EMPRESA
A CIA STEAK HOUSE

ENDEREÇO
AV PRUDENTE DE MORAES 101

CIDADE
ITU

IRREGULARIDADES
1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2.EXPÕE À venda tortas inteiras sem preço;
3.MANTEM Na area da cozinha produtos sem data de
fracionamento e prazo de validade (queijos
diversos, maionese, molhos, hamburgueres); 4.
Mantém alimentos na cozinha com prazo de validade
vencido (legumes cozidos, molho de mostarda,
molho tarê, feijão fradinho)
1. Cobra taxa de serviço, mas não informa que é
facultativa/opcional; 2. Mantém alimentos com prazo
de validade vencido (canela em po, decoração para
pães,canela java em po, pimenta do reino, glaçucar),
3. Mantem na area da cozinha produtos sem data de
fracionamento e prazo de validade ( carnes suinas e
bovinas, camarão, manteiga, bacon, mostarda berna)
e também sem denominação (carnes tipo
almondegas, salada de maionese);

BAR DO ALEMÃO

RUA PAULA SOUZA 575

ITU

CARREFOUR BAIRRO

AV DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES S/N, PARTE VI

ITU

1-leitor otico inoperante e com distancia superior a
15 m; 2- descumprimento de oferta: kit promocional
mais caro que embalagem individual; 3descumprimento de oferta: sem produto anunciado
no caderno de oferta; 4- produto sem preço; 5diferença caixa-gôndola; 6- deixa de afixar aviso de
proibição no autosserviço – lei estadual 14592/11

CHURRASCARIA E PIZZARIA ITUANA

AV NOVE DE JULHO 600

ITU

DIA

AV FRANCISCO ERNESTO FAVERO 229

ITU

1. Cobra taxa de serviço, mas não informa que é
facultativa/opcional; 2. Mantém alimentos com prazo
de validade vencido (refrigerantes, lombo defumado,
cravo flor e molho para salada), 3. Mantem na area
da cozinha produtos sem data de fracionamento e
prazo de validade (brocolis congelado, café com leite,
canela com açucar, carnes diversas, queijos
diversos) e também sem denominação (sushis,
maionese, kani kama);
1-produto vencido (iogurtes); 2- diferença caixa
gondola; 3- kit promocional mais caro que
embalagem individual; 4- produto sem preço
(prateleira e caderno de oferta); 5- descumprimento
de oferta – caderno de oferta sem produto)

EXTRA

ROV MAL RONDON, KM105

ITU

1-leitor otico com distancia superior a 15 m; 2produtos sem preços; 3- produtos sem validade; 4descuprimento de oferta: kit promocional mais caro
que embalagem individual; 5- etiqueta de preço que
não corresponde ao produto; 6- produto vencido
(carnes resfriadas e iogurtes); 7- diferença caixagôndola; 8- deixa de afixar aviso de proibição no
autosserviço – lei estadual 14592/11

MONTOVANI RISTORANTE

AV DR ERMELINDO MAFFEI 1199 LJ 096

ITU

1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2. Cobra taxa de serviço, mas não informa que é
facultativa/opcional; 3. Mantém alimentos na cozinha
sem data de fracionamento e prazo de validade
( massas diversas, requeijão, leite, creme de leite
fresco, coberturas doces, mandiica pre cozida,
bacon, queijo ralado, dentre outros

O CAIPIRA DE ITU

RUA SOROCABA 404

ITU

1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2. Mantém alimentos com prazo de validade vencido
(lombo, costelinha, doce de leite); 3. Mantém
alimentos na cozinha sem data de fracionamento e
prazo de validade (brocolis, vagem, leite, leite
condensado, linguiça calabresa, molhos para salada,
dentre outros) e sem denominação (doce em
conserva, cereja, queijos diversos, arroz doce);

PÃO DE AÇUCAR

RUA PRUDENTE DE MORAES, 210

ITU

RANCHO DA PICANHA

ROD. WALDOMIRO CORREA CAMARGO, S/N SP 79 KM 57

ITU

1-produtos vencidos (cerveja e pão de forma); 2produto sem preço; 3- carne pre moida; 4-produto
proximo ao vencimento com validade encoberta; 5descumprimento de oferta: kit promocional mais
caro que embalagem individual; 6- descumprimento
de oferta: sem produto anunciado no caderno de
oferta; 7- diferença caixa gondola; 8- deixa de afixar
aviso de proibição no autosserviço – lei estadual
14592/11
1. Cobra taxa de serviço, mas não informa que é
facultativa/opcional; 2. Mantém alimentos com prazo
de validade vencido (amaciante de carne, milho para
pipoca, tempero, carne bovina, cervejas); 3. Mantem
na area da cozinha produtos sem data de
fracionamento e prazo de validade ( temperos
variados, carne seca, carne bovina e suina, queijo
ralado,arroz, dentre outros);

SPANIZZI

AV AGENOR CORREA LEUTE DE CAMPOS 430

ITU

1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2. Cobra taxa de serviço, mas não informa que é
facultativa/opcional; 3. Mantém alimentos na cozinha
sem data de fracionamento e prazo de validade
(nozes, massas, farinhas, ajinomoto,temperos, peito
de frango defumado, queijos diversos, tempero in
natura ) e sem denominação (massas diversas,
alcachofra, molhos diversos, carnes); 4. Não aceita
cartão de debito e credito para promoção; 5.DEIXA
De descrever no cardapio a composição do serviço
de couvert; 6. Sem cdc

TONILU BIER CERVEJARIA

ROD MARECHAL RONDON KM 105 LJ 37

ITU

VIA BRASIL

AV PRUDENTE DE MORAES 221

ITU

WALMART

AV DR ERMELINDO MAFFEI 945

ITU

ASPÁSIA PIZZA & CUCINA
BELLA PARMA
BOI NA BRASA CHURRASCARIA

AV. SÃO PAULO, 4.525 – LOJA 42 – SHOPPING GRANJA OLGA
AV. PEREIRA DA SILVA, 1.752 – JD. SANTA ROSÁLIA
AV. SÃO PAULO, 5.450 – JARDIM ASTRO

SOROCABA
SOROCABA
SOROCABA

1. Mantém alimentos na cozinha sem data de
fracionamento e prazo de validade (queijo,
presuntos, pães diversos, calabresa, fuba, arroa,
feijão, dentre outros) e também sem denominação
(brocolis, batata noisete, molhos, churros,
hambuegueres, frango a passarinho, maionese)
1. Cobra taxa de serviço, mas não informa que é
facultativa/opcional; 2.MANTEM Na area da cozinha
produtos sem data de fracionamento e prazo de
validade ( cogumelos em conserva, aspargos,
alcaparras, temperos secos, farinha de trigo, dentre
outros) e também sem denominação (linguiça
cortada, bacon, dentre outros);
1-leitor otico com distancia superior a 15 m; 2produtos sem preços; 3- produtos com validade
apagada; 4- descuprimento de oferta: kit
promocional mais caro que embalagem individual e
sem produto do caderno de oferta; 5- etiqueta de
preço que não corresponde ao produto; 6- produto
vencido (refrigerante, frutas secas, carne suina e
erqueijão cremoso); 7- diferença caixa-gôndola; 8sem preço em produto ofertado no caderno de
oferta; 9- deixa de afixar aviso de proibição no
autosserviço – lei estadual 14592/11
01) sem informação do preço à vista
01) sem informação do preço à vista
08) inadequação da informação do prazo de validade/
validade vencida;

BONA PARMA

R. PROF. TOLEDO 729

SOROCABA

BRASÃO GAÚCHO CHURRASCARIA
BUON GIORNO PADARIA

RUA VISCONDE DE TAUNAY, 60 – VILA JARDINI
RUA MAURO MARQUES SILVA, 195 – VILA TRUJILLO

SOROCABA
SOROCABA

BUON GUSTAIO

AV. PEREIRA DA SILVA, 1.450 – JD. SANTA ROSÁLIA

SOROCABA

CARMELA RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE CAIRU, 218 – VILA INDEPENDÊNCIA

SOROCABA

CARREFOUR
CASARÃO BAR E RESTAURANTE
CHURRASCARIA CHIMARRÃO GRILL
CHURRASCARIA VILLA NATIVA

AV. BRASIL, 376
AV. PEREIRA DA SILVA, 1.867 – JD. SANTA ROSÁLIA
AV. SÃO PAULO, 1.843 – JARDIM PIRATININGA
AV. FERNANDO STECCA, 41 – IPORANGA

SOROCABA
SOROCABA
SOROCABA
SOROCABA

COLUMBIA BURGER
COMERCIAL ESPERANÇA

AV. DOMINGOS JÚLIO, 667 – PARQUE CAMPOLIM
AV. IPANEMA, 639 – VILA NOVA SOROCABA

SOROCABA
SOROCABA

COSTELA & CIA

AV BARÃO DE TATUI 1387

SOROCABA

COSTELA & CIA

RUA FERNANDO SILVA, 38 – JARDIM ASTRO

SOROCABA

DIA

RUA ANTONIO FERNANDES, 66

SOROCABA

1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2.MANTEM Na cozinha, alimentos com prazo de
validade vencido (creme de leite, ovos, pimenta
biquinho, macarrão, queijo grana, polpetone); 3.
Mantém alimentos na cozinha sem data de
fracionamento e prazo de validade (amido de milho,
molho de pimenta, goiabada cremosa, pimenta, filet
mignon)
05) sem cdc/ cdc inacessível
01) sem informação do preço à vista; 06)
inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional; 11) outros (falta de informação de
ingredientes e alimentos alergênicos)
08) inadequação da informação do prazo de
validade/validade vencida
08) inadequação da informação do prazo de validade/
validade vencida;
01) sem informação do preço à vista;
01) sem informação do preço à vista
01) sem informação do preço à vista;
01) sem informação do preço à vista; 02)
inadequação da informação de preço (correção,
clareza, precisão, ostensividade, etc); 08)
inadequação da informação do prazo de
validade/validade vencida;
01) sem informação do preço à vista
01) sem informação do preço à vista; 05) sem cdc/
cdc inacessível;
1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2. Mantém alimentos na cozinha sem data de
fracionamento e prazo de validade (cebolinha,
cenoura, frango, molho de soja, tabasco)
01) sem informação do preço à vista; 08)
inadequação da informação do prazo de
validade/validade vencida
1-produto vencido (torrone com amendoim); 2diferença caixa gondola; 3- kit promocional mais caro
que embalagem individual; 4- produto sem preço
(prateleira e caderno de oferta); 5- descumprimento
de oferta – caderno de oferta sem produto)

DONA PENHA BAR PIZZA REST.

RUA DA PENHA, 1.356 – CENTRO

SOROCABA

EMPÓRIO GASTRONÔMICO
EXTRA

RUA VISCONDE DE CAIRU, 221 – VILA INDEPENDÊNCIA
RUA JOSÉ JOAQUIM DE LACERDA, S/Nº – PTE. II – JD. SOROCABANO

SOROCABA
SOROCABA

EXTRA SOROCABA CAMPOLIM

RUA SENHORA MARIA APARECIDA PESSUTTI MILEGO 250

SOROCABA

GEMA & DOMENICA PASTIFÍCIO

RUA PROF. FRANCISCA DE QUEIROZ, 159 – VILA INDEPENDÊNCIA

SOROCABA

HABIB’S

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 823 – CENTRO

SOROCABA

ITALIAN EXPRESS

RUA DA PENHA, 1.035 – CENTRO

SOROCABA

KETSUI SUSHI

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 1.823 – CENTRO

SOROCABA

KOSTELA DO JAPONÊS PAÇO

AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 2870

SOROCABA

LA DOC

R FRANCISCO MORAN FERNANDES 216

SOROCABA

OVO FRITO RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY, 196 – VILA JARDINI

SOROCABA

05) sem cdc/ cdc inacessível; 11) outros (taxa de
desperdício);
05) sem cdc/ cdc inacessível
01) sem informação do preço à vista; 11) outros
(não cumprimento de oferta)
1- vende carne pre-moida; 2- leitor otico com
distancia superior a 15 metros e sem cartaz
suspenso; 3- produto vencido (molho de pimenta);
4- diferença caixa gondola; 5- kit promocional mais
caro que embalagem individual; 6- produto sem
preço; 7- etiqueta de preço que não corresponde ao
produto; 8- deixa de afixar aviso de proibição no
autosserviço – lei estadual 14592/11
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional; 11) outros (falta de informação de
ingredientes e alimentos alergênicos)
08) inadequação da informação do prazo de validade/
validade vencida;
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional;08) inadequação da informação do prazo
de validade/validade vencida;
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional;08) inadequação da informação do prazo
de validade/validade vencida;
1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2. Mantém alimentos na cozinha sem data de
fracionamento e prazo de validade (farinha de milho,
farinha de mandioca dentre outros) e sem
denominação (feijão)
1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2. Cobra taxa de serviço, mas não informa que é
facultativa/opcional; 3. Mantém alimentos com prazo
de validade vencido (azeite de dendê, farinha de trigo
integral, temperos diversos, mostarda, frutos do
mar); 4. Mantém alimentos na cozinha sem data de
fracionamento e prazo de validade (farofa, suco,
molho inglês, azeite) e também sem denominação
(hamburgueres, cogumelos, linguiça picada);
01) sem informação do preço à vista; 05) sem cdc/
cdc inacessível

PADARIA MONTE REI

AV. DR. ARMANDO PANNUNZIO, 519 – JD. VERA CRUZ

SOROCABA

PADARIA PANINI

RUA VISCONDE DE CAIRU, 750 – MANGAL

SOROCABA

PADARIA PANINNI

AV. PEREIRA DA SILVA, 1.250 – JD. SANTA ROSÁLIA

SOROCABA

PADARIA REAL

AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES, 2.650 – LT C – ALTO B. VISTA

SOROCABA

PADARIA SANTA ROSÁLIA
PADARIA SANTA ROSÁLIA

RUA APARECIDA, 322 – JD. SANTA ROSÁLIA
AV. SÃO PAULO, 4.525 – ALÉM PONTE

SOROCABA
SOROCABA

PANIFICADORA AMERICANA

RUA CORONEL BENEDITO PIRES, 193 – CENTRO

SOROCABA

PAULISTÃO SUPERMERCADOS

AV. SÃO PAULO, 2.041 – ALÉM PONTE

SOROCABA

REFAZENDA

AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES, 3.400 – ALÉM PONTE

SOROCABA

RESTAURANTE DEL NERO

AV. DOMINGOS JÚLIO, 281 – PARQUE CAMPOLIM

SOROCABA

RESTAURANTE DONA LOURDES

RUA DA PENHA, 788 – CENTRO

SOROCABA

RESTAURANTE TOKYO YA

RUA DOM PEDRO II, 95

SOROCABA

SABORES DA VIDA

AV. FERNANDO STECCA, 441 – IPORANGA

SOROCABA

01) sem informação do preço à vista; 02)
inadequação da informação de preço (correção,
clareza, precisão, ostensividade, etc); 05) sem cdc/
cdc inacessível; 06) inadequação da informação de
glúten/tabela nutricional;
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional; 11) outros (falta de informação de
ingredientes e alimentos alergênicos)
01) sem informação do preço à vista; 06)
inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional; 08) inadequação da informação do prazo
de validade/validade vencida; 11) outros (falta de
informação de ingredientes e alimentos alergênicos)
01) sem informação do preço à vista; 08)
inadequação da informação do prazo de
validade/validade vencida; 09) carne previamente
moída;
01) sem informação do preço à vista
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional; 11) outros (falta de informação de
ingredientes e alimentos alergênicos)
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional;08) inadequação da informação do prazo
de validade/validade vencida;
01) sem informação do preço à vista; 08)
inadequação da informação do prazo de
validade/validade vencida
08) inadequação da informação do prazo de validade/
validade vencida;
08) inadequação da informação do prazo de validade/
validade vencida;
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional;08) inadequação da informação do prazo
de validade/validade vencida;
Mantém alimentos sem data de fracionamento e
prazo de validade (molho de soja, creme de leite,
palmito)
01) sem informação do preço à vista; 02)
inadequação da informação de preço (correção,
clareza, precisão, ostensividade, etc); 08)
inadequação da informação do prazo de
validade/validade vencida;

SANTA VICTORIA

AV SÃO PAULO, 3445

SOROCABA

SUPERMERCADO PAULISTÃO

RUA PANDIA CALOGERAS, 80

SOROCABA

SUPERMERCADO SÃO BENTO

RUA DA PENHA, 1.176 – CENTRO

SOROCABA

TAUSTE

AV. ITAVUVU, 2.005 – JD. MARIA ANTONIA PRADO

TOP TEMAKI

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 823 – LOJA 2105 – CENTRO

EL TRANVIA

SHOPPING IGUATEMI SOROCABA

YOSHI'S

SHOPPING IGUATEMI SOROCABA

1. Mantém alimentos com prazo de validade vencido
(toucinho); 2. Mantém alimentos na cozinha sem
data de fracionamento e prazo de validade (leite,
creme de leite, queijo coalho, queijos diversos,
presunto parma,frango frito, cocada cremosa, frutas
em calda)
1-leitor otico sem cartaz suspenso; 2- produto sem
informação de ingredientes; 3- produtos vencidos
(hamburgueres de carne e frango, manteiga com sal,
manteiga sem sal, iogurte, mini chickens, bebida
láctea fermentada); 4- kit promocional mais caro que
embalagem individual; 5- descumprimento de oferta:
sem produto anunciado no caderno de oferta; 6produto sem preço; 7- etiqueta de preço que não
corresponde ao produto; 7- produto sem selo do
inmetro (spiner)

01) sem informação do preço à vista; 08)
inadequação da informação do prazo de
validade/validade vencida
SOROCABA
05) sem cdc/ cdc inacessível; 11) outros
(alergênicos)
SOROCABA
06) inadequação da informação de glúten/tabela
nutricional;08) inadequação da informação do prazo
de validade/validade vencida;
VOTORANTIM 1. Mantém na area da cozinha, alimentos com prazo
de validade vencido ( cerveja, cha lipton); 2. Mantém
alimentos na cozinha sem data de fracionamento e
prazo de validade ( doce de leite, requeijão catupiry,
mostarda heinz e creme de leite)
VOTORANTIM 1. Não mantém cardápio na entrada do restaurante;
2. Mantém alimentos com prazo de validade vencido
(batata palha, molho pesto, pimenta com ume, misso
com pimenta, flor de shiso, massa folhada, guiozá);
3. Mantém alimentos na cozinha sem denominação,
sem data de fracionamento e prazo de validade
(carne bovina, frango e salmão);

