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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.

QUEM SOMOS
A Reino Unido
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Garantir segurança e credibilidade nas 
transações de compra, seguro, locação ou 

financiamento de veículos preservando 
consumidores (particulares), revendedores, 

seguradoras e bancos.

Mission 5

Missão
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.

Visão

Missão, Visão e Valores
Empresa número 1 em franquias
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por desenvolvimento pessoal e 
profissional

no trabalho com ética, honestidade e 
eficácia

para o aprimoramento da Política de 
Qualidade

Liderança Mission 4

Mission 5

Profissionalismo

Busca Contínua

Rspeito

Excelência

Persistencia e Abertura

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.

Rentabilidade dos parceiros
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Reino Unido Franquia – OFFICE
REINO UNIDO VISTORIA FRANQUIA LTDA

C.N.P.J 10.327.599/0001-26

Rua DR. ARTUR BERNADES Nº 159
Telefone: (11) 2937-4781

E-mail: franquia@reinounidovistoria.com.br

LOJAS
Atualmente a Reino Unido Vistoria conta com 6 postos próprios de vistoria, onde 3 estão credenciadas e 

3 em processo de credenciamento.
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02

03

R.S. GONSALVES VISTORIA AUTOMOTIVA – ME 
C.N.P.J 22.053.758/0001/20 - Sem pendência judiciais

Nome Fantasia: REINO UNIDO VISTORIA AUTOMOTIVA

Matriz - Shopping União –Osasco
Av. dos Autonomistas n°1400 Bairro: Vila Yara - Piso 

PoupaTempo - Tel: (11) 3685-4281
E-mail:contato@reinounidovistoria.com.br

R.S. GONSALVES VISTORIA AUTOMOTIVA – ME 
C.N.P.J 22.053.758/0001/20 - Sem pendência judiciais

Nome Fantasia: REINO UNIDO VISTORIA AUTOMOTIVA

Guarulhos – Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves 
n°664 - Bairro: Macedo

Telefone: (11) 2087-0963/2087-1718 
E-mail:yasmimadm@reinounidovistoria.com.br

Unidades Próprias 9

mailto:contato@reinounidovistoria.com.br
mailto:yasmimadm@reinounidovistoria.com.br?subject=E-mail%20de%20cliente%20vindo%20do%20site.
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R.S. GONSALVES VISTORIA AUTOMOTIVA – ME 
C.N.P.J 22.053.758/0001/20 - Sem pendência judiciais

Nome Fantasia: REINO UNIDO VISTORIA AUTOMOTIVA

Mogi das Cruzes – Av. Ver. Narciso Yague Guimarãres n°1000
Bairro: Socorro - Hiper D´avo - 2º Piso do Estacionamento.
Telefone: (11) 4725-3794
E-mail:admmogi1@reinounidovistoria.com.br

R.S. GONSALVES VISTORIA AUTOMOTIVA – ME 
C.N.P.J 22.053.758/0004-73 - Sem pendência judiciais

Nome Fantasia: REINO UNIDO VISTORIA VEICULAR

Av. Getúlio Dorneles Vargas nº 1340
Bairro: Jardim California, Jacareí - SP, Brasil

Telefone: (12) 3351-5147
E-mail: admjacarei@reinounidovistoria.com.br
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R.S. GONSALVES VISTORIA AUTOMOTIVA – ME 
C.N.P.J 22.053.758/0005-54 - Sem pendência judiciais

Nome Fantasia: REINO UNIDO VISTORIA AUTOMOTIVA - ME

Av. Professor Manoel César ribeiro, 321 loja 3
Bairro: Bairro Alvarenga, Pindamonhangaba- SP, Brasil
Telefone: (012) 3648-4773 - (012) 3648-4775
E-mail: admpinda@reinounidovistoria.com.br
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NOSSA HISTORIA
O Grupo Reino Unido abrange empresas de outros setores, a
primeira delas foi fundada no norte de Londres no bairro de
Finsbury Park, nossos fundadores detêm experiência em
âmbito internacional e conhecimento no seguimento de
vistoria aqui e no exterior, por isso decidiram juntar toda
cordialidade britânica com o carisma brasileiro em uma
empresa de sucesso aqui no Brasil, desde o seu nascimento
no país a empresa lidera o índice de crescimento. Em todas as
cidades de atuação da Reino Unido Vistoria, somos
considerados os melhores no ramo. A padronização de nossas
lojas levou o seguimento de vistoria a um novo patamar.
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SAMPLE TEXT

PERFIL DO FRANQUEADO
A Reino Unido Vistoria busca em seus franqueados um perfil mais de gestor

do que investidor. Pois a nossa marca representa excelência em
atendimento e estrutura no seguimento de vistoria veicular, apesar de ter
um modelo de negócios que apresenta resultados; ainda sim é um negócio
como qualquer outro e como tal, precisa de uma boa administração para
se manter de pé.
Entretanto, somente uma boa administração não será o suficiente para que
o seu negócio ganhe destaque no segmento. O franqueado bem sucedido é
aquele que possui diversas características, virtudes e atributos que
justificam o seu sucesso. Destacam-se:

13



Bom Relacionamento

Lideraça

Comprometimento

Capacidade de motivar pessoas

14



Capacidade persuasiva

Organização

Entusiasmo Pessoal

Automativação
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Ter ótima comunicação 
verbal e escrita

Ser bom Negociador

Saber gerenciar conflitos
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Tipo de Operação

Trata-se de uma operação do tipo
ECV (Empresa Credenciada de
Vistoria) que atua no seguimento de
vistoria automotiva diretamente
vinculada ao Departamento
Estadual de Transito por meio de
credenciamento onde o
funcionamento da mesma é
regimentada pelas portarias
publicadas pelos Detrans de cada
estado. A vistorias surgiram 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.

COMO FUNCIONA
Tipos de Serviços

Fornecemos laudos de VISTORIA
CAUTELAR VEICULAR que consiste na
análise da originalidade dos pontos
de identificação dos veículos e
LAUDO PARA TRANSFERÊNCIA
consiste em analisar a procedência
da gravação do número do motor
conforme o padrão do fabricante e
confrontando com as bases de
dados oficiais, atendendo assim as
legislações em vigência.

Logística

Adoramos receber a visita dos
nossos clientes, por isso, a maioria
deles vem até a nossa loja. Mas
sempre temos aqueles clientes
especiais que não podem nos visitar,
por isso, podemos ir até os nossos
clientes (Empresas de venda de
veículos com CNPJ) para
fazer LAUDO PARA TRANSFERÊNCIA
em sua própria loja. Dessa forma,
eles se isentam dos riscos de
acidentes. Prestando esse novo
atendimento “a domicilio”,
aumentamos ainda mais o nosso
lucro.
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Exclusividade territorial num raio de
3 quilômetros do local onde se
encontra a unidade franquiada. No
entanto o direito da franquiada se
refere apenas no que se diz respeito
a novas unidades de vistorias com a
marca da Reino Unido Vistoria
Automotiva dentro do território de
exclusividade, o franqueado poderá
prestar o serviço de vistoria móvel
dentro do município onde se
encontra a unidade franquiada,
ainda que exista outras franquias na
cidade.

Royalties e taxas de Propaganda

Royalties que se destinara a
manutenção da estrutura oferecida
pela franqueadora aos franqueados
e a remuneração da mesma.

A taxa de propaganda terá valor
fixado pelo FRANQUEADOR de 1% (um
por cento) do montante de
faturamento bruto do FRANQUEADO
que faturar mais que R$55.000,00
(Cinquenta e cinco mil reais), e não
será inferior a R$550,00 (Quinhentos
e cinquenta reais.)a taxa será
destinada aos investimentos
estratégico em propaganda da
marca e das unidades que levam a
marca da franqueadora. Como base
de calculo da taxa de publicidade

Atuação do Investidor

o modelo de trabalho estabelecido
pela Reino Unido Vistoria é de no
mínimo uma recepcionista e um
vistoriador e o empresário pode
atuar em ambas as funções, porém
é nossa sugestão é que o
empreendedor contrate e fique na
administração da unidade como um
todo, além da importância do
empresário de construir parcerias
com empresas que tem um
relacionamento direto com a
vistoria como os lojistas de veículos,
despachantes, seguradoras, cia de
taxis etc...

Este tipo de operação dá o
empresário a possibilidade de uma
atuação mais livre, pois o sistema de
vistoria é algo seguro em ... (continua)
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... âmbito operacional e financeiro,
pois operacionalidade da vistoria
depende do sistema integrado com
Detran em outras palavras, todo
serviço feito é registrado sem
exceção e pode ser consultado a
qualquer hora de qualquer lugar do
mundo pela sua plataforma on-line.

Tempo de Licenciamento

O licenciamento de uso da marca
da Reino Unido Vistoria tem vigência
de 60 meses (sessenta meses) e
renovação automática para mais 60
meses (sessenta meses) em caso de
não manifestação opositiva de
ambas as partes.
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Daremos todo apoio para a implantação da
sua nova unidade, como: Ajudamos na
busca do ponto comercial, instruímos a
melhor forma de fazer toda a fachada,
indicamos os melhores profissionais para
orçar o seu projeto, acompanhamos a
montagem e participamos da inauguração
da sua loja.

IMPLANTAÇÃO
20



As vendas de veículos 0KM
caíram, impulsionando a
venda de seminovos, que
são os veículos que o Detran
exigi a vistoria para
transferência de
propriedade ou localidade.

Vistoria para transferência
de propriedade e de
localidade é obrigatório pelo
Detran

Comparado a outros
seguimentos de baixo custo,
Vistoria Automotiva supera
em muito os outros
seguimentos, apesar do
baixo nível de investimento o
seguimento de vistoria, tem
sido considerado um dos
mais rentáveis.

O sistema de vistoria é algo
extremamente seguro, você
pode consultar seu
movimento diário e mensal
de qualquer lugar do mundo.
Todo laudo feito fica
registrado na sala cofre da
UGC para
consulta, dificultando
alteração do resultado.

Sem Crise Obrigatoriedade Baixo Investimento Segurança Operacional

VANTAGENS DO SETOR
21



De acordo com Denatran o
Brasil tem mais de 90
milhões de veículos,
potenciais clientes para uma
vistoria. Lembrando que a
vistoria é obrigatória.

Imposto da Nota Fiscal de
uma prestadora de serviço
que esteja no simples
nacional é o menor entro as
modalidades fiscais e os
custos que incidem na
emissão do laudo, também
são pequenos comparado a
outros seguimentos

Alta Demanda Baixo custo de 
funcionamento
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Taxa de Franquias Royalties Kit OCR

Presenteamos você com o Kit OCR

(Câmera, fonte e leitor biométrico)

esta ferramenta de apoio é uma das

exigências para o credenciamento,

com isso você economiza R$ 1.405,00

Menor Percentual de Royalties 4%

sobre o faturamento bruto mensal

Temos a menor taxa de

franquia do setor R$ 25.000,00

parcelável em até 5x

VANTAGENS DA REINO UNIDO
23



Assessoria ISO 9001 Publicidade e Propaganda Recursos Humanos

Concedemos acesso ao portal da

Catho para contratações de

funcionários cujo o custo anual de R$

3.000,00 fica por conta da nossa

empresa.

Divulgamos sua unidade GooglePresenteamos você com a

primeira assessoria da

ISO9001, também é uma das

exigências para o

credenciamento, com isso

você economiza R$ 1.700,00
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SUPORTE/CAPACITAÇÃO

Central de Relacionamento Bate Papo

Treinamentos

Você e todos os seus funcionários
contam com atendimento exclusivo
por telefone e WhatsApp Durante
todo o horário comercial de segunda
a sexta.

Damos todo o suporte para treinamento da

primeira equipe de funcionários, o treinamento

acontecerá em umas das unidades da Reino

Unido Vistoria de preferência dos funcionários

da franquia, com duração de cinco dias, sem

custo ao franqueado, neste treinamento vamos

abordar a metodologia de trabalho de

atendimento e execuções dos procedimento de

vistoria, bem como os controles administrativos,

enquanto o processo junto ao DETRAN está em

andamento, você pode enviar toda a sua

equipe para uma das nossas lojas modelos

para treinarmos e doutrinarmos toda a sua

equipe.

Não existe ninguém melhor do que VOCÊ e
a sua EQUIPE para nos ajudar com ideias
inovadoras e estratégias diferenciadas.
Por isso, sempre que possível, iremos fazer
reuniões e bate papos e chamar as
principais peças chaves de cada loja
própria ou franqueada + a nossa equipe
de marketing, e tornar esse bate papo em
estratégias de venda e marketing. Com
isso, esperamos sempre reunirmos a
nossa família da Reino Unido.
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Vamos fazer o máximo possível para até ajudar, começando pela assessoria da documentação

e da montagem da sua loja. Com os documentos, iremos entregar um check-list com a

documentação exigida pelo DETRAN. Indicaremos profissionais para prestarem todos os serviços

que o franqueado necessitar, como empresa de sistema, empresa de assessoria e certificadora

da ISO9001-2008, contador para te auxiliar na documentação da sua empresa, profissionais de

projetos e fachadas arquitetônicas para cotar todos os seus custos e padronizar a nossa marca.

Para a sua loja, lembrando que esses serviços que estamos indicando, serão pagos e emitido

recibos pelo contratante. Excerto os serviços e condições citadas no item 08.

Ajudamos o franqueador a escolher um ponto atrativo e bem 

movimentado.
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FORNECEDORES

(11) 3104-4877
www.davisseguros.com.br
valmir.artuni@hotmail.com

Davis - Corretora de seguro

(11) 3255-0601
404 R. 7 de Abril Conj. 61 - República, 
São Paulo, SP 01044
www.oxxy.net
contato@grupooxxy.com.br

OxxyNet - Unidade de Gestão Central

(11) 2467-3220
330 Av. Juarez Távora Sala 3, São 
Paulo, SP 07151-030
www.razaoadm.com.br
contato@razaoadm.com.br

Razão ADM

(11) 97149-0918 – (11) 99407-3885 
Escritório (11) 2817-1633
www.integracaoconsultoriaiso.com.br

ASSESSÓRIA DA ISO9001 – INTEGRAÇÃO 
E CONSULTORIA EMPRESARIAL

(11)  965095484 – (11) 9660-84606
contato@lojadavistoria.com.br

João Batista – Fachadas de Alumínio 
Composto

(11) 2771-8515
Av. Fagundes Filho, 145 cj. 68   
Saúde, São Paulo - SP, 04304-010
Yasmim.martis@qmsbrasil.com.br

QMS BRASIL –CERTIFICADORA ISO
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Taxa de Franquia

INVESTIMENTO INICIAL

Dividido em 05x sem juros, da seguinte forma: 01 ato
de R$5.000,00 + 04 prestações de R$5.00,00. Vale
lembrar que o KIT OCR + ASSESSORIA DA ISO9001 +
ACESSO A CATHO PARA CONTRATAÇÕES já estão
inclusos, gerando uma economia de R$ 6.105,00
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NORMAS DA FRANQUIA
ITEM VALOR

Reformas (Depende do Estado do Local) R$ 10.000,00

Móveis para escritório + TV 42: R$ 5.800,00

Computadores: R$ 2.000,00

Fachada em ACM (Alumina Composto: R$ 4.000,00

Ar condicionado com instalação: R$ 3.750,00

SUBTOTAL R$ 25.500,00
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NORMAS DO DETRAN

ITEM VALOR

Seguro de Responsabilidade Civil 
Profissional: R$ 2.500,00

Taxa do credenciamento: R$ 1.800,00 á R$ 2.300,00 

Certificadora ISO9001: R$ 2.700,00

Servidor: R$ 4.000,00

Elevador Trifásico: R$ 4.400,00

ITEM VALOR

Medidor de Camadas: R$ 785,00

Paquimetro: R$ 190,00

Pintura das vagas e do local: R$ 2.300,00

Buroscópio: R$ 400,00

Curso de Vistoriador: R$ 800,00 á R$ 1.500,00 

SUBTOTAL R$ 19.875,00
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INVESTIMENTO TOTAL DA FRANQUIA
31

70.425,00
Total
R$



NORMAS DA FRANQUIA
Para ser uma empresa credenciada com o DETRAN e com a Reino Unido, existem normas
internas que precisam serem respeitadas, tanto no escritório quanto no pátio. Segue abaixo
material mínimo.

03 Computadores (01recepção, 01administrativo e 01 servidor);
01 Impressora de alta qualidade para impressão de imagens COLORIDA;
01 Aparelho de ar condiciona para sala de espera;
01 Armário para guardar material de escritório;
02 Mesas de escritório;
03 Cadeira de escritório;
02 Jogos de cadeiras com 03acentos;
01 TV 42”;
03 Jogos de camisa para cada funcionário do escritório.

ESCRITÓRIO (Sala com no mínimo de 20m2) 
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02 - Computadores;
01 – Elevador
01 – Paquimetro
01 – Medidor de Espessura
01 - Jogo de cadeiras com 03acentos para os 
vistoriadores;
03 - Jogos de camisa para cada vistoriador;
01 – Par de botas para cada vistoriador;
01 - Armário para guardar coisas pessoais dos 
funcionários;
01 - Bancada de computador
01 - Banco alto para o vistoriador
01 - Smartphone com sistema operacional com 
Android 5.0 para cada vistoriador;
02 - Macaco hidráulico;
01 - Jogo de luvas tricotada para proteção 
individual para cada vistoriador;

PÁTIO (Área coberta com no mínimo 50m2) 

01 - Jogo de chaves 10 – 17mm;
01 - Jogo de chaves de fenda Philips;
01 - Acetona;
01 - Removedor;
01 - Ferrox;
01 - Pincel;
01 - Saco de esponja de aço;
01 - Saco de algodão;
01 - Carrinho;
01 - Lanternas de pilha;
01 - Lanternas “cordão de luz”;
01 - kit de pano | flanela;
01 - Lápis carpinteiro;
01 - lápis tex;
01 - pincel.
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Cada loja é um caso diferente, vai depender de como está o estado do local, se tem estacionamento coberto para os

carros, se já tem banheiro, se tem sala de espera e escritório, se o local tem piso, estrutura para ar condicionado, por isso,

fica muito difícil fazer um levantamento exato. Dessa forma, fica inviável falar o valor que o franqueador irá gastar para

montar a sua loja, por isso, abaixo segue um valor básico que gastamos na montagem de uma de nossas unidades.

Reformas (Depende do Estado do Local) R$10.000,00
Móveis para escritório + TV 42: R$5.800,00
Computadores: R$5.000,00
Fachada em ACM (Alumina Composto: R$6.000,00
Porta de vidro na entrada – Já instalada: R$2.500,00
Ar condicionado com instalação: R$3.750,00
Luminárias: R$300,00
Pintura das vagas e do local: R$2.300,00
Elevador Trifásico R$ 4.400,00
Medidor de Camadas R$ 785,00
Paquimetro R$  190,00
Valor médio gasto: R$31.025,00

Montagem da Loja
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Tais custos variam de acordo com o Estado.

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional: R$ 2.500,00
Taxa do credenciamento: R$ 1.800,00 a R$ 2.300,00
Certificadora ISO9001: R$ 2.700,00

Vale lembrar que esse é um gasto é do franqueado, na eventual
necessidade a Franqueadora pode indicar fornecedores parceiros..

Custos para o Credenciamento exigências do Detran
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TÉRMINO DO CONTRATO
Essa é a única parte que nos deixa triste, a chance de perdermos o nosso melhor franqueado. Mesmo sendo triste,

vamos deixar tudo bem claro nos tópicos abaixo. Mas tenha certeza que faremos de tudo para que a nossa união seja

eterna.

O término do contrato pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

• Por decisão da Reino Unido ou pelo franqueado, após o prazo de 60 meses a partir da data de assinatura do 

contrato, sem necessidade de expor os motivos;

• Violação de regras contidas no Contrato de Franquia ou Termos de Uso do Site;

• Descumprimento de regras de negócio estabelecidas e divulgadas pela Reino Unido;

• Não-pagamento da Mensalidade e/ou da Taxa de Adesão (Royalties e taxa de publicidade).

• Em caso de quebra de quebra de contrato, o franqueado não poderá:

• Usar da identidade de marca Reino Unido (arquitetura do site, diagramação, aparência, materiais de 

comunicação) em sites/blogs criados por conta própria.
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Restituir imediatamente ao FRANQUEADOR todos os manuais, materiais promocionais, materiais de instrução

operacional ou práticas de negócio, e demais documentos de exclusiva propriedade do FRANQUEADOR.

Cessar imediatamente o uso das marcas do FRANQUEADOR seja a que título for;

a) Cessar imediatamente o uso do SISTEMA OPERACIONAL REINO UNIDO VISTORIA AUTOMOTIVA;

b) Restituir imediatamente ao FRANQUEADOR o programa de computador gerencial da unidade franqueada;

c) Saldar junto ao FRANQUEADOR todos os seus débitos por ventura existentes e também aqueles referentes à 

compra de produtos junto ao fornecedor principal.

d) O mesmo não poderá atuar como concorrentes da franqueadora por um prazo de dois anos
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Ano de Fundação
Início do Franchising Tipo de Suporte

Mercadológico
Material Promocional
Propaganda e Publicidade
Orientação sobre Métodos de Trabalho
Kit OCR (Câmera, Leitor biométrico e Fonte) 
Escolha de Equipamento e Instalação
Organizacional
Assessoria ISO9001
Suporte na obtenção do credenciamento
Acesso ao site da Catho para contração

2015
2015

Unidades próprias: 6
Franquias previstas: 100
Taxa de Franquia: R$ 25.000,00 Ato R$ 
5.000,00 + 4x R$ 5.000,00
Royalties:4%
Taxa de Publicidade: 1%
Área Física:Mínimo de 100m2
Capital de Giro:R$ 3.500,00
Faturamento Mensal: R$ 50.000,00 à R$ 
120.000,00
(Unidade Franqueada) 
Prazo de Retorno:5 meses
Funcionários por Unidade: 3 a 8
Prazo de Contrato: 60 meses com 
renovação automática
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O seu lucro sobre as vendas de serviços realizados após os descontos das 
cobranças de Taxa de Publicidade, Royalties, valor cobrado pela empresa de 

sistemas (que faz a “ponte” nossa até o DETRAN) e o custo da Nota Fiscal será a 
seguinte:

6%
Nota Fiscal (Empresas 

enquadradas no Simples 

Nacional)

RESULTADOS

4%
Royalties

1%
Publicidade e Propaganda

12,00
Empresa de Sistemas

R$
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Exemplo:

Caso o Laudo Veicular na sua loja custe R$100,00, será descontado R$4,00 de Royalties + R$1,00 de

Publicidade + R$7,75 da empresa de sistemas, R$ 6,00 sobrando livre para o franqueado R$87,25.

Não existe um valor exato para cada serviço prestado, a única coisa que pedimos é que cada

franqueado tenha um preço competitivo com os concorrentes da sua região, dessa forma

conseguindo atrair o cliente pelo melhor preço.

D.R.E. - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DA EMPRESA

Abaixo faremos o demonstrativo da nossa receita do último mês | 28 de Julho até 31 de Dezembro de

2015 da unidade Reino Unido - Osasco

Total de vistorias: 3908

Valor total bruto: 479.660,00

Valor médio cobrado por cada vistoria:

R$130,00 (Média em cima dos carros 

nacionais)

Custo fixo mensal: R$25.000,00 (Incluindo, 

aluguel, luvas, condomínio, agua, luz, 

telephone entre outros)

Imposto: R$28.779,60

Custo total do sistema: R$29.974,36

Custo total salário dos funcionários: R$42.500,00

Participação dos lucros dos funcionários:

R$23.448,00

Marketing e publicidade: R$15.000,00

Valor total liquido: R$229.958,04
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MOTO

R$ 100,00

MOTO

R$ 120,00

CARRO

R$ 130,00

CARRO

R$ 150,00

TABELA DE PREÇO
Valores de cada serviço (Cada franqueado escolhe os valores que desejam colocar em sua unidade, 

pedimos apenas que seja um valor competitivo om as concorrentes)

Tabela de valores que é cobrado por cada serviço;

VANS

R$ 180,00

Moto até 150cc Moto acima de 150cc Carro nacional Carro importado e 
veículos comerciais 

pequeno porte

Van e caminhonete e 
veículos comerciais 

grande porte
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Existe flexibilidade quanto ao horário de funcionamento, pois geralmente o funcionamento de 
nossas unidades, estão vinculadas ao horário de funcionamento dos postos do POUPATEMPO 

e DETRAN da cidade, mas geralmente os horários são os seguintes.

Segunda à Sexta dás 8h00 ás 18h00
Sábado dás 8h00 às 14h00
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Seja um Franqueado

Reino Unido
OFFICE REINO UNIDO
Rua Dr. Artur Bernardes, 159
(11) 2937-4781
franquia@reinounidovistoria.com.br

www.reinounidovistoria.com.br


