
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 

Razão Social: DAVI DE OLIVEIRA 
Ramo de Atividade: Comercio Varejista de Bebidas 
CPF/CNPJ: 271799830001-21 

Endereço: Rua 14, Centro 

Representante Legal: Davi de Oliveira 

 

Auto de infração nº 3543907/719 de 13 de  março de 2017 , no qual incorreu em 

infração sanitária por: 1) Estar em funcionamento sem o devido cadastro nesta 

Vigilancia Sanitaria 2) Manter os ingredientes para os lanches em condições 

inadequadas para o consumo 3) Falta de estrura na area de manipulação de alimentos 

(vidros quebrados, janelas e portas, sem telas.  

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 14/03/2017 O interessado deu ciência deste Auto de infração e protocolou uma 

declaração de encerramento das atividades como defesa.  

 

 

Razão Social: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
Ramo de Atividade:  Lanchonete 

CPF/CNPJ: 42.591.651/0728-02 

Endereço: Avenida 03, 1410 Jardim Claret 

Responsável Legal: Paulo Sérgio de Camargo 

 

Auto de infração nº 3543907/715 de 27 de feveiro de 2017, no qual incorreu em 

infração sanitária por: 

1. Não manter os padrões de identidade, qualidade e segurança definidos a partir de 

normas técnicas aprovadas pelo órgão competente bem como o não cumprimento das 

norams de boas práticas de fabricação e prestação de serviços; 

2. Não realizar o controle eficaz de pragas, principalmente na área de vendas; 

3. Manter resíduos de alimentos nas mesas e lixeiras lotadas, contribuindo para a 

proliferação de moscas. 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 02/03/2017: O interessado deu ciência deste Auto de infração e terá 10 dias para 

manifestação. 

Em 08/03/17: O interessado apresentou defesa do A.I., solicitou cancelamento do 

mesmo. Indefirimos o pedido devido recorrentes irregularidades encontradas no local e 

sucessivas denúncias recebidas via 156. 



Em 09/03/17: Em vistoria ao local verificamos que houve aparente regularização do 

ambiente encontrava-se mais organizado e com quantidade insignificante de vetores 

(moscas) na área de consumação, porém devido decorrência de irregularidades, 

estaremos acompanhando as atividades. 

 

 

Razão Social: SUCATAS TOFOLO LTDA. 
Ramo de Atividade:  Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas 

CPF/CNPJ: 58358458/0001-05 

Endereço: Rua 19, 350 Consolação 

Responsável Legal: Luiz Antonio Tofolo 

 

Auto de infração nº 3543907/716 de 06 de março de 2017 e Auto de imposição de multa 

nº 3543907/471 no qual incorreu em infração sanitária por: 

 

Permitir a proliferação do vetor causador da dengue e outras doenças (Aedes aegypti): 

Encontrado criadouro com água e formas imaturas do mosquito Aedes aegypti 

comprovadas por exame laboratorial. 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 08/03/2017: O interessado deu ciência no Auto de infração e terá 10 dias para 

manifestação. Em 15/03/2017 o interessado apresentou defesa referente ao Auto de 

infração. A defesa foi indeferida. Em 27/03/2017 foi lavrado auto de imposição de 

penalidade de multa no valor de 540 UFMRC. Nesta mesma data o interessado deu 

ciência no auto de imposição de penalidade e terá 10 dias para manifestação. 

 

 

Razão Social: FESTIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
Ramo de Atividade:  Fabricação de biscoitos e bolachas 
CPF/CNPJ: 97.554.284/0004-42 

Endereço: Rodovia Estadual Constantine Peruchi Km 176 

Representante Legal: Marcus Vinícius Monteiro 

 

Auto de imposição de penalidade de multa  nº 3543907/461 ,  de 21  de Novembro de 

2016, referente ao Auto de infração nº 3543907/638 de 11/05/2016, no qual incorreu em 

infração sanitária por: 

1) Não atender os padrões de identidade , qualidade e segurança definidos a partir 

de normas técnicas aprovadas pelo órgão competente, bem como não cumprir as 

Normas de Boas Práticas de Fabricação e Prestação de Serviços. 

2) Apresentar o depósito de matéria prima em condições insatisfatórias de 

organização e limpeza. 

3) Não apresentar o Alvará de Utilização do prédio expedido pela Engenharia 

Municipal. 

4) Não tomar medidas de preucações para impedir a contaminação cruzada dos 

alimentos. 

5) Apresentar piso da área de produção em condições precárias. 

6) A maioria dos funcionários não trajavam uniforme adequado, ficando imposto a 

multa de 1.000 UFESPS. 



 

ACOMPANHAMENTO:  

22/03/2017: Foram lavrados: Auto de imposição de penalidade de interdição total da 

empresa nº 3543907/467 e Auto de imposição de penalidade de interdição de produtos 

acabados nº 3543907/470  devido ao não cumprimento e reincidência das infrações já 

mencionadas.  

27/03/2017: Foram lavrados – Auto de imposição de penalidade de inutilização nº 

3543907/472 e o Termo Multifuncional nº 3543907/434,  perfazendo o total de 32.287 

kg de alimentos impróprios para o consumo inutilizados no Aterro Público. 

 

 

Razão Social: C.M.E CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO S/C LTDA 
(CLÍNICA ALBUQUERQUE) 
Ramo de Atividade: Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de 

Procedimentos Cirurgicos 

CPF/CNPJ: 51.411.833/0001-86 

Endereço: Avenida 09, 211 Consolação 

Responsável Legal: Luiz Guilherme Trevisan de Albuquerque 

 

Auto de infração nº 3543907/720 de 17 de março de 2017, no qual incorreu em infração 

sanitária por: 

1. Estar em pleno funcionamento sem licença e autorização do orgão sanitário 

competente; 

2. Estar em pleno funcionamento sem possuir aprovação da estrutura física emitida pelo 

orgão competente. 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 28/03/2017: O interessado deu ciência deste Auto de infração e terá 10 dias para 

manifestação. 

 

 

Razão Social: META BIO INDUSTRIAL LTDA. 
Ramo de Atividade:  Indústria de Correlatos. 

CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 

Endereço: Avenida 37, 1907 Bairro do Estádio 

Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 

 

Auto de infração nº 3543907/721 de 27 de março de 2017 e Auto de Imposição de 

Penalidade de Interdição nº 3543907/473 e Auto de Imposição de Penalidade de 

Suspensão de Fabricação nº 3543907/474  no qual incorreu em infração sanitária por: 

Expor à venda ou entregar ao consumo e uso, produto de interesse à Saúde sem registro 

na ANVISA, conforme evidenciado no lote 00109330/006939, Produto: Placa Tubo 18 

furos L. 295mm. 

Foram interditados 28 unidades do produto referido acima. Ficou ainda, suspensa a 

fabricação deste produto bem como sua comercialização. 

 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 27/03/2017: O interessado deu ciência deste Auto de infração e terá 10 dias para 

manifestação. 



 

 

Razão Social: META BIO INDUSTRIAL LTDA. 
Ramo de Atividade:  Indústria de Correlatos. 

CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 

Endereço: Avenida 37, 1907 Bairro do Estádio 

Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 

 

Auto de infração nº 3543907/722 de 30 de março de 2017 e Auto de Imposição de 

Penalidade de Interdição nº 3543907/475 no qual incorreu em infração sanitária por: 

Fabricar e comercializar os produtos Calço Tibial Total Angulado, Calço Tibial Parcial, 

Calço Tibial Paralelo, Pino Alongador, Calço Femoral Distal -C-, Calço Femoral 

Posterior -C-, Módulo Proximal Umeral D25x30mm -T-, Prótese de Rádio e Joelho 

Articulado, com embalagem diferente da aprovada pela ANVISA. Os que possuíam 

registro em embalagem de papel grau cirúrgico foram fabricados em blister, e os que 

foram registrados em blister foram fabricados em papel grau cirúrgico. 

Foram interditados 1186 produtos. 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 30/03/2017: O interessado deu ciência deste Auto de infração 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. 
 


