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00017301

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 -
BORRACHUDO 16 LONAS

descrição:
medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda:
borrachudo; constr.: diagonal.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

27.433,2060 457,22SV00001

00017302

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1000 R20 - LISO

descrição:
medida: 1000/20; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: liso/rodov;
constr.: diagonal.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

13.425,3030 447,51SV00002

00017319

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11/R22.5 LAMEIRO

descrição:
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

24.962,4048 520,05SV00003

00017320

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11R 22.5 - 16 LONAS

descrição:
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a

8.160,8016 510,05SV00004
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identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

00017303

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.4/24

descrição:
medida: 12.4/24; profundidade: 26mm; posição: tração t; const: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

13.563,5216 847,72SV00005

00017304

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12.5/80 - R18

descrição:
medida: 12.5/80r18; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2
const.: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

28.830,6434 847,96SV00006

00017305

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 12/16.5

descrição:
medida: 12/16.5; profundidade: 26mm; posição: tração d; banda: g2-l2
const.: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de

19.836,0030 661,20SV00007
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velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

00017308

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 1400/24 - 12 LONAS

descrição:
medida: 1400/24; profundidade: 28mm; posição: todos eix; banda: g2-l2
const.: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

50.874,6042 1.211,30SV00008

00017309

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25

descrição:
medida: 17.5/25; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2
const.: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

28.582,5618 1.587,92SV00009

00017310

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 17.5/25 - 16 LONAS

descrição:
medida: 17.5-25; profundidade: 28mm; posição: todos eix; banda: g2-l2
const.: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

6.351,684 1.587,92SV00010

00017311

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 18.4/34

descrição:
medida: 18.4/34; profundidade: 28mm; posição: tração; banda: g2-l2;
const.: radial.

28.026,4016 1.751,65SV00011
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- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

00017344

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 19.5L/24

descrição:
medida: 19.5l/24; posição: tração; banda: g2-l2  const.: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

35.038,3022 1.592,65SV00012

00017342

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 195/55 R16

descrição:
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

2.507,1214 179,08SV00013

00017296

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 205/75 R16

descrição:
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de

5.669,6020 283,48SV00014
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velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

00017343

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R16

descrição:
medida: 215/75r16; profundidade: 12mm; posição: tração; banda:
liso/rodov; const.: radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

2.975,9010 297,59SV00015

00017297

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5

descrição:
medida: 215/75r17.5; profundidade: 12mm; posição: tração; banda:
liso/rodov; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

14.054,8040 351,37SV00016

00017339

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75 R17.5
BORRACHUDO

descrição:
medida: 215/75r17.5; profundidade: 15mm; posição: tração; banda:
misto/borr; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

17.504,0050 350,08SV00017

00017340

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5

descrição:
medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda:

5.795,4012 482,95SV00018
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liso/rodov; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

00017312

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5
BORRACHUDO

descrição:
medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda:
misto/borr; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

9.704,6020 485,23SV00019

00017313

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80 R22.5 LISO

descrição:
medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração; banda:
misto/borr; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

9.725,6020 486,28SV00020

00017315

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 -
BORRACHUDO 10 LONAS

descrição:
medida: 750/16; profundidade: 15mm; posição: tração; banda: misto/borr;
constr.: diagonal.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,

5.731,6020 286,58SV00021
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estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

00017316

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16 - LISO

descrição:
medida: 750/16; profundidade: 17mm; posição: tração; banda: borrachudo;
const.: diagonal
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

4.860,9018 270,05SV00022

00017321

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO P245/70 - R16
DIANTEIRO

descrição:
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de
velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

1.276,524 319,13SV00023

00017322

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO P245/70 R16
TRASEIRO

descrição:
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma legível,
estampadas em alto relevo ou em etiqueta vulcanizada na lateral, as
seguintes informações: a expressão recauchutado; a designação da
dimensão do pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da carcaça; a
expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu para lama ou neve; a
marca do reformador; o c.n.p.j do reformador; a expressão sem câmara
para pneu projetado para uso sem câmara; a data de reforma - mediante
uma sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos indicam o ano - e
indicadores de desgaste da banda de rodagem, do índice de carga e de

1.276,524 319,13SV00024
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velocidade indicando a conformidade ao regulamento técnico.

366.167,96
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