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Ministério da Economia
Ins tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
Dconf/Divig
O cio nº 226/2020/Divig/Dconf-Inmetro

INMETRO/SEI/NÚMERO DO PROTOCOLO
0052600.005728/2020-14

Duque de Caxias, 16 de junho de 2020.
Ao representante legal
Braslar do Brasil Ltda
Avenida Con nental, s/n° L 28 Q 02, Distrito Industrial
CEP 84043735 – Ponta Grossa - PR

Assunto: Determinação de Re rada de Produto do Mercado.
Prezados senhores,
1.
Conforme já comunicado via sistema Orquestra, o registro n° 0719/2017 referente ao
produto FOGAO 4 BC SIRIUS POP BCO COM TAMPA vinculado ao Programa de Avaliação da Conformidade
de fogões e fornos à gás de uso domés co, foi cancelado com base no art. 13, inciso III, da Portaria nº
512, de 7 de novembro de 2016.
2.
De acordo com a referida portaria, em qualquer das hipóteses de cancelamento do
Registro pelo Inmetro, ﬁca proibida a fabricação, comercialização pelo fabricante, a importação, a
distribuição, a comercialização por varejistas ou prestação do serviço do objeto regulamentado, ﬁcando
revogada a autorização para u lização do Selo de Iden ﬁcação da Conformidade do Inmetro, assim como
toda e qualquer publicidade rela va ao mesmo.
3.
Portanto, ﬁca o fornecedor no ﬁcado a recolher o quan ta vo do produto em todo
território nacional e apresentar ao Inmetro, no prazo de 15 dias, o plano de re rada e, no prazo máximo
de 60 dias, contados da no ﬁcação inicial, os documentos comprobatórios do ato.
4.
Salientamos que a informação do cancelamento do registro será encaminhada à Rede
Brasileira de Metrologia e Qualidade para futuras ações de ﬁscalização. Em caso de não recolhimento, o
fornecedor incorrerá em infração passível das penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 20 de dezembro
de 1999.
Atenciosamente,
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM
17/06/2020, ÀS 15:01, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

LUCIANA ALVES DE ALMEIDA CARVALHO
Chefe da Divisão de Vigilância de Mercado
A auten cidade deste documento pode

https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=783297&infra_sis…
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ser
conferida
no
site
h ps://sei.inmetro.gov.br/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 0700737
e o código CRC 72E7C2C0.
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