Manual de
Franquia
Faça parte do Sucesso da Reino Unido Vistoria!

Av. Dos Autonomistas 1400
Osasco –SP

Fixo. (11) 3685-4281
Cel/Whats (11) 97717-6533

franquia@reinounidovistoria.com.br
www.reinounidovistoria.com.br

Quem Somos
A Reino Unido Vistoria, é uma empresa no seguimento de vistoria automotiva diretamente vinculada ao Departamento
Estadual de Transito, em apoio para o desafogo da demanda de transferências de veículos automotivos. Os serviços de
vistoria ajuda no combate ao roubo e furto de veículos ao transparecer toda e qualquer informação para o consumidor e
para as autoridades competentes.
Missão
Garantir segurança e credibilidade nas transações de compra, seguro, locação ou financiamento de veículos preservando
consumidores (particulares), revendedores, seguradoras e bancos.
Visão
Atuar com excelência para ser a maior e melhor empresa de prevenção de risco nas transações de compra e venda de
veículos no Brasil, investindo continuamente em tecnologia, inovação e capacitação dos colaboradores.
Valores
Nossos valores mostram a sensibilidade e o cuidado como tratamos as pessoas e como fazemos negócios.
Estes valores são o alicerce que nos guia em nosso trabalho diário.
 Profissionalismo
 Contínua busca por desenvolvimento pessoal e profissional
 Respeito
 Excelência no trabalho com ética, honestidade e eficácia
 Persistência e abertura para o aprimoramento da Política de Qualidade

6 motivos para ser abrir uma Vistoria Automotiva

10 motivos para ser um Franquiado Reino Unido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Menor Taxa de Franquia do Mercado
Menor Royalties
Ganhe Kit OCR
Assessoria ISO9001
Assessoria Credenciamento
Estudo Mercadológico
Treinamento
Propaganda e Publicidade
Acesso a Catho (Para contratações)
Layout Padronizado

Parcelamento em até 5x



Economia de R$ 1.405,00
Economia de R$ 1.700,00
Economia de R$ 2.200,00




A Reino Unido investe para você aparecer no Google
Economia de R$ 3.000,00



Tipos de Serviços

Detalhe da Franquia Reino Unido
Ano de fundação:
Início do franchising:
Tipo de Suporte:

Unidades próprias:
Franquias previstas:
Taxa de Franquia:
Royalties:
Taxa de Publicidade:
Área Física:
Capital de Giro:
Faturamento Mensal:
(Unidade Franqueada)
Prazo de Retorno:
Funcionários por Unidade:
Prazo de Contrato:

2015
2015
A - Mercadológico
B - Material Promocional
C - Propaganda e Publicidade
D - Orientação sobre Métodos de Trabalho
E – Kit OCR (Câmera, Leitor biométrico e Fonte)
F - Escolha de Equipamento e Instalação
G – Organizacional
H – Assessoria ISO9001
I – Suporte na obtenção do credenciamento
J – Acesso ao site da Catho para contração
8
100
R$ 25.000,00 Ato R$ 5.000,00 + 4x R$ 5.000,00
4%
1%
Mínimo de 100 m²
R$ 3.500,00
R$ 50.000,00 a R$120.000,00
5 meses
3a8
60 meses com renovação automática

Tudo que você precisa para montar sua loja.
Primeiro Passo: Encontrar um local para Vistoria
Quais são os melhores locais:
1. Avenidas movimentadas
2. Rua onde se encontram grande números de lojistas de veículos
3. O mais próximo dos departamentos de transito (Detran/Poupatempo com
Postos de Detran dentro)
Metragem das Lojas
1. Escritório: 20 metros² (Essa metragem é uma obrigatoriedade do Detran
Denatran)
2. Pátio de Vistoria: Pela legislação do Detran e Denatran a vistoria deve conter
pelo menos uma vaga coberta e o procedimento de vistoria só pode ser feito em
local coberto, então quanto mais vagas cobertas mais locais para se vistoriar
você terá,
(Recomendação da A Reino Unido Vistoria recomenda uma área de 60 a 80 metros²,
mas esta é uma recomendação no e não do Detran.)
Segundo Passo: Abertura da Empresa
1. Encontrar um contador e fazer a abertura da empresa pela legislação a empresa
deve conter em sua razão social vistoria automotiva por exemplo (Wesley Santos
Vistoria Automotiva- ME)
2. Abrir uma empresa: A Reino Unido Vistoria, recomenda que você abra uma ME
(Microempresa) pois é uma empresa que se enquadra no simples nacional ou
seja a tributação sobre a nota fiscal é menor do que em outras modalidades de
empresa. No Simples Nacional, você paga até 6% na nota de serviço, isto é
importante porque na legislação do Detran a emissão de nota fiscal de serviço é
obrigatória e fiscalizada.

Documentação exigida pelo Detran – boa parte desta documentação é o contador
que entrega a baixo esta demarcado o que é de competência do empresário e do
Contador e do proprietário do imóvel.

A – Habilitação Jurídica
01) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus
administra- dores, devendo constar do objeto social a atividade exclusiva de vistoria
veicular; (Contador pode tirar esse documento para você)
02) certidão negativa de falência, recuperação judicial, dissolução, liquidação e
concordata anterior à vigência da Lei 11.101/2005, expedida pelo Cartório Distribuidor
da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à
solicitação do credenciamento; (Contador pode tirar esse documento para você)
03) cópias da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas, atestado de
antecedentes criminais e certidões de distribuição criminais, das Justiças estadual e
federal, emitidas na jurisdição de domicílio, dos sócios e administradores; (Contador
pode tirar esse documento para você)
B - Regularidade fiscal e trabalhista:
04) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; (Contador pode
tirar esse documento para você)
05) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver,
relativo à sede da pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual ou estatutário; (Contador pode tirar esse documento para você)
06) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da
pessoa jurídica, na forma da lei; (Contador pode tirar esse documento para você)
07) Prova de regularidade junto à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS; (Contador pode tirar esse documento para você)
08) Comprovação, na forma da lei, de regularidade na entrega da Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; (Contador pode
tirar esse documento para você)
09) Certidão negativa de existência de débitos trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, expedida pela Justiça do Trabalho; (Contador
pode tirar esse documento para você)
III - Qualificação técnica e financeira:
10) comprovação de possuir, em seu quadro de pessoal permanente, vistoriadores com
qualificação comprovada por meio de certificado ou diploma de conclusão de curso de
treinamento em vistoria de identificação veicular homologado pelo DETRAN- SP, nos
termos de portaria específica; (Podemos abrir uma vaga na Catho para ajudarmos na
busca desse e de outros profissionais) Média Salarial de uma vistoriador é de R$

R$ 1200 a R$ 1500 + 2 reais de comissão. Média Salarial de uma Recepcionista R$
1000 a R$ 1200.
Obs: Caso a empresa tenha sido constituída APÓS a publicação para portaria 102-2015,
ou seja após 22/03/2015, poderá comprovar esse item em até 30 dias após a publicação
do seu respectivo credenciamento, conforme previsão contida na Portaria 102/2015.
(Contador pode tirar esse documento para você)
11) Alvará de funcionamento, com data de validade, ou ainda protocolo de solicitação
junto ao órgão municipal competente, sendo o alvará de funcionamento exigido para a
renovação do credenciamento; (Onde consegue isso???)
12) Declaração firmada por seu representante legal de que disponibilizará ouvidoria ou
serviço de atendimento ao consumidor; (Disponibilizamos modelo)
13) Apólice de seguro de responsabilidade civil profissional no valor igual ou superior a
R$ 500.000,00 válida pelo prazo de vigência do credenciamento, para eventual cobertura
de danos causados ao consumidor, para cada uma das filiais que se pretenda credenciar;
(Indicamos seguro, lembrando que o custo é por conta do franqueado) Preço
Médio do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional pela Fuji Corretora é de R$
4.700 por ano, parcelável em até 6x.
14) Declaração firmada por seu representante legal de abster- se de envolvimentos
comerciais que possam comprometer a isenção no exercício da atividade de vistoria de
identificação veicular; (Disponibilizamos modelo)
IV - Infraestrutura técnico-operacional:
15) Planta baixa do imóvel destinado à realização das vistorias de identificação veicular,
com descrição das instalações, instruída por croquis, em escala 1:100, e fotos coloridas
de todas as dependências com móveis e equipamentos, identificando a existência de local
adequado para estacionamento de veículos, com dimensões compatíveis aos serviços
credenciados, em áreas cobertas e ao abrigo de intempéries, sendo vedado o uso de
estruturas provisórias; (O proprietário do imóvel deverá lhe fornecer esse material)
16) Contrato com empresa homologada pelo DETRAN para fornecimento de sistema
informatizado para realização de vistoria de identificação veicular, com a emissão de
laudo padronizado e funcionalidade de coleta biométrica e filmagem, homologado pela
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, e que atenda
às exigências técnicas determina- das por regulamentação específica do Departamento
Nacional de Trânsito - DENATRAN e do DETRAN-SP, em especial as relativas à segurança,
identificação e rastreabilidade; (Indicamos a empresa, lembrando que o custo é por
conta do franqueado) Oxxynet é a nossa fornecedora atual, nós fornecemos o KIT
OCR aos franqueados que vem a câmera, leitor biométrico e fonte. A compra do
servidor é de responsabilidade do franqueado, atualmente o valor deste servidor
está por volta de R$ 4.466,46 e é a própria oxxynet que vende, a instalação custa R$
900,00. Instalação + servidor fica no valor de R$ 5.366,46 este valor é parcelável

pela oxxynet em até 3x (Sujeito a alteração por parte do fornecedor sem prévio
aviso)
17) Certificado de sistema de qualidade, padrão ISO 9001:2008, com validade atestada
pela entidade certificadora, acreditada pelo INMETRO ou signatária de acordos
internacionais de reconhecimento mútuo no campo da acreditação; (Indicamos a
empresa, lembrando que o custo é por conta do franqueado) Antes de ser
certificado pela ISO9001 é preciso ter assessoramento para preparar a empresa
para receber a auditoria do órgão certificador, a primeira assessoria a Reino Unido
Vistoria, dá de presente ao franqueado, nas renovações fica por conta do
Franqueado, ela custa R$ 1.800 e pode ser parcelado em até 5x. O valor que a QMS
Certificadora da ISO9001 cobra esta por volta de R$ 2.300 (Preço pode sofrer
alterações sem prévio aviso por parte da certificadora)
18) Declaração firmada por seu representante legal de possuir os equipamentos
necessários ao exercício das atividades regulamentadas por esta Portaria;
(Disponibilizamos modelo)
19) Comprovante do pagamento da taxa de que trata o item 3.6 do Capítulo IV, do Anexo
I, a que se refere o artigo 8º, da Lei 15.266, de 26-12-2013. (Podemos gerar o boleto,
mas o pagamento é por conta do franqueado) Passo a Passo a baixo.

A Requerente declara que atende expressamente todos os itens previstos no Artigo 9º ,
dispondo dos seguintes equipamentos:
A - Câmera para filmagem automática panorâmica;
B - Leitores biométricos de impressão digital;
C - Servidores com conexão de internet banda larga.
Requer por fim o cadastramento do(s) vistoriador(es) abaixo qualificado(s), juntando
para tanto cópia autenticada(s) da(s) carteira(s) de trabalho comprovando o registro e
dados do(s) mesmo(s), bem como livro de registro de empregados contendo a página
inicial e a página de registro (cópia autenticada); comprovante de endereço do(s) mesmo
(cópia autenticada), certificado(s) de vistoriador(es) (cópia autenticada), foto(s) 3 x 4,
curriculum(s) vitae, bem como atestados de antecedentes criminais e certidões de
distribuições criminais das justiças federal e estadual, acompanhadas, se o caso, pelas
respectivas certidões de objeto e pé..
ORIENTAÇÕES:

01 - Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, à exceção das certidões,
atestados e das declarações firmadas pelo representante legal da empresa, que deverão
ser apresentados no original.”
02 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, o DETRANSP aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à
data de apresentação do requerimento de credenciamento, desde que corretamente
instruído com todos os documentos exigidos;
03 - Quando as certidões exigidas forem positivas, deverão estar acompanhadas das
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados.
04 - Para as empresas constituídas após a publicação da Portaria 102/2015, os requisitos
de que tratam as alíneas “a” e “d” do inciso III do artigo 6º poderão ser demonstrados no
prazo de 30 dias a partir da publicação da portaria de credenciamento prevista no artigo
12 da Portaria 1681/2015, sob pena de cancelamento do credenciamento.”;.

05 - COLOCAR CADA UM DOS DOCUMENTOS CITADOS ACIMA DE FORMA CRONOLÓGICA
CONFORME PREVISTO ACIMA, NUMERANDO OS DOCUMENTOS CONFORME OS
EXEMPLO DE CONTRACAPAS ABAIXO.
06-A GUIA DA TAXA DE CREDENCIAMENTO ANUAL É DE 70 UFESPS. UFESP 2016 = R$
23,55 X 70 = R$ 1.648,50. DEVE SER GERADA PREENCHENDO OS DADOS DA EMPRESA
NO SITE DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL COM O CÓDIGO 403.0 :
HTTPS://WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR/GUIASINTERNET/GARE/PAGINAS/GARE.ASPX

HTTPS://WWW.FAZENDA.SP.GOV.BR
CLICAR NA OPÇÃO DO LADO DIREITO (GARE E GNRE DEMAIS CODIGOS

CLIQUE EM (EMISSÃO DE GUIAS)

EM TIPO DE GUIA ESCOLHA (GARE DR)
CODIGO DA RECEITA ESCOLHA (403.0 – SERVIÇOS DE TRANSITO
PREENCHA O CNPJ ABAIXO E CLIQUE PROCESSA.

A guia da Taxa de Credenciamento anual é de 70 UFESPs. UFESP 2016 = R$ 23,55 X 70 =
R$ 1.648,50. PREENCHA O VALOR E A DATA DE VENCMENTO E CLIQUE (GERAR GUIA)

Contatos

