
Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Portaria n.º  91,  de 06  de abril de 2006.

CONSULTA PÚBLICA

OBJETO: Regulamento de Avaliação da Conformidade do Serviço de Reforma de Pneus
Destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus Rebocados

ORIGEM:  Inmetro/MDIC

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo
4º, da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no artigo 3º, inciso I da Lei n.º 9933, de 20 de
dezembro de 1999, no artigo 16 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n°
4.630, de 21 de março de 2003 e na Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria definitiva
do Regulamento de Avaliação da Conformidade do Serviço de Reforma de Pneus Destinados a
automóveis, camionetas, caminhonetes e seus Rebocados.

Art. 2º Declarar aberto, a partir da data da publicação desta Portaria, o prazo de 60 (sessenta)
dias para que sejam apresentadas sugestões e críticas relativas à proposta de texto da Portaria
definitiva e do Regulamento de Avaliação da Conformidade do Serviço de Reforma de Pneus
Destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus Rebocados.

Art. 3º  Informar que as críticas e sugestões, a respeito da proposta, deverão ser encaminhadas
para os endereços abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro
Diretoria da Qualidade – Dqual
Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade – DIPAC
Rua Santa Alexandrina, 416 – 8º andar – Rio Comprido
CEP 20261-232 – Rio de Janeiro – RJ, ou
FAX: (21) 2563-2880, ou ainda
E-mail: dipac@inmetro.gov.br   

Art. 4º Declarar que, findo o prazo estipulado no artigo 2º desta Portaria, o Inmetro se
articulará com as entidades representativas do setor, que tenham manifestado interesse na matéria,
para que indiquem representantes nas discussões posteriores, visando à consolidação do texto final.

Art. 5º Publicar esta Portaria de Consulta Pública no Diário Oficial da União, quando
iniciará a sua vigência.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

http://www.inmetro.gov.br/
mailto:cemonteiro@inmetro.gov.br


Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

PROPOSTA DE TEXTO DE PORTARIA DEFINITIVA

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo
4º, da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, no artigo 3º, inciso I da Lei n.º 9933, de 20 de
dezembro de 1999, no artigo 16 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n°
4.630, de 21 de março de 2003 e na Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002;

Considerando o disposto na Portaria Inmetro n.º 133, de 27 de setembro de 2001, que aprova o
Regulamento Técnico para pneus reformados, destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e
seus rebocados;

Considerando que o setor de serviço de reforma de pneus caracteriza-se pela presença de mais
de 1.000 (mil) micro empresas distribuídas aleatoriamente por todo o território nacional e que estas
dispõem de menor recurso financeiro ;

Considerando que a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, composta por entidades
de Direito Público conveniadas com o Inmetro, tem presença física em todos os estados da federação,
facilitando assim o acompanhamento dos serviços desempenhados por reformadores registrados;

Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo de melhoria, empreendido no
serviço de reforma dos pneus, destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados,
com o devido atendimento aos regulamentos técnicos expedidos por esta Autarquia, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Regulamento de Avaliação da Conformidade do serviço de reforma dos
pneus, destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados, disponibilizado no sitio
www.inmetro.gov.br ou no endereço descrito abaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro
Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade – DIPAC
Rua Santa Alexandrina, 416 - 8º andar,  Rio Comprido -  Rio de Janeiro/RJ
CEP 20261-232

Art. 2º - Instituir, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, o
registro das empresas que prestam o serviço de reforma dos pneus, destinados a automóveis,
camionetas, caminhonetes e seus rebocados, de acordo com o Regulamento de Avaliação da
Conformidade, aprovado por este Ato.

Art. 3º - Determinar que, a partir de 1º de outubro de 2006, as empresas prestadoras de serviço
de reforma de pneus, destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados sejam
registradas no Inmetro, consoante com o estabelecido no Regulamento de Avaliação da Conformidade,
ora aprovado.

Art. 4º - Determinar que as empresas prestadoras de serviço de reforma de pneus, destinados a
automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados, que obtiveram o certificado da conformidade
ao Regulamento de Avaliação da Conformidade aprovado pela Portaria Inmetro n.º 13, de 13 de
janeiro de 2004, obtenham o seu registro junto ao Inmetro, sem ônus, com base na comprovação da
Licença do Uso da Marca da Conformidade.

Folha 02 da Portaria n.º       , de       de                         de 2006.

http://www.inmetro.gov.br/
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Art. 5º - Determinar que as empresas prestadoras de serviço de reforma de pneus, destinados a
automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados, que obtiveram o certificado da conformidade
de forma voluntária, obtenham o registro no Inmetro, de acordo com o Regulamento de Avaliação da
Conformidade, aprovado por este Ato.

Art. 6º - O Inmetro poderá, a qualquer tempo, fiscalizar as empresas que prestam o serviço de
reforma de pneus, destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados, sem qualquer
vinculação com o processo de registro, nos termos do artigo 8º da Lei 9.933,  de 20 dezembro de 1999.

Parágrafo Único – A fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta Portaria, em
todo o território nacional, ficará a cargo das entidades de direito público conveniadas com o Inmetro
para esta finalidade.

Art. 7º - Ficam revogados os artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Portaria Inmetro n.º 133, de 27 de
setembro de 2001, mantendo-se as demais disposições aprovadas.

Art. 8º - Fica revogada a Portaria Inmetro n.º 13, de 13 de janeiro de 2004.

Art. 9º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA
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REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SERVIÇO DE REFORMA
DE PNEUS DESTINADOS A AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, CAMINHONETES E SEUS
REBOCADOS     

SUMÁRIO
1.   Objetivo
2.   Responsabilidade
3.   Documentos Complementares
4.   Definições
5. Siglas
6. Identificação da Marca de Conformidade
7. Atividades de Avaliação da Conformidade para fins de Registro da Unidade Reformadora de Pneus
8. Manutenção do Registro da Unidade Reformadora de Pneus
9. Renovação do registro da Unidade Reformadora de Pneus
10. Requisitos Técnicos para Concessão, Manutenção e Renovação de Registro da Unidade

Reformadora de Pneus.
11. Ensaios
12. Condições Gerais
13. Condições Específicas
14. Obrigações da Unidade Reformadora de Pneus
15. Penalidades
16. Anexos

1 OBJETIVO
Estabelecer os critérios para concessão, manutenção, renovação, suspensão e cancelamento, pelo
Inmetro, do registro da Declaração do Fornecedor de uma unidade reformadora de pneus quanto à
conformidade do serviço de reforma de pneus destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e
seus rebocados.

2 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela revisão deste Regulamento de Avaliação da Conformidade é da Dqual/Dipac.

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Resolução Conmetro nº 2 e seu anexo, de 11 de dezembro de 1997.
Regulamento Técnico da Qualidade anexo a Portaria INMETRO n.º 133, de 27 de setembro de2001.
NBR NM 224:2000 – Conjunto pneumático – Terminologia.
NBR NM 225:2000 – Critérios mínimos de seleção de pneus para reforma e reparação - Inspeção e
Identificação.
Norma Inmetro NIE-CGCRE-140, de novembro de 2003 – Preço de Credenciamento para Organismo.

4 DEFINIÇÕES
Para fins deste RAC serão adotadas as definições a seguir, complementadas pelas contidas nos
documentos descritos no item 3.
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4.1 Entidade Conveniada com o Inmetro
Instituições integrantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ ou instituições
designadas pelo Inmetro para conduzir o processo de registro das empresas que prestam serviço de
reforma de pneus destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus rebocados.

4.2 Unidade Reformadora de Pneus
Empresa prestadora do Serviço de Reforma de Pneus destinados a Automóveis, Camionetas,
Caminhonetes e seus Rebocados

4.3 Termo de Compromisso
Documento elaborado pelo Inmetro, que deve ser assinado pelo representante legal da unidade
reformadora de pneus, contendo a Declaração da Conformidade aos regulamentos do Inmetro
referentes ao serviço de reforma de pneus destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e seus
rebocados e o comprometimento em cumprir as disposições legais referentes ao respectivo serviço
com os dispositivos das Leis N.º 9933/99 e 5966/73 (anexo B).

4.4 Registro da Unidade Reformadora de Pneus
Documento fornecido pelo Inmetro, reconhecendo que a unidade reformadora de pneus atende  as
exigências dos regulamentos, conforme Declaração da Conformidade por esta firmada.

4.5 Identificação da Conformidade
Identificação visual a ser aposta nos pneus reformados, da(s) família(s) abrangidas pelo registro da
Unidade Reformadora de Pneus.

4.6 Programa de Verificação da Conformidade
Verificação, conduzida pelo Inmetro, da permanência da conformidade de um produto processo ou
serviço aos requisitos especificados, com intuito de comprovar a eficácia do Programa de Avaliação da
Conformidade, bem como propiciar  aperfeiçoamento constante da utilização deste programa.

4.7 Fiscalização
É a atividade que tem o objetivo de acompanhar se os produtos e serviços disponíveis à população
atendem aos respectivos regulamentos, através de inspeção visual, realizada na expedição da Unidade
Reformadora de Pneus ou nos pontos de venda..

4.8 Verificação de Acompanhamento
Operação realizada, pela entidade conveniada ou  Inmetro, que tem por objetivo constatar se as
condições técnicas de produtos e serviços, constante na Declaração da Conformidade pelo Fornecedor,
atendem aos requisitos do respectivo regulamento.

4.9 Preço Público
Valor financeiro, a ser pago à União, estipulado pelo Inmetro, relativo a avaliação para efeito de
Registro de uma Unidade  Reformadora de Pneus (anexo K).

4.10 Regulamento Técnico Qualidade
Regulamento que estabelece os requisitos técnicos seja diretamente, seja pela referência ou
incorporação do conteúdo de uma norma, de uma especificação técnica ou de um código de prática.
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4.11 Declaração da Conformidade pelo Fornecedor
É o processo pelo qual um fornecedor, sob condições pré-estabelecidas, dá garantia escrita de que um
produto processo ou serviço está em conformidade com requisitos especificados.

4.12 Família
Conjunto de pneus reformados de estruturas diferentes, identificados de acordo com o anexo C deste
RAC.

4.13 Materiais empregados na reforma de pneus

4.13.1 Borracha de ligação
Composto elastomérico não vulcanizado que se aplica entre a banda de rodagem e a carcaça.

4.13.2 Borracha antiquebra
Composto elastomérico não vulcanizado utilizado no preenchimento de imperfeições decorrentes da
raspagem e/ou para acabamento dos flancos.

4.13.3 Cimento vulcanizante
Solução de borracha contendo agentes de reticulação, utilizado para promover a adesão entre os
materiais empregados na reparação dos pneus.

4.13.4 Selante
Solução de borracha utilizada para impermeabilização na área da aplicação do reparo ou manchão

4.13.5 Cola
Solução de borracha utilizada para promover a adesão entre os diversos materiais empregados na
reforma e/ou reparação dos pneus.

5  SIGLAS
                  DIPAC         Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade

DOU             Diário Oficial da União
DQUAL      Diretoria da Qualidade
GRU            Guia de Recolhimento da União
INMETRO   Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
RAC             Regulamento Avaliação da Conformidade
RBC             Rede Brasileira de Calibração
RBLE           Rede Brasileira de Laboratório de Ensaio
RBMLQ  Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade
RUR             Registro da Unidade Reformadora
SBAC           Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
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6 IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

6.1 O selo de identificação da conformidade deve ser aposto, em pelo menos um dos flancos do pneu,

conforme determinado no item 5.2.5 do Regulamento Técnico da Qualidade, anexo a Portaria Inmetro

n.º133, de 27 de setembro de 2001, em todos os pneus reformados da(s) família(s) abrangidas pela

respectiva Declaração do Fornecedor. Sua identificação será através de gravação em alto relevo ou

através de uma etiqueta vulcanizada, composta pelo símbolo do Inmetro e por 4 algarismos

correspondentes ao n.º do registro da Declaração do Fornecedor, e respeitando-se as

dimensões/proporções indicadas no anexo L. Não serão permitidas marcações do símbolo do Inmetro

e do número do Registro aplicados posteriormente ao processo de reforma.

7 ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA FINS DE CONCESSÃO,
MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO REGISTRO DA UNIDADE REFORMADORA DE
PNEUS

7.1 Solicitação do Registro

7.1.1. A Unidade Reformadora de Pneus deve  preencher a Solicitação de Registro (anexo A) e o
Termo de Compromisso (anexo B). Estes documentos devem estar assinados pelo representante legal
da Unidade Reformadora de Pneus e encaminhados ao representante local da entidade conveniada ou
ao Inmetro em conjunto com os documentos (fotocópias) relacionados no item 10, deste regulamento,
juntamente com o comprovante de pagamento da GRU (anexo F) referente à primeira parcela da
cobrança do preço público, relativa à análise da documentação (ver anexo K).

Nota:
1) Os documentos referenciados como “anexo” estão disponibilizados na entidade conveniada ou no

site do Inmetro (www.inmetro.gov.br).
2) Os documentos originais descritos no item 10 deste regulamento, devem ser disponibilizados pela

Unidade Reformadora de Pneus a entidade conveniada ou ao Inmetro, quando da verificação de
acompanhamento em sua infra-estrutura.

7.2 Análise da Documentação

7.2.1 O representante da entidade convêniada ou do Inmetro, ao receber a solicitação de registro, deve

abrir um processo de concessão de registro, e no prazo de 10 (dez) dias corridos, verificar a

completeza e a conformidade dos documentos  citados no item 10 deste regulamento, preenchendo o

Relatório de Análise de Documentação (anexo D).

7.2.2 Caso seja identificada não conformidade, na documentação recebida, esta deve ser formalmente
encaminhada ao responsável pela Unidade Reformadora de Pneus, por meio do formulário de registro
de Não-Conformidade do (anexo D). A Unidade Reformadora de Pneus deverá providenciar a sua
correção e formalizá-la  ao representante da entidade convêniada ou ao Inmetro, em um prazo de no
máximo 60 (sessenta) dias corridos, para aprovação.

7.2.3 Caso este prazo não seja cumprido, o processo de registro deve ser cancelado.

http://www.inmetro.gov.br)/
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7.2.4 Em caso de cancelamento do processo de concessão do registro, a Unidade Reformadora de
Pneus poderá solicitar nova concessão de registro

7.3 Verificação de acompanhamento na infra-estrutura da Unidade Reformadora de Pneus para
concessão do Registro.

7.3.1 No prazo de 15 (quinze) dias corridos, da data de conclusão da análise da documentação, deve
ser agendada formalmente (anexo G),uma operação de verificação de acompanhamento, na infra-
estrutura da unidade reformadora.

7.3.1.1 Na formalização do agendamento, deve ser emitida e encaminhada ao responsável da Unidade
Reformadora de Pneus a GRU referente ao custo da verificação de acompanhamento na infra-estrutura
da unidade reformadora. O pagamento desta GRU deve ser confirmado até 3 (três) dias corridos antes
da data previamente agendada (ver anexo K).

7.3.2 O representante da entidade conveniada ou o Inmetro durante a operação de verificação de
acompanhamento, deve evidenciar o atendimento aos documentos descritos no item 10  deste
regulamento e identificar as amostras de pneus a serem ensaiados, conforme descrito no item 11 deste
regulamento.

7.3.3 O representante da entidade convêniada ou o Inmetro, durante a visita, deve registrar o resultado
da operação de verificação de acompanhamento da infra-estrutura da unidade reformadora, no
Relatório de Verificação de Acompanhamento (anexo E). Caso sejam identificadas não-
conformidades, estas devem ser registradas e o responsável pela Unidade Reformadora de Pneus deve
propor ações corretivas para cada uma delas e também registrá-las no referido relatório.

7.3.3.1 O Relatório de Verificação de acompanhamento deve ser assinado pelo representante da
entidade conveniada ou o Inmetro e pelo responsável da unidade reformadora.

7.3.3.2 A Unidade Reformadora de Pneus deve ficar com uma cópia do Relatório de Verificação de
acompanhamento

7.3.4 A unidade reformadora, deve providenciar o encaminhamento da(s) amostra(s), identificadas
pelo técnico da entidade conveniada ou o Inmetro, a um laboratório de ensaio acreditado pelo Inmetro.
Posteriormente deve encaminhar a entidade conveniada ou ao Inmetro o Relatório(s) de Ensaio(s) para
conclusão do processo de registro

7.3.4.1 O custo referente ao encaminhamento das amostras para o laboratório, e também o custo dos
ensaios é de responsabilidade da Unidade Reformadora de Pneus.

7.3.5  No prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a Unidade Reformadora de Pneus deve
evidenciar a implementação das ações corretivas à entidade conveniada ou ao Inmetro. Caso contrário
o processo de concessão do registro será cancelado.

7.3.5.1 Caso haja a necessidade do representante da entidade conveniada ou o Inmetro retornar a
Unidade Reformadora de Pneus para constatação da implementação de ações corretivas, deve ser
cobrado o respectivo preço público (ver anexo K).

7.3.5.2 Em caso de cancelamento do processo de concessão do registro, a Unidade Reformadora de
Pneus poderá pedir nova solicitação de registro, desde que não haja débito com a entidade conveniada.
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7.3.6 A concessão do registro somente será concluída após implementadas as ações corretivas das não-
conformidades evidenciadas e aprovação das amostras ensaiadas.

7.3.7 O representante da entidade conveniada deve encaminhar ao Inmetro cópia do Relatório de
Verificação de acompanhamento da Unidade Reformadora de Pneus (anexo E), no prazo máximo de
10 (dez) dias corridos, após a conclusão do processo.

7.3.8 O Inmetro, em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento do relatório de
verificação de acompanhamento, deve:
a) Conceder o Registro da unidade reformadora.
b) Comunicar a entidade conveniada e a Unidade Reformadora de Pneus a concessão do registro

(anexo H).
c) Disponibilizar no seu site, os dados referentes à Unidade Reformadora de Pneus registrada.
d) Publicar no D.O.U. o extrato do termo de compromisso.

8 Manutenção do Registro da Unidade Reformadora
8.1 Após o registro, e durante a sua vigência, o representante da entidade conveniada ou o Inmetro
deve realizar 2 (duas) operações de verificação de acompanhamento, de infra-estrutura, conforme o
subitem 7.3.2 deste regulamento, sem aviso prévio à Unidade Reformadora de Pneus registrada,
independente do processo de fiscalização. Operações extraordinárias poderão ser realizadas, sem custo
para Unidade Reformadora de Pneus.

8.1.1 Deve ser identificada pelo menos uma amostra para ensaio.

8.1.2 O custo referente ao encaminhamento das amostras para o laboratório, e também o custo dos
ensaios é de responsabilidade da unidade reformadora

8.2 O representante da entidade conveniada ou o Inmetro, durante a visita de manutenção, deve
registrar o resultado destas operações de verificação de acompanhamento da infra-estrutura da unidade
reformadora, no Relatório de Verificação de acompanhamento (anexo E). Caso sejam identificadas
não-conformidades, estas devem ser registradas e o responsável pela Unidade Reformadora Pneus
deve propor ações corretivas para cada uma delas e também registrá-las no Relatório de Verificação de
Acompanhamento.

8.2.1 O Relatório de Verificação de Acompanhamento deve ser assinado pelo representante da
entidade convêniada ou o Inmetro e pelo responsável da unidade reformadora.

8.2.2 A Unidade Reformadora de Pneus deve ficar com uma cópia do Relatório de Verificação de
acompanhamento.

8.3 No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a Unidade Reformadora de Pneus deve evidenciar a
implementação das ações corretivas.

8.3.1 Caso haja a necessidade do representante da entidade conveniada ou o Inmetro retornar a
Unidade Reformadora de Pneus para constatação da implementação de ações corretivas, deve ser
cobrado o respectivo preço público (ver anexo K).

8.3.2 Caso as não-conformidades não sejam implementadas, o representante da entidade conveniada
deve informar ao Inmetro, num prazo máximo de 7 (sete) dias corridos  para as penalidades cabíveis.
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9 Renovação do Registro da Unidade Reformadora
9.1 Para renovação do registro, a Unidade Reformadora de Pneus registrada deve encaminhar ao
representante local da entidade conveniada ou o Inmetro, preferencialmente, no prazo mínimo de 60
(sessenta) dias corridos, antes do vencimento do Registro vigente, nova Solicitação de Registro (anexo
A), e novo Termo de Compromisso (anexo B). Estes documentos devem estar assinados pelo
representante legal da unidade reformadora. Deve também ser encaminhado fotocópia dos novos
documentos e dos que tenham sofrido alguma alteração ou atualização, e o comprovante de pagamento
da GRU referente à renovação do registro de análise da documentação (ver anexo K).

9.1.1 Caso a Unidade Reformadora de Pneus registrada não solicite a renovação do registro, no prazo
acima estabelecido, a mesma deve ter os seus dados retirados do site do Inmetro e seu registro
cancelado, após o vencimento.

9.1.2 O representante da entidade conveniada ou o Inmetro ao receber a solicitação de registro deve
iniciar um processo de renovação de registro, e no prazo de 5 (cinco) dias corridos, verificar a
completeza e a conformidade dos documentos encaminhados pela empresa registrada, em
conformidade com o item 10 deste regulamento, preenchendo o Relatório de Análise de
Documentação (anexo D) e emitir a GRU referente à visita de verificação de acompanhamento na
infra-estrutura da Unidade Reformadora de Pneus para renovação do registro (ver anexo K).

9.1.3 Em caso de cancelamento do registro, a empresa registrada pode pedir nova solicitação de
registro, conforme item 7 deste regulamento.

9.2  Verificação de Acompanhamento na Infra-estrutura da Unidade Reformadora de Pneus
para Renovação do Registro
9.2.1 No prazo de 15 (quinze) dias corridos, da data de conclusão da análise da documentação, deve
ser realizada uma operação de verificação de acompanhamento, na infra-estrutura da Unidade
Reformadora de Pneus visando à renovação do registro.

9.2.1.1 O pagamento da respectiva GRU deve ser confirmado até 3 (três) dias corridos antes da data
previamente agendada.

9.2.2 O representante da entidade conveniada ou o Inmetro durante a operação de verificação de
acompanhamento, deve evidenciar o atendimento aos documentos descritos no item 10  deste
regulamento e identificar as amostras de pneus a serem ensaiados, conforme descrito no subitem 11.1
deste regulamento

9.2.3 O representante da entidade conveniada ou o Inmetro, durante a visita, deve registrar o resultado
da operação de verificação de acompanhamento da infra-estrutura da unidade reformadora, no
Relatório de Verificação de Acompanhamento (anexo E). Caso sejam identificadas não-
conformidades, estas devem ser registradas e o responsável pela Unidade Reformadora de Pneus deve
propor ações corretivas para cada uma delas e também registra-las no Relatório de Verificação de
Acompanhamento.

9.2.3.1 O Relatório de Verificação de Acompanhamento deve ser assinado pelo representante da
entidade conveniada ou o Inmetro e pelo responsável da unidade reformadora.

9.2.3.2 A Unidade Reformadora de Pneus deve ficar com uma cópia do Relatório de Verificação de
Acompanhamento
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9.2.4 A unidade reformadora, deve providenciar o encaminhamento da(s) amostra(s), identificadas
pelo técnico da entidade conveniada ou Inmetro, a um laboratório de ensaio acreditado pelo Inmetro.
Posteriormente deve encaminhar a entidade conveniada ou ao Inmetro o Relatório(s) de Ensaio(s) para
conclusão do processo de renovação do registro

9.2.4.1 O custo referente ao encaminhamento das amostras para o laboratório, e também o custo dos
ensaios é de responsabilidade da Unidade Reformadora de Pneus.

9.2.5 No prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a Unidade Reformadora de Pneus deve evidenciar
a implementação das ações corretivas à entidade conveniada ou ao Inmetro, caso contrário o processo
de renovação do registro será cancelado.

9.2.5.1 Caso haja a necessidade do representante da entidade conveniada ou o Inmetro retornar a
Unidade Reformadora de Pneus para constatação da implementação de ações corretivas, deve ser
cobrado o respectivo preço público (ver anexo K)

9.2.5.2 Em caso de cancelamento do processo de renovação do registro, a Unidade Reformadora de
Pneus poderá pedir nova solicitação de registro

9.2.6 A renovação do registro somente será concluída após implementadas as ações corretivas das não-
conformidades evidenciadas e aprovação das amostras ensaiadas.

9.2.7 O representante da entidade conveniada deve encaminhar ao Inmetro o Relatório de Verificação
de Acompanhamento da Unidade Reformadora de Pneus (anexo E), no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, após a conclusão do processo.

9.2.8 O Inmetro, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento do relatório de
verificação de acompanhamento, deve:
a) Conceder o Registro da Unidade Reformadora de Pneus.
b) Comunicar a entidade conveniada e a Unidade Reformadora de Pneus a concessão do registro.
c) Disponibilizar no seu site, os dados referentes à Unidade Reformadora de Pneus registrada.
d) Publicar no D.O.U. o extrato do Termo de Compromisso.

10 Requisitos Técnicos e Administrativos Para Concessão, Manutenção e Renovação de Registro
     da Unidade Reformadora de Pneus

10.1 O representante da entidade conveniada ou o Inmetro deve evidenciar o seguinte:

10.1.1 A existência do responsável pelo serviço de reforma.

10.1.2  O layout da infra-estrutura com as disposições dos espaços físicos

10.1.3 Obediência às instruções de uso fornecidas pelos fabricantes dos materiais empregados na
reforma e manter os registros dos materiais empregados, exceto o pneu a ser reformado.
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10.1.3.1 Os materiais empregados para reforma são os seguintes:
a) Carcaça,
b) banda de rodagem (pré - moldada ou não),
c) borracha de ligação,
d) borracha antiquebra,
e) reparo de borracha,
f) manchão,
g) cimento vulcanizante,
f) selante
g) cola (solução de borracha).

10.1.3.2 Os materiais fornecidos pelos fabricantes devem conter no mínimo os seguintes dados:
a) Prazo de validade;
b) Condições de armazenamento;
c) Especificação dimensional;
d) Instrução de aplicação/uso
e) Cuidados no manuseio

Obs.: Os termos técnicos relativos às diversas categorias de pneus são os contidos na Norma NM
224:2000 e os critérios mínimos de seleção de pneus para reforma são os contidos na Norma
NM 225:2000.

10.1.4 Pneu para reforma
O Pneu a ser reformado deve conter no mínimo os seguintes dados:
a) Identificação do fabricante.
b) Dimensão do pneu.
c) Tipo de construção do pneu.
d) A identificação para o uso de câmara (tube type) ou sem câmara (tubeless).
e) Índice de carga e velocidade.
f) Data de fabricação do pneu.

10.1.5 Controle do processo de reforma
O reformador deve manter procedimentos escritos e instruções operacionais atualizadas, em local de
fácil acesso, para o processo de reforma de pneus de maneira a assegurar o atendimento a este RAC
para:
a) Inspeção de recebimento
b) Limpeza
c) Exame de classificação.
d) Raspagem
e) Escareação
f) Reparação
g) Aplicação de cola
h) Aplicação da banda de rodagem
i) Aplicação da antiquebra (quando aplicável)
j) Vulcanização
k) Inspeção final

Nota: Nos procedimentos devem constar Objetivo, Principais Etapas, Itens de Controle,
Equipamentos / Ferramental utilizados.
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10.1.5.1 No procedimento de Raspagem deve constar as pressões mínima e máxima do pneu para o
processo de raspagem e a especificação da textura e raio de raspagem ou gabarito.

10.1.5.2 O procedimento de Reparação deve estabelecer o atendimento às especificações do fabricante
do reparo, contendo no mínimo: tabela de aplicação de manchões e textura adequada para aplicação.

10.1.5.3 No procedimento para aplicação da banda de rodagem, devem constar as pressões mínima e
máxima da pneu para a aplicação destes materiais.

10.1.5.4 No procedimento de Vulcanização deve constar: tempo, temperatura e pressão, para cada
processo, respeitando as especificações dos fornecedores dos materiais.

10.1.5.5 Na inspeção final, o pneu reformado que apresentar uma ou mais das seguintes ocorrências:
separação entre banda de rodagem e carcaça, separação das lonas ou cinturas ou deformação da
carcaça, estará desqualificado para o uso, devendo ser inutilizado.

10.1.5.5.1 Quando o pneu pertencer a terceiros, o reformador deve emitir um laudo técnico de
reprovação e inutilizar a reforma.

10.1.5.6 Deve ser verificada a existência das marcações exigidas no item 5 do Regulamento Técnico
anexo a Portaria Inmetro nº 133, de 27 de setembro de 2001.

10.1.6 Controle de equipamentos de inspeção e medição
O reformador deve estabelecer procedimento de controle de cada equipamento e instrumento de
medição utilizado na reforma dos pneus. Deverão ser mantidos registros deste controle, contendo no
mínimo: Identificação, periodicidade de manutenção, periodicidade de calibração e os registros de suas
realizações.

10.1.6.1  Os instrumentos de medição devem ser calibrados por laboratórios integrantes da Rede
Brasileira de Calibração – RBC.

10.1.7 Tratamento de reclamação
O reformador deve possuir procedimento e  ter um responsável, para atendimento das reclamações,
bem como manter os registros das ações corretivas implementadas decorrentes destas, relativas aos
pneus reformados

10.1.8  Treinamento/Qualificação
O reformador deve manter registros de qualificação e treinamento dos funcionários que realizam o
serviço de reforma dos pneus. Estes registros devem conter no mínimo:
a) nome
b) data de admissão
c) relação dos equipamentos que está qualificado a operar, com as respectivas datas de qualificação
d) relação dos treinamentos recebidos (internos e externos), com as respectivas cargas horárias, quem

ministrou e a data de realização
e) evidências objetivas do treinamento.

11 Ensaios
Os ensaios devem ser realizados, em laboratórios integrantes da Rede Brasileira de Laboratório de
Ensaio – RBLE, conforme descrito no item 6 do Regulamento Técnico, anexo a Portaria Inmetro n.º
133, de 27 de setembro de 2001.
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11.1 Amostragem
Para a realização dos ensaios, durante a operação de verificação de acompanhamento, na infra-
estrutura da Unidade Reformadora de Pneus, a entidade conveniada ou o Inmetro deve identificar
aleatoriamente, por família de pneu reformado, uma amostra composta de prova, contraprova e
testemunha e mais duas de reserva, para eventual utilização de acordo com o subitem 11.3
11.2 Aprovação
Para aprovação, a amostra de prova deve atender ao item 6 do Regulamento Técnico, anexo a Portaria
Inmetro n.º 133, de 27 de setembro de 2001.

11.3 Reprovação no Ensaio
No caso de reprovação da amostra de prova, o ensaio deve ser repetido nas amostras de contraprova e
testemunha, devendo ambas serem aprovadas.
Caso ocorra reprovação na amostra de contraprova ou testemunha, outras duas amostras devem ser
coletadas e ensaiadas, devendo ambas serem aprovadas. Caso ocorra novamente reprovação em uma
destas amostras, a Unidade Reformadora de Pneus não deve ser licenciada para a respectiva família

Quadro representativo de Aprovação / Reprovação

A = Aprovado
R = Reprovado

Para Aprovação: A
R – A – A
R – A – R – A – A

R – R – A – A – A

Para Reprovação: R – R – R
R – A – R – A – R

R – R – A – A – R

11.4 Os ensaios devem ser realizados em 100% das famílias a obterem o registro da declaração do
fornecedor.

11.5 Para renovação do registro, a cada vinte e quatro meses, durante a operações de verificação de
acompanhamento da infra-estrutura da Unidade Reformadora de Pneus devem ser identificadas cinco
amostras, de 25% das famílias licenciadas para ensaio, conforme previsto no item 11, subitens 11.1,
11.2, e 11.3 deste RAC. Ocorrendo reprovação, amostras de outras famílias devem ser ensaiadas e
aprovadas, de modo a se obter, sempre, aprovação em 25% das famílias constantes da Declaração do
Fornecedor.

11.5.1 A Unidade Reformadora de Pneus deve suspender, temporariamente, a reforma de pneus,
daquela(s) família(s) reprovada(s).

11.5.1.1 Neste caso a Unidade Reformadora de Pneus deve abrir um registro de não-conformidade,
avaliar a causa da reprovação daquela família identificá-la e corrigi-la.
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11.5.1.2 Posteriormente, deve encaminhar a entidade conveniada ou ao Inmetro, os registros das ações
tomadas para correção das falhas identificadas. Após analise e aprovação destas ações a entidade
conveniada ou o Inmetro, providenciará a ida de um técnico par identificar novas amostras, desta(s)
família(s), para serem ensaiadas.

11.5.1.3 A unidade reformadora, deve providenciar o encaminhamento da(s) amostra(s) a um
laboratório de ensaio acreditado pelo Inmetro. Obtendo aprovação, esta família será novamente
integrada ao registro. Caso reprovada deve continuar suspensa.

11.6 Para manutenção do registro, durante a operação de verificação de acompanhamento da infra-
estrutura da Unidade Reformadora de Pneus deve ser identificada uma amostra de qualquer família
para ser ensaiada conforme o item 11 deste RAC.

11.6.1 Ocorrendo reprovação, o representante da entidade conveniada ou do Inmetro informa a
Unidade Reformadora de Pneus que deve  seguir os subitens 11.5.1, 11.5.1.1 e 11.5.1.2.

11.6.2 Ocorrendo nova reprovação, aquela família deve ser suspensa e outra amostra,  de outra família,
deve ser identificada e ensaiada, conforme o subitem 11.6. Ocorrendo nova reprovação a Unidade
Reformadora de Pneus terá seu registro suspenso.

11.6.2.1 Neste caso, a Unidade Reformadora de Pneus deverá entrar com nova solicitação de registro
de acordo com o item 7.

12 CONDIÇÕES GERAIS

12.1 As informações e os documentos inerentes à concessão, manutenção e renovação do Registro para
uma Unidade Reformadora de Pneus, devem estar disponíveis na entidade conveniada e no site do
Inmetro (www.inmetro.gov.br).

12.2 A Unidade Reformadora de Pneus somente pode executar as suas atividades, após a conclusão do
processo de concessão ou renovação do registro, com a  inclusão no site do Inmetro.

12.3 A Unidade Reformadora de Pneus registrada não pode terceirizar o seu serviço de reforma de
pneus.

12.4 A validade do Registro da Unidade Reformadora de Pneus é de 24 (vinte e quatro) meses.

12.6 O preço público referente ao processo de concessão e renovação do registro  deve ser pago pela
Unidade Reformadora de Pneus, a favor da União, através da GRU emitida pela entidade conveniada
ou Inmetro.

12.8 O Registro é exclusivo para a Unidade Reformadora de Pneus onde foi realizada a operação de
verificação de acompanhamento, conforme a solicitação de registro, não sendo extensivo às  outras
unidades ou filiais, ou outros endereços comerciais da unidade reformadora.
12.9 A qualquer tempo, entidade conveniada ou o Inmetro, pode realizar operação de verificação de
acompanhamento na infra-estrutura da unidade reformadora.

12.10 Todas as informações obtidas pela entidade conveniada ou Inmetro relativas ao Registro da
Unidade Reformadora de Pneus são tratadas de forma confidencial.
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13 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

13.1 Os requisitos técnicos para a execução do serviço de reforma de pneus destinados a automóveis,
camionetas, caminhonetes e seus rebocados são os estabelecidos no Regulamento Técnico da
Qualidade - RTQ, anexo a Portaria Inmetro nº 133, de 27/09/2001 e neste RAC.

14 OBRIGAÇÕES DA UNIDADE REFORMADORA

14.1 Acatar todas as condições estabelecidas nos documentos relacionados neste Regulamento,  nas
Disposições Legais  e no Termo de Compromisso, referentes ao Registro, independentemente de sua
transcrição.

14.2 Responsabilidade técnica, civil e penal em relação aos pneus por ela reformados, bem como a
todos os documentos referentes ao registro da Declaração do Fornecedor, sendo vedada a transferência
desta responsabilidade.

14.3 Não terceirizar serviço de reforma de pneus destinados a automóveis, camionetas, caminhonetes e
seus rebocados

14.4 A Unidade Reformadora de Pneus deve manter atualizados e disponíveis à entidade conveniada
ou Inmetro, em sua  infra-estrutura, para consulta, a qualquer momento, todos os documentos originais
relativos ao seu registro.

14.5 Não é permitido à Unidade Reformadora de Pneus registrada usar a marca Inmetro para
divulgação da sua condição de registro, cabendo apenas para fins de divulgação a utilização da
seguinte texto: “Unidade Reformadora de Pneus Registrada no Inmetro sob n.º..........”.

Nota: O n.º a ser incorporado no texto é o registro da Unidade Reformadora de   Pneus.

14.6 Qualquer alteração de modificações das instalações, mudanças de endereços ou alterações nos
documentos relativos a este regulamento, devem ser comunicadas formalmente a entidade conveniada
ou Inmetro que fará a devida avaliação e decidirá pela realização, ou não, de nova operação de
avaliação da conformidade na infra-estrutura da unidade reformadora.

14.7 No caso de transferência do local da instalação da Unidade Reformadora de Pneus registrada, esta
não poderá executar o serviço de reforma, enquanto não houver autorização formal da entidade
conveniada ou do Inmetro.

14.8 Disponibilizar aos clientes, em local visível, os telefones atualizados da entidade conveniada ou
do Inmetro.

14.9 Manter todas as condições de funcionamento em atendimento as legislações pertinentes, quer de
órgãos federais, estaduais ou municipais.
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15 PENALIDADES

A empresa de manutenção registrada que deixar de atender aos requisitos deste regulamento, está
sujeita às penalidades de suspensão e cancelamento do seu registro, além das previstas no artigo 8º da
Lei nº 9933/99 e no Termo de Compromisso assinado pelo representante legal da Unidade
Reformadora de Pneus.

16 ANEXOS
Anexo A – Solicitação de Registro
Anexo B – Termo de Compromisso
Anexo C – Famílias
Anexo D – Relatório de Análise da Documentação
Anexo E – Relatório de Verificação de Acompanhamento
Anexo F – Programa de Operação de Verificação de Acompanhamento
Anexo G - Comunicação de Registro
Anexo H –  Relatório de Acompanhamento de Ações Corretivas
Anexo I–  Declaração do Fornecedor
Anexo J – Preço Público
Anexo K – Identificação da Conformidade



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – Inmetro

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE
REFORMA DE PNEUS

SOLICITAÇÃO - ANEXO A

01 SOLICITAÇÂO 02 Nº DO PROCESSO 03 RESPONSÁVEL / ASSINATURA 04 DATA

 CONCESSÃO           RENOVAÇÃO           

Para uso da entidade conveniada

05 RAZÃO SOCIAL 06 SIGLA / NOME FANTASIA

          

07 CNPJ 08 INSCRISSÃO ESTADUAL

                    

09 ENDEREÇO

          

10 BAIRRO 11 MUNICÍPIO 12 CEP 13 UF

                                        

14 TELEFONE 15 FAX 16 e-mail  institucional

17 RESPONSÁVEL (PESSOA QUE SE RELACIONARÁ COM A ENTIDADE CONVENIADA / INMETRO)

18 CARGO DO RESPONSÁVEL

19 E-MAIL 20 TELEFONE 21 FAX

          

22 RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE PNEUS  ( DE ACORDO COM O ANEXO C)
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE
REFORMA DE PNEUS

23 RAZÃO SOCIAL 24 CNPJ

          

25 ANEXAR

a) Termo de Compromisso (Original)
   Sim             Não

b) Declaração do Fornecedor (Original)
  Sim             Não

c) Lay-out da infra estrutura do processo de reforma
  Sim             Não

d) Procedimento de atendimento às instruções de uso, fornecidas pelos fabricantes dos materiais empregados na reforma de pneus
  Sim             Não

e) Procedimentos escritos para inspeção de recebimento dos materiais empregados na reforma e das carcaças
  Sim             Não

f) Procedimentos escritos para limpeza das carcaças
  Sim             Não

g) Procedimentos escritos para exame e classificação de carcaças
  Sim            Não

h) Procedimentos escritos para raspagem
  Sim            Não

i) Procedimentos escritos para escareação
  Sim            Não

j) Procedimentos escritos para reparação
  Sim            Não

k) Procedimentos escritos para aplicação de cola
  Sim            Não

l) Procedimentos escritos para aplicação da banda de rodagem
  Sim            Não

m) Procedimentos escritos para aplicação de antiquebra
  Sim             Não

n) Procedimentos escritos para vulcanização
  Sim             Não

o) Procedimentos escritos para inspeção final
  Sim             Não

p) Procedimentos escritos para o controle de equipamentos de inspeção e medição
  Sim             Não

q) Procedimentos escritos para tratamento de reclamações
  Sim             Não
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE
REFORMA DE PNEUS

26 RAZÃO SOCIAL 27 CNPJ

          

28 RESPONSÁVEL LEGAL PALA UNIDADE REFORMADORA

Eu, ________________________________, declaro que todas as informações contidas e que
fazem parte desta solicitação, correspondem integralmente a verdade.

Em ____, de ______________ de _______

______________________________________________________

Assinatura
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SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE
EMRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMADORA DE PNEUS

ANEXO B

TERMO DE COMPROMISSO / INMETRO  / DQUAL Nº           /200

Compromitente: _(Razão Social)___________________________________________,
inscrito no CNPJ/MF n.º _________________________________________________,
endereço  _____________________________________________________________,
Responsável pela Unidade Reformadora _____________________________________,
Cargo que ocupa na Unidade Reformadora ___________________________________,

1 - Do Objeto
1.1 O presente Termo constitui-se no compromisso formal do compromitente em
reconhecer o dispositivo apresentado na Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, da Lei
9.933, de 20 de dezembro de 1999 e da Portaria Inmetro n.º 133, de 27 de setembro de
2001, bem como do Regulamento de Avaliação da Conformidade da Empresa Prestadora
de Serviço de Reforma de Pneus Destinados a Automóveis, Camionetas, Caminhonetes e
seus Rebocados, publicado pela Portaria Inmetro n.º ____, de (dia) de (mês) de 200___ e,
mas, também, de manter uma postura ética-empresarial em sintonia com os preceitos infra
estabelecidos.

2 - Das Obrigações do Compromitente

2.1 O Compromitente, por seus representantes legais, na qualidade de Fornecedor do
Serviço de Reforma de Pneus Destinados a Automóveis, Camionetas, Caminhonetes e seus
Rebocados, e objetivando a obtenção junto ao Inmetro, do registro para uso da marca, nos
termos da legislação supramencionada, se obriga, neste ato, expressamente, perante o
Inmetro, a:

a) Cumprir com todas as disposições contidas na Portaria Inmetro n.º _____ de __/__/200_,
a qual aprova o Regulamento de Avaliação da Conformidade da Empresa Prestadora de
Serviço de Reforma de Pneus Destinados a Automóveis, Camionetas, Caminhonetes e seus
Rebocados, nos documentos normativos a esta relacionados, aderindo integralmente aos
mesmos;

b) Utilizar a Marca de Registro da Declaração de Conformidade do Fornecedor nas famílias
de pneus, relacionadas abaixo, neste Termo de Compromisso, tão somente como
determinado no Regulamento de Avaliação da Conformidade da Empresa Prestadora de



Serviço de Reforma de Pneus Destinados a Automóveis, Camionetas, Caminhonetes e seus
Rebocados,
Relação das Famílias de Pneus: ( Conforme ANEXO C )
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c) Reconhecer que a utilização da marca de registro prevista no Regulamento de Avaliação
da Conformidade da Empresa Prestadora de Serviço de Reforma de Pneus Destinados a
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes e seus Rebocados, está condicionada ao pleno
cumprimento do contido no mesmo e às condições estabelecidas na Portaria Inmetro n.º
133, de 23 de setembro de 2001

d) Informar, semestralmente, ao Inmetro a quantidade de pneus reformados, contendo a
marca RTB, integrante da Marca de Registro da Declaração de Conformidade do
Fornecedor;

e) Responsabilizar-se por todo e qualquer problema relacionado com a ilicitude do uso
indevido da marca integrante da Marca de Registro da Declaração de Conformidade do
Fornecedor;

f) Reformar pneus e comercializar
em conformidade com os documentos normativos pertinentes, de forma a não causar
prejuízo à imagem do Inmetro.

g) Manter todas as condições de funcionamento da Unidade Reformadora em atendimento
as legislações pertinentes, quer de órgãos federais, estaduais ou municipais

3 - Das Penalidades
3.1 O não cumprimento das obrigações acima descritas ocasionará a aplicação, isolada ou
cumulativamente, das penalidades previstas na Lei nº 9.933/99, sendo estas:
− advertência;
− suspensão do licenciamento, por prazo a ser fixado pelo Inmetro;
− cancelamento da licença para uso da marca e do registro da Declaração de

Conformidade do Fornecedor.

3.2 O Compromitente sujeita-se ainda às cominações civis e penais, além da indenização
devida ao Inmetro por perdas e danos a que der causa.

3.3 Concorda que, após ser formalmente notificado da constatação do inadimplemento
contratual, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento,
oferecer justificativa / defesa.

3.4 Submete-se à imposição das penalidades cominadas acima, em caso de não reparação
da infração contratual.



4 - Da Vigência
4.1 - O prazo de vigência do presente instrumento estará vinculado ao tempo de registro da
Declaração de Conformidade do Fornecedor e condicionado à apresentação dos relatórios
previstos no Regulamento de Avaliação da Conformidade, a contar da data da publicação,
no Diário Oficial da União, do registro de Declaração de Conformidade do Fornecedor.

5 - Da Remuneração
5.1 O compromitente se obriga a pagar ao Inmetro todas as quantias, que a este forem
devidas com relação ao procedimento de registro da Declaração de Conformidade do
Fornecedor e ao uso da marca, segundo as disposições contidas neste termo e estabelecidas
no Regulamento de Avaliação da Conformidade e nos comandos legais pertinentes

6 - Da Rescisão
6.1 O inadimplemento de qualquer cláusula acarretará a rescisão do presente termo,
independentemente de interpelação, notificação judicial ou extrajudicial, a menos que o
mesmo corrija sua inadimplência até o 10º (décimo) dia após a data em que for notificada
da falta cometida.

6.2 O presente termo poderá ser resilido unilateralmente a qualquer tempo, mediante
comunicação por escrito da parte interessada, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias,
respeitados os compromissos assumidos.

7 - Do Foro
7.1 Fica eleita a Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o foro competente.

Rio de Janeiro,         de           de 2005

___________________________________________

Responsável pela Unidade Reformadora



 REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

FAMÍLIAS DE PNEUS REFORMADOS - ANEXO C

R – Radial
D – Diagonal
DC – Diagonal Cintado



REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO - ANEXO D

RAZÃO SOCIAL PROCESSO Nº FOLHA

   __ / __
MODALIDADE

 CONCESSÃO                                                                                            RENOVAÇÃO

EVIDÊNCIAS

a) Termo de Compromisso (Original)
   Sim             Não

b) Declaração do Fornecedor (Original)
  Sim             Não

c) Lay-out da infra estrutura do processo de reforma
  Sim             Não

d) Procedimento de atendimento às instruções de uso, fornecidas pelos fabricantes dos materiais empregados na reforma de pneus
  Sim             Não

e) Procedimentos escritos para inspeção de recebimento dos materiais empregados na reforma e das carcaças
  Sim             Não

f) Procedimentos escritos para limpeza das carcaças
  Sim             Não

g) Procedimentos escritos para exame e classificação de carcaças
  Sim            Não

h) Procedimentos escritos para raspagem
  Sim            Não

i) Procedimentos escritos para escareação
  Sim            Não

j) Procedimentos escritos para reparação
  Sim            Não

k) Procedimentos escritos para aplicação de cola
  Sim            Não

l) Procedimentos escritos para aplicação da banda de rodagem
  Sim            Não

m) Procedimentos escritos para aplicação de antiquebra
  Sim             Não

n) Procedimentos escritos para vulcanização
  Sim             Não

o) Procedimentos escritos para inspeção final
  Sim             Não

p) Procedimentos escritos para o controle de equipamentos de inspeção e medição
  Sim             Não

q) Procedimentos escritos para tratamento de reclamações
  Sim             Não

RÚBRICA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO Nº   FOLHA

__ / __

NÃO-CONFORMIDADE(S)

N/C nº DESCRIÇÃO

PRAZO PARA PARA ATENDIMENTO DAS NÃO-CONFORMIDADES

_____ / _____ / _________

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ASSINATURA DATA

NOTA: Caso seja evidenciada não-conformidade, encaminhar cópia desta página e da página 3 para o registro
de atendimento das respectivas não-conformidades, pela unidade  reformadora.
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO Nº   FOLHA

__ / __

AÇÃO CORRETIVA E EVIDENCIA DE ATENDIMENTO

N/C nº DESCRIÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE REFORMADORA ASSINATURA DATA

NOTA: Descrever a ação corretiva implementada e devolver o original a entidade conveniada no prazo
determinado na página 2.
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO Nº   FOLHA

__ / __

 ATENDIMENTO DA(S) NÃO-CONFORMIDADE(S)

A(S) Não Conformidade(s) foram atendida(s)             Sim             Não
 CONCLUSÃO SOBRE O NÃO ATENDIMENTO

N/C nº DESCRIÇÃO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ASSINATURA DATA

Pág. 4 de 5



REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO Nº   FOLHA

__ / __

 OBSERVAÇÕES

OPERAÇÃO DE  ACOMPANHAMENTO

Agendada para  _____ / _____ / ________

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ASSINATURA DATA
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO - ANEXO E

Nº DO PROCESSO SOLICITAÇÃO FOLHA

  CONCESSÃO           MANUTENÇÃO           RENOVAÇÃO    __ / __
RAZÃO SOCIAL CNPJ

ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO CEP

TÉCNICOS DA ENTIDADE CONVENIADA / INMETRO

RECOMENDAÇÃO PROPOSTA

ASSINATURA DO TECNICO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE CONVENIADA / INMETRO DATA

___ / ___ / ___
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

Nº DO PROCESSO SOLICITAÇÃO FOLHA

  CONCESSÃO           MANUTENÇÃO           RENOVAÇÃO    __ / __
EVIDENCIA DE ATENDIMENTO À  DOCUMENTAÇÃO (COMFORME ITEM 10 DO RAC)

a) Termo de Compromisso
   Sim             Não

b) Declaração do Fornecedor
  Sim             Não

c) Lay-out da infra estrutura do processo de reforma
  Sim             Não

d) Procedimento de atendimento às instruções de uso, fornecidas pelos fabricantes dos materiais empregados na reforma de pneus
  Sim             Não

e) Procedimentos escritos para inspeção de recebimento dos materiais empregados na reforma e das carcaças
  Sim             Não

f) Procedimentos escritos para limpeza das carcaças
  Sim             Não

g) Procedimentos escritos para exame e classificação de carcaças
  Sim            Não

h) Procedimentos escritos para raspagem
  Sim            Não

i) Procedimentos escritos para escareação
  Sim            Não

j) Procedimentos escritos para reparação
  Sim            Não

k) Procedimentos escritos para aplicação de cola
  Sim            Não

l) Procedimentos escritos para aplicação da banda de rodagem
  Sim            Não

m) Procedimentos escritos para aplicação de antiquebra
  Sim             Não

n) Procedimentos escritos para vulcanização
  Sim             Não

o) Procedimentos escritos para inspeção final
  Sim             Não

p) Procedimentos escritos para o controle de equipamentos de inspeção e medição
  Sim             Não

q) Procedimentos escritos para tratamento de reclamações
  Sim             Não

ASSINATURA DO TECNICO ASSINATURA DO RESP. PELA UNIDADE REFORMADORA DATA

___ / ___ / ___

NOTA: Sempre que a evidência for marcado o não, descrever a não-conformidade na pág. 03 deste formulário .
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

Nº DO PROCESSO SOLICITAÇÃO PÁGINA

  CONCESSÃO           MANUTENÇÃO           RENOVAÇÃO    __ / __
NÃO-CONFORMIDADES

N/C nº DESCRIÇÃO

ASSINATURA DO TECNICO ASSINATURA DO RESP. PELA UNIDADE REFORMADORA DATA

___ / ___ / ___
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

Nº DO PROCESSO SOLICITAÇÃO FOLHA

  CONCESSÃO           MANUTENÇÃO           RENOVAÇÃO    __ / __
AÇÃO CORRETIVA

N/C nº DESCRIÇÃO

PRAZO PARA ATENDIMENTO DA AÇÕES CORRETIVAS

______ / ______ / __________

ASSINATURA DO TECNICO ASSINATURA DO RESP. PELA UNIDADE REFORMADORA DATA

___ / ___ / ___

NOTA: O não atendimento do prazo acima estabelecido pode acarretar no cancelamento do processo .
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

Nº DO PROCESSO SOLICITAÇÃO FOLHA

  CONCESSÃO           MANUTENÇÃO           RENOVAÇÃO    __ / __
SELEÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO

FAMÍLIA Nº
(Conforme Anexo C)

Identificação do Pneu
(Dimensão, capacidade de carga, limite de velocidade, data de reforma, processo de

reforma)

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO TECNICO ASSINATURA DO RESP. PELA UNIDADE REFORMADORA DATA

___ / ___ / ___
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

PROGRAMA DA OPERAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO - ANEXO F

ENVIADO POR :

 E-MAIL:     FAX Nº :

RAZÃO SOCIAL PROCESSO Nº

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE REFORMADORA

Conforme contatos mantidos anteriormente, confirmamos para o(s) dia(s)
____________________________ a realização da operação de verificação de
acompanhamento para :

  Registro                                   Renovação do Registro

Informamos que nesta ocasião devem estar presentes o Responsável pela unidade
reformadora e os funcionários que atuam no processo de Reforma de pneus.

A verificação de acompanhamento será realizada pelo(s) técnico(s)
__________________________________________________

    __________________________________________________
    __________________________________________________

Deve ser providenciado pagamento de GRU, referente a verificação de acompanhamento,
com valor de acordo com o item   4.B do Anexo K.

Deve ser encaminhado a entidade conveniada, o comprovante de pagamento da GRU, até
três dias antes da data marcada para operação de verificação de acompanhamento.

Os documentos de referência para a verificação de acompanhamento são :
a) A Portaria Inmetro nº 133 de 27 de setembro de 2001;
b) A Portaria Inmetro nº

NOME DO TÉCNICO ASSINATURA DATA

___ / ___ / ___

NOTA: Dispensa assinatura se enviado por e-mail.
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REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

COMUNICAÇÃO DE REGISTRO - ANEXO G

01 ENVIADO POR :

 E-MAIL:  FAX Nº :

03 RAZÃO SOCIAL 04 PROCESSO Nº

05 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE REFORMADORA

Prezado (a) Senhor (a)

Acusamos o recebimento da documentação referente a Solicitação de
  Registro  /    Renovação de Registro

 relativo ao processo acima descrito, do ______________________________________.

Informamos que foi     Concedido    /      Renovado  o número de Registro
______________ .

Atenciosamente .

06 CHEFE DA DIPAC 07 ASSINATURA 08 DATA

___ / ___ / ___



REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS – ANEXO H

Nº DE PROCESSO SOLICITAÇÃO FOLHA

                   CONCESSÃO                MANUTENÇÃO              RENOVAÇÃO ___ / ___
RAZÃO SOCIAL

VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO REALIZADA EM :

_____ / _____/ ________

N/C ATENDITA

Nº SIM NÃO V

EVIDÊNCIAS/OBSERVAÇÕES
(CITE  DOCUMENTOS ENVIADOS PELA UNIDADE REFORMADORA OU FATOS OBSERVADOS QUE EVIDENCIEM

OU NÃO A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS.

TÉCNICO ASSINATURA DATA

___ /___ / ______

NOTA: Caso seja necessário verificar, na unidade reformadora, a eficácia de Ação Corretiva
assinalar também a coluna “V”.
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SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE
EMRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMADORA DE PNEUS

ANEXO I

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

Em conformidade com as Portarias Inmetro n.º 133 de 27 de setembro de 2001 e xxx de yy
de ......................de 200_

Razão Social:
Endereço:
CNPJ:

Declara, sob sua responsabilidade exclusiva, que as famílias de pneus abaixo relacionadas
estão de acordo com os requisitos estabelecidos nas Portarias Inmetro n.º 133 de 27 de
setembro de 2001 e xxx de yy de ......................de 200_, estando a disposição para seleção
de amostras a serem ensaiadas, de acordo com as respectivas portarias, com a finalidade de
obtenção pelo Inmetro do  registro de empresa prestadora do serviço de reforma de pneus
destinados a automóveis camionetas, caminhonetes e seus rebocados.

Relação das Famílias de Pneus Reformados (informar pelo número, de acordo com o
Anexo C ): ________________________________________________________________

____________________________________________
local e data da emissão

____________________________________________
responsável pela Unidade Reformadora e cargo que ocupa

____________________________________________
assinatura



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO  NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – Inmetro

PREÇO PÚBLICO PARA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO REGISTRO DA UNIDADE
REFORMADORA DE PNEUS  

ANEXO J
01 VALOR DO HOMEM/HORA  (Vhh) DATA

Vhh = R$ 104,83 (CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS ) ____ / ____ /_______

02 VALOR DO QUILÔMETRO RODADO (Vkm)*

Vkm = R$ 1,56 ( UM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ) POR QUILÔMETRO RODADO.
03 VALOR UNITÁRIO DE DIÁRIA (Vud)

Vud = R$ 108,00 (CENTO E OITO REAIS)

OBS: 1) Quando aplicável                                                        2) extraído tabela do governo federal

04 FORMAÇÃO DE PREÇOS

4.A    SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE REGISTRO (Itens 7.1.1 e 9.1)

P = Vhh x 4h
P = Preço a ser cobrado.

4.B    VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE REGISTRO (Itens 7.3.1.1 e 9.1.2)

P = (Vhh x 16h) + (Vkm) + (Vud)

4.C    VERIFICAÇÃO PARA CONSTATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS (Itens 7.3.5.1; 8.3.1 e 9.2.5.1)

P = (Vhh x 4h) + (Vkm)

* Obs: Vkm –> Valor total das despesas relativas ao transporte da equipe técnica, quando este não for
fornecido pela unidade reformadora de pneus.   

Nota:
1. Valor Vhh obtido da Norma Inmetro NIE-CGCRE N.º 140, Rev 05, de Novembro de 2003;
2. Valor Vkm  fornecido pelo SECUS – Serviço de Custos e praticado pelo Inmetro;



REGISTRO DA DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR DE EMRESA
PRESTADORA DO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS

IDENTIFICAÇÂO DA CONFORMIDADE - ANEXO  K


