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ESCLARECIMENTOS DO INMETRO
SOBRE A PORTARIA 515 PARA COLCHÕES E COLCHONETES

DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO - parte II

De acordo com a última pesquisa realizada pela Abicol, cerca de 46% das fábricas de colchões
estariam com o processo de produção reduzido por conta das medidas de isolamento social e e
de seus impactos no mercado dos setores classificados como não essenciais.
 

Em muitos casos, na aproximação do prazo para a manutenção ou recertificação de seus
colchões, o fabricante tem encontrado algumas dificuldades para a realização do processo.
Alguns, com dificuldade de transporte dos colchões até o laboratório outros, no caso de
atividade parada ou reduzida, tendo que convocar colaboradores em home office para estarem
na fábrica e providenciarem a preparação das amostras.
 

Diante dos fatos, a Abicol realizou videoconferências com o presidente do Inmetro e diretor da
Dconf para, entre outras demandas, receber o devido esclarecimento quanto à possibilidade de
prorrogação dos ensaios durante a situação da pandemia.
 
A resposta formal, registrada sob o Protocolo: 03005.056232/2020-12 é a seguinte:
 
(...) § 4° Todas as condições anteriores se aplicam à certificação de novas famílias, no caso de
certificação por família, ou de novos modelos, no caso de certificação de modelo.
(...) Desta forma, é possível a confirmação da manutenção da certificação ou recertificação sem
a realização dos ensaios, desde que justificado pelo OCP; entretanto, os ensaios terão que ser
realizados no prazo máximo de 6 meses contados da data de decisão pelo OCP. Outra
possibilidade seria a realização dos ensaios diretamente pelo fabricante/fornecedor, nas
condições previstas no art. 2º. Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf)
 

Caso haja a necessidade do envio da resposta que a Abicol recebeu do Inmetro na
íntegra, por gentileza, faça contato.

 
Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp.
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