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1. Finalidade: 

Definir os procedimentos a serem observados no processo de compra de peças e serviços a serem utilizados na 
manutenção corretiva e preventiva dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal da Serra. 

 

2. Abrangência: 

Este procedimento aplica-se ao Chefe de Manutenção do Departamento de Transporte Oficial – DTO. 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Não aplicado. 

 
4. Conceitos: 

DTO – Departamento de Transporte Oficial 

PAD – Pedido de Autorização de Despesas 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Cumpre ao Coordenador de Manutenção: 

 Emitir Requisição de Serviços e Autorização de Compras só para fornecedores com contratos. 

 

6. Procedimentos: 

6.1 SEAD/DTO 

6.1.1 caracterizar o tipo de peças ou serviços a serem adquiridos. 

 

6.2 PEDIDO 

6.2.1 Na autorização de Compra devem constar as peças, quantidade, o veículo, ano, placa e secretaria. 

6.2.2  A Requisição de serviços deve constar a quantidade de horas, além do veículo, ano, placa e secretaria. 

6.2.3 A autorização deve ser aprovada e carimbada pelo Chefe da Oficina ou Diretor do DTO e enviada para o 
fornecedor via fax ou e-mail. 

 

 



                                                                                                                                    
 

6.3 IMPORTANTE: 

6.3.1 Sempre ao fazer uma requisição de compra o contrato deve ser consultado para identificar os lotes dos veículos; 

6.3.2  Campos não utilizados na Autorização de Compra devem ser riscados de forma a não permitir a inclusão de 
nenhum item posteriormente; 

6.3.3 Não são permitidas rasuras ou alterações na Autorização de Compra de Peças ou na Requisição de Serviços; 

6.3.4 Nenhuma compra poderá ser feita além do valor do contrato; 

6.3.5     Devem ser conferidas se as peças foram fornecidas com qualidade e na quantidade requisitada. 

6.3.6  Sempre que achar necessário, o Chefe de Manutenção deve fazer orçamento com outras empresas que não 
possuem contrato de fornecimento para comparação com o preço do contrato. Se o preço orçado for menor deve ser 
negociado com o contratado o ajuste do valor. Caso o contratado não reduza o preço o seu contrato deve ser analisado 
para decidir o seu cancelamento. 

 

7. Considerações Finais: 

7.1 – Esta Instrução Normativa visa facilitar o relacionamento do Controle Interno e Externo, para que os trabalhos sejam 
desenvolvidos melhorando e qualificando o atendimento a equipe do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo. 

7.2 – Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores legais, organizacionais ou técnicos assim o 
exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos, bem como manter o processo de melhoria continua. 

7.3 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I - Fluxograma

INICIO

caracterizar o tipo de peças ou serviços 
a serem adquiridos.

Na Autorização de Compra devem 
constar as peças, quantidade, o veículo, 
ano, placa e secretaria.

Na Requisição de serviços deve constar 
a quantidade de horas, além do veículo, 
ano, placa e secretaria.

IMPORTANTE

Sempre ao fazer uma requisição 
de compra o contrato deve ser 
consultado para identificar os 
lotes dos veículos;

Campos não utilizados na 
Autorização de Compra devem ser 
riscados de forma a não permitir a 
inclusão de nenhum item 
posteriormente;

A autorização deve ser aprovada e 
carimbada pelo Chefe da Oficina ou 
Diretor do DTO e enviada para o 
fornecedor via fax ou e-mail.

Nenhuma compra poderá ser feita além do 
valor do contrato;

Devem ser conferidas se as peças foram 
fornecidas com qualidade e na quantidade 
requisitada.

Não são permitidas rasuras ou 
alterações na Autorização de 
Compra de Peças ou na 
Requisição de Serviços;

Sempre que achar necessário, o Chefe de 
Manutenção deve fazer orçamento com 
outras empresas que não possuem 
contrato de fornecimento para 
comparação com o preço do contrato. Se o 
preço orçado for menor deve ser 
negociado com o contratado o ajuste do 
valor. Caso o contratado não reduza o 
preço o seu contrato deve ser analisado 
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