade nº 3543907/557, em 25/06/2018, no qual incorreu em 
infração sanitária por: 
 
1)Alterar especificação da matéria prima utilizada para fabricação do produto âncora 
com aplicador descartável Metabio, Reg. MS 80034760032 (Conforme apontado no A. 
I. Supracitado); encerrar Ação de campo “Âncora 2015” com resultados insatisfatórios, 
contrário ao que determinam os Normas de Boas Práticas e a Legislação Vigente e 
aplicável. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 28/06/18: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
 

 
Razão Social: PAMELA CRISTINA SILVA NUNES 
Ramo de Atividade:  Comércio varejista em mercadoria em geral 
CPF/CNPJ: 18337768/0001-10 
Endereço: Rua 14, n°269, Bairro do Estádio, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Pamela Cristina Silva Nunes 
 



Auto de infração nº 3543907/868, de 21 de Junho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
 
1) Comercializar gelo com o CNPJ 25.200.628/0001-61, cuja razão social é Gelo Certo 
Fabricação e Comércio de Gelo LTDA cuja a situação cadastral é "baixado" e extinta 
por encerramento voluntário , o que caracteriza empresa inexistente. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 28/06/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
 

 
Razão Social: SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL PARA USO 
DOMESTICO LTDA. 
Ramo de Atividade: Fabricação de álcool 
CPF/CNPJ: 15.229.390/0001-98 
Endereço: Rodovia Wilson Finardi S/N km 60,5, Bairro dos Lopes, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Arnaldo Lunardi 
 
Auto de infração nº 3543907/862, de 21/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por estar funcionando sem as devidas adequações: Ampliação de área física sem 
apresentação/aprovação do LTA; Não possuir sistema de exaustão no setor de envase; 
Manter passagem de transferência do produto acabado para depósito/estoque sem 
cobertura; Áreas de descarte, armazenamento de matérias primas e amostras retém 
desorganizados, vencidos e sem identificação; Não possuir vestiário feminino; Manter 
tubulação de álcool gel em material impróprio (mangueira); Hidrantes vencidos e 
depósito de material/produto acabado sem extintores contra incêndios; e, Manter toda 
área externa à fábrica sem pavimentação adequada (entorno). 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 21/06/2018: O interessado deu ciência no auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 29/06/2018: A empresa apresentou as defesas aos Autos de infração, justificando-se 
estar passando por processo de reestruturação, adquirindo novos equipamentos e 
revisando procedimentos para sanar as pendência apontadas. A empresa  apresentou 
através de cronograma, prazo para cumprimento dos itens apontados em inspeção. 
Em 05/06/2018: Foi acatado o prazo estabelecido pela empresa, que estará sendo 
acompanhada pela equipe da Vigilância Sanitária, através de inspeção de retorno. 
 

 
Razão Social: SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL PARA USO 
DOMESTICO LTDA. 
Ramo de Atividade: Fabricação de álcool 
CPF/CNPJ: 15.229.390/0001-98 
Endereço: Rodovia Wilson Finardi S/N km 60,5, Bairro dos Lopes, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Arnaldo Lunardi 
 
Auto de infração nº 3543907/861, de 21/06/2018, no qual incorreu em infração sanitária 
por estar funcionando sem as devidas adequações: 
1) Manter DML 



2) Sem higiene e desorganizado; 
3) Manter lava-olhos em área externa e sem limpeza; 
4) Manter telas nas janelas com muita sujidade; 
5) Funcionários sem os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

adequados ou completos; 
6) Manter equipamentos sem calibração (viscosímetro, balanças e demais 

equipamentos); 
7) O Manual da Qualidade e respectivos procedimentos devem estar adequados à RDC 

ANVISA 47/2013; e não foi observado na fábrica os padrões descritos no Manual de 
Boas Práticas e procedimentos. Deverá otimizar o processo de envase, com testes de 
teor em todo lote, início, meio e fim do processo, e manter a qualidade do produto. 

 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 21/06/2018: O interessado deu ciência no Auto e terá 10 dias para apresentar defesa. 
Em 29/06/2018: A empresa apresentou as defesas aos Autos de infração, justificando-se 
estar passando por processo de reestruturação, adquirindo novos equipamentos e 
revisando procedimentos para sanar as pendência apontadas. A empresa apresentou 
através de cronograma, prazo para cumprimento dos itens apontados em inspeção. 
Em 05/06/2018: Foi acatado o prazo estabelecido pela empresa, que estará sendo 
acompanhada pela equipe da Vigilância Sanitária, através de inspeção de retorno. 
 

 
Razão Social: ALBERTO MARTINS ROHRIG 
Ramo de Atividade: Loja de conveniência 
CPF/CNPJ: 13988208/0001-02 
Endereço: Avenida 8A, n.180, Cidade Nova, Rio Claro – SP 
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 nº 3543907/536. O interessado terá o prazo de 
10 dias para interposição de recurso. 
Em 26/06/2018: O estabelecimento foi interditado sob Auto de Imposição de Penalidade 
nº 3543907/554, sob lacres n º0001206 e 0001282 pois não houve defesa ao Auto de 
Infração nº 3543907/837, nem realização de cadastro neste órgão. 
Em 29/06/2018: O estabelecimento foi desinterditado pois o responsável realizou o 
cadastro nesta Vigilância Sanitária, sanando as infrações. Portanto, o Auto de Infração 
foi arquivado. 
 
______________________________________________________________________ 



 
Razão Social: VHTC BISTRÔ, CAFÉ E PADARIA EIRELI ME 
Ramo de Atividade: Restaurante 
CPF/CNPJ: 25.350.219/0002-22 
Endereço: Avenida Conde Francisco Matarazzo Junior, 205, Vila Paulista, Rio Claro/SP 
Responsável Legal: Vitor Henrique Torres de Campos 
 
Auto de infração n° 3543907/859, de 18/06/2018, no qual incorreu infração sanitária 
por: 
1. Desobedecer o disposto na legislação vigente destinada a preservação da saúde; 
2. Estar em funcionamento contrariando as normas legais vigentes; 
3. Expor a venda alimento sem padrão de identidade, qualidade e segurança exigidos 
pela legislação: produtos expostos sem data de validade, manter alimento em 
temperatura ambiente (arroz), não realizar controle de temperatura e coleta de amostras 
dos alimentos expostos em rechaud, armazenar alimento sem data de validade (salgados 
congelados), utilizar produtos fora de validade (manteiga); 
4. A lixeira não possui tampa nem pedal; 
5. Não apresentar documentação solicitada em notificação e vistoria (laudo de limpeza 
da coifa, certificado do curso de boas práticas na manipulação e renovação 2018); 
6. Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 18/06/2018: O interessado deu ciência do Auto e terá 10 dias para manifestação. 
Em 28/06/2018: Foi apresentada defesa ao Auto de Infração na qual o responsável pelo 
estabelecimento alega que contratou um serviço de consultoria nutricional para orientar 
os funcionários quanto a manipulação adequada dos produtos alimentícios. Além disso 
anexou: certificado do Curso de Boas Práticas na Mmanipulação de Alimentos, Laudo 
do Controle de Pragas em validade e relatório técnico de limpeza da coifa. 
Em 05/07/2018: retornamos ao estabelecimento e verificamos que todas as infrações 
sanitárias foram sanadas. Foi protocolado nesta Vigilância Sanitária pedido de prazo de 
15 dias para realizar a única pendência restante: renovação 2018. 
 

 
Razão Social: QUAREX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 
Ramo de Atividade: Fabricação de produtos de limpeza e polimento 
CPF/CNPJ: 46.650.073/0001-20 
Endereço: Avenida 26, nº 1413, Bairro Santana, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Abílio Marques de Almeida 
 
Auto de Infração nº 3543907/855, e Termo de Imposição de Penalidade de Interdição 
Cautelar nº 3543907/542 de 21/06/2018 no qual incorreu em infração sanitária por: 
Fazer funcionar estabelecimento de produção, embalagem e manipulação de produtos 
de interesse à saúde (Saneantes), sem Licença de Funcionamento da Vigilância 
Sanitária, culminando na interdição e paralisação das atividades fabris até completa 
regularização. 
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 21/05/2018: O interessado deu ciência nos Autos e terá 10 dias para manifestação. 



Em 23/05/2018: O representante legal protocolou documentos atualizados para 
regularização da empresa. A empresa não possui atualmente o registro do produto na 
ANVISA válido. 
A empresa está contratando terceiros para regularização do produto e obtenção de novo 
registro na ANVISA, a qual encontra-se com validade expirada. 
Em 06/06/2018: A empresa nos informou que está providenciando todas as 
documentações necessárias exigidas na Anvisa para registrar o produto. A empresa 
permanece interditada até regularização; e em acompanhamento pela equipe desta Visa. 
 

 
Razão Social: ALEXANDRE ALTOMAR CIA LTDA 
Ramo de Atividade: Industria de Salgados  
CPF/CNPJ: 038837880001-10 
Endereço: Av P 29, n° 57, Vila Paulista, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Alexandre Altomar  
 
Auto de infração nº 3543907/865, de 11 de junho de 2018, no qual incorreu em infração 
sanitária por: 
 
1) Despejo inadequado de esgoto; 
2) Despejo inadequado de resíduos sólidos. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

Em 12/06/2018: O interessado deu ciência do Auto de infração e terá 10 dias para 
manifestação; 
Em 21/06/2018: Foi protocolado documento informando as ações corretivas adotadas 
pela empresa de moda a sanar o problema. 
 

 
Razão Social: RONALDO PETRUCELLI 
Ramo de Atividade: Depósito de Bebidas e Bar 
CPF/CNPJ: 27.468.017/0001-24 
Endereço: Rua 5, nº 440, Novo Wenzel, Rio Claro – SP 
Responsável Legal: Ronaldo Petrucelli 
 
Auto de Imposição de Penalidade de Interdição nº 3543907/546, de 08 de Junho de 
2018, no qual incorreu em infração sanitária por: 
1-Manter em funcionamento estabelecimento com atividade de interesse à saúde, sem 
Licença da Vigilância Sanitária e dos outros órgãos competentes do município, em 
desacordo com a Lei 10.083 de 23/09/1998 Código Sanitário do Estado de São Paulo.  
 
ACOMPANHAMENTO: 
Em 08/06/2018: O interessado deu ciência no Auto de Imposição de Penalidade de 
Interdição e terá 10 dias para manifestação. 
 

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. 


