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INSTRUcAO NORMATIVA SIR N0.001/2015 

Versäo: 01 

Aprovacao em 30/09/2015 

Ato de aprovação: INSTRUçAO NORMATIVA StR  N°.001/2015 

Unklade Responsável: Coordenadoria de Transortes 

1—DAFINALIDADE 

Cumpre esta lnstrucao Normativa, dentre outrasnalidades, normatizar Os procedirnentos de controle para a 

regularnentacao da frota de velculos e do Siterna de Transporte Oa Prefeitura Municipal de Santa 

Leopoldina, objetivando organizar e estabelecer alividades  minirnas a serem observadas. 

II — DAABRANGENCIA 

Esta lnstrução Normativa abrange a Coordenadc na de Transportes e as demais Estruturas Administrativas 

do MunicIpio, incluindo a Secretaria Municipal ce Saüde, Secretaria Municipal de Educacao e Secretaria 

Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Assist ncia Social, objetivando organizar e estabelecer atividades 

mmnimas a serern observadas. 

III - DOS CONCEITOS 

Para fins desta lnstrucao Normativa, considera-se.  

I - Condutor: Motorista habilitado e autorizado a Jirigir veiculo da Prefeitura; 

2 - Mapa Diário: E urn documento tipo planilha ue será usado corno forma de controle do uso do velculo, 

modelo no Anexo I desta lnstrucão Normativa que terá valor probante para futuras auditorias e fiscalizacoes 

dos orgaos de controle, sendo seu preenchimento e usa diârios obrigatórios pelos condutores e ao inicio de 

cada rnês ser substituido pelo rnês atual; 

3 - Veiculos de Servicos: São aqueles destina as ao uso exclusivo em servicos, voltados ao atendirnent 

das necessidades operacionais de cada brgAo/SE cretarias; 
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4 - Maquinaslequipamentos de servicos: São aqueles destinados aol uso exclusivo em servico no que 

tange a manutencao de estradas vicinais do Munic ipio e limpeza urbana; 

5 - Manutencao: E a combinaçao de todas at acOes técnicas e adrninistrativas, incluindo supervisão, 

destinadas a desempenhar urna manutencao preyntiva ou corretiva; 

6 - Manutencao Preventiva: E toda a acao sis emática de controle e monitorarnento, corn o objetivo de 

reduzir ou irnpedir falhas no desempenho de 
	s, rnáquinas, equiparnentos e seus cornponentes; 

7 - Man utencao Corretiva: Consiste em 
	pecas ou cornponentes que se desgastaram ou faihararn 

e que levaram 0 veIculo, maquina ou equ 	ito a urna parada por falha ou pane em urn ou mais 

componentes; 

IV - DA BASE LEGAL 

A presente lnstrucão Normativa integra o conj 

Executivo, no sentido de atendimento aos princi 

e eficiência. 0 fundamento juridico desta Instri 

normativos: 

1 - Constituicao Federal de 1988; 

2 - Lei Federal n°. 9.503/1997; 

3 - Lei Orgânica Municipal; 

4 - Côdigo de Trânsito Brasileiro; 

5 - Dernais legislacoes pertinentes ao assunto. 

de acoes, de responsabilidades do Chefe do Poder 

da legalidade, irnpessoalidade, moralidade, publicidade 

Norrnativa encontra respaldo nos seguintes preceitos 

V - DAS RESPONSABILIDADES 

Da unidade responsável pela Instrucao 	:iva (Coordenadoria de Transporte): 

1 - Prornover a divulgaçäo da lnstrução 	, rnantendo-a atualizada. 

2 - Orientar as Secretarias Municipais e 
	

mar sua aplicaçao. 

Av. Prefeito Héiio Rocha, 1022— Centro 
	

EP: 29640-000/antá Leo Za - Espirito Santo 
PABX: (27) 266-1181 /266-1277 - I AX: (27)266-11—CGC: 27/165.521/0001-55 



'u 
	

Q?refeitura Mui 
ESTADO 

3 - Promover discussOes técnicas corn as u 

coordenaçao, para definir as rotinas de trabalho 

ser objeto de alteracao, atuallzacao ou expansao. 
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Jades executoras e corn a unidade responsavel pela 

Os respectivos procedimentos de controle que venham a 

de Transporte): 

1 - Promover a conservacao dos veiculos s b a responsabilidade ;da Coordenadoria de Transporte, 

fiscalizando a utilizacao adequada ern benefIclo d servico püblico. 

2 - Prornover a aquisicao de pecas e materials pE ra a conservacao da frota municipal. 

3— Manter os velculos ern condicOes de uso parE pronto funcionamento. 

4 - Efetuar a guarda, o abastecimento e a con ervacao de veiculos, rnaquinas e equiparnentos em locals 

pré-definidos pela autoridade competente. 

5 - Realizar inspecao periódica dos velculo, rnaquinas e equipamentos, verificando seu estado de 

conservacao e providenciando os reparos que s fizerern necessários. 

6 - Fiscalizar e atestar os servicos de rnecânica orno tarnbém reposicäó de pecas de acordo corn o disposto 

nos termos contratuals e previsto no procedirnen o licitatório. 

7 - Fazer constar a identificaçäo, através de log rnarca oficial do Municlpio, em todos os veiculos, rnaquinas 

e equiparnentos da rnunicipalidade conforrne Lei Municipal n 0146012013. 

8 - Denunciar ao Chefe do Poder Executivo, a nA utilizacao de vetculos, rnáquinas e equipamentos, para a 

devida instauracao de Processo Adrninistrativo Tisciplinar. 

Da Secretaria de Administraçao (Setor de Pa rimônio): 

I - Compete realizar o cadastro de todos os reiculos pertencentes a Administracao Municipal, incluindo a 

Secretaria Municipal de Saüde, Secretaria IV unicipal de Educaçao e Secretaria Municipal de Trabalho, 

Desenvolvimento e Assistência Social e suas r spectivas alocacOes. 

2 - Realizar o controle pertinente ao cadast o e lancarnento de dàdos das notas fiscais emitidas pelos 

fornecedores relacionados aos materials utiliza os na rnanutencao preventiva e corretiva da frota. 
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1 - Manter os mesmos em bom estado de cor 

bern corno mantê-los sempre limpos. 

2 - Proceder a inspeçao periódica dos veIc 

comunicar a chefia responsável, para que este 

3 - Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabil 

4 - Preencher impreterivelmente o mapa diário 

Iacao e em condicoes adequadas de higiene e segurança, 

e máquinas, verificando seu estado de conservacao, e 

cite os reparos que se fizerem necessário. 

ando pelo pagamento irnediato de multas a que der causa. 

veicu lo/equipamento que utilizar. 

VI— DOS PROCEDIMENTOS 

Do controle dos velculos, maquinas e equi 

1 - Todo e qualquer veiculo, máquinas ou 

Administracao Municipal incluindo a Secretaria 

Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvirne 

obrigacoes decorrentes daqueles que ocupam o 

2 - A retirada dos velculos do seu local de g 

deverá ser precedida de anuência da autoridade 

ao Mapa Diário, conforme anexo I. 

3 - Os velculos e máquinas utilizados por 

corn as normas estabelecidas nesta lnstrucao 

condutor ou operador, ele passa a ser o respon 

?ntos: 

quipamento registrado sob o patrimônio e alocado na 

lunicipal de Saüde, Secretaria Municipal de Educacâo e 

D e Assistência Social serâo usados, exclusivamente, para 

rgo, bern corno das atividades exercidas por eles. 

seja do patio ou das garagens das Secretarias Municipais, 

ompetente, mediante b preenchimento dos dados relativos 

condutores e operadores devem obrigatoriamente cumprir 

)rrnativa. No momentoem que o motorista assume como 

por aquele veiculo ou rnáquina. 

4 - As multas decorrentes de utilizacao por negliencia ou descuido no estado de conservacäo, inclusive no 

caso de avarias, ou na manutencao dos veIculosjdeverao ser restituidas:pelo condutor a administraçao após 

apurada a responsabilidade mediante a regular 
ihstauracao 

 de processo administrativo, tendo em vista que 

são decorrentes das atribuiçoes atinentes do caro ou funcao de motorista. 

5 - Realizar cadastro de todos os veiculos 	mcentes a Administracao Municipal incluindo a Secretaria 

Municipal de SaUde, Secretaria Municipal de EdL acao e Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento 

'/-7 
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e Assisténcia Social e respectivas alocaçoes, 

combustivel e deslocarnento denorninado de 

6 - Analisar as fichas individuais de velcu 

desempenho e análise de desvios. 

7 - Conservar, controlar e distribuir os veiculos, 

de acordo corn as necessidades de cada unidade 

8 - Proceder ao levantarnento mensal do quad 

cornbustivel, lubrificantes e pecas utilizadas para 

9 - Manter o local da guarda dos velculos, rn 

higiene e Seguranca. 

10 - Manter as chaves dos veiculos e rnáquin 

reservas em lugar restrito e de responsabi 

recibos dos rnesmos. 

11 - Manter os veiculos e rnáquinas sempre 

12 - Efetuar periodicamente rnanutençao dos 

escaparnentos, pneus e outros. 

13 - Autorizar abastecimentos dos veIculos/rn 

Ulizar mapas unitários de quilornetragern, consurno de 

Diário" (Anexo I) para áontrole e fechamento mensal. 

rnaquinas e equipaméntos, perrnitindo cornparaçao de 

quinas e equipamentos aos diversos Orgaos da Prefeitura, 

as disponibilidades de, frota municipal. 

dernonstrativo, por velculo e rnaquina dos gastos corn 

Dreciaçäo do rendirnento da frota. 

inas e equiparnentos lirnpo, em condicoes adequadas de 

em lugar seguro, ficando todas as chaves inclusive as 

da Coordenadoria de Transportes, juntamente corn os 

e em condicOes de usO. 

Iculos verificando as condicOes quanto a lataria, vidros, 

inas e equiparnentos através de requisicao impressa e 

entregue ao fornecedor por interrnédio do mtorista que devolverá a Coordenadoria de Transportes 

juntamente corn a Nota Fiscal semanalmente 

14 - Cada Secretaria ou Coordenadoria 

máquinas respectivas as suas 

15 - Autorizar a utilizacao dos veiculos e máqu 

fiel curnprirnento das autorizacOes, sendo exp 

16 - Assegurar que todos os velculos circulern 

registrando ou justificando as possiveis ausên 

conferência. 

acornpanhar as rnanutençoes periódicas dos veiculos e 

adorias. 

as somente no interesse do servico Püblico, fiscalizando o 

amente proibido o uso do rnesrno para fins particulares. 

ii Os acessórios a garagern ou patio ao final do expediente, 
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17 - Näo permitir que os veiculos circulem sem os acessórios e ferrarnentas obrigatorias, tais como: macaco, 

chave de rodas, triangulo e extintor de incêndio, bern como, qualquer equipamento ou peca danificada que 

possa ser objeto de multa de tránsito. 

18 - Apurar a responsabuidade por toda multa 

quadro desta municipalidade e reverter o valor ao 

19 - lnstituir "Mapa Diário" para controle do 

veiculos e rnaquinas, conforme estabelecido por 

20 - Confrontar mensalmente as 

apresentadas nas Notas Fiscais do fornecedor e 

21 - Apurar responsabilidade do condutor em 

22 - Assegurar que os condutores zelem pelos 

trânsito recebida por veiculos/maquinas pertencentes ao 

frator, evitando danos áo erário. 

;umo de combustiveis e despesas de rnanutençao, por 

a instruçao normativa. 

de fornecimento de combustivel corn as quantidades 

star o fornecirnento correto. 

de acidente de trânsito. 

;rnos, e em caso de quebra, sejam apurado os fatos, e Se, 

constatado que foi por mau uso, imprudéncia ou leixo, o valor do conserto seja revertido ao infrator. 

23 - Providenciar o licenciarnento dos veIculos,I reservando copia para arquivamento em pasta própria e 

assegurando que o original de porte obrigatório 

24 - Receber as Notas fiscais de prestacao de 

correta execucao/utilizacao e encarninhar as 

conforme a modalidade de cornpra. 

25 - Acompanhar a execucäo dos trabalhos 

garantia conforme previsto no contrato. 

26 - Pesquisar periodicamente precos de 

manutençäo de frota e cornparar corn 

diferencas de rnaior vulto e expressao. 

ja no velculo. 

os e/ou aquisiçao de peças utilizadas na frota, atestar a 

Fiscais a Tesouraria, Setor de Compras ou Licitacoes 

manutençäo quanto a quantidade, prazos, eficiência e 

Jo das pecas e rnäo-de-obra utilizada pela contratada na 

faturados, comunicando a chefia imediata as possiveis 

A serem adotados pelos operadores e 
	

de veiculos e máquinas: 

I - Proceder a inspecao periódica dos veIcul s e máquinas, verificando seu estado de conservaçao, e 

comunicar a chefia responsável, que este solicite os reparos que se fizeram necessária. 
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2 - Conferir a existência dos acessórios e ferr 

rodas, triângulo, extintor, cintos de seguranca, 

responsável sobre qualquer ausência dos mes 

de trânsito. 

3 - Verificar niveis de água, óleo e pressão dos 

4 - Preencher quilornetragern de saida e retorno 

rnáquinas nos mapas diários solicitados na Coon 

5 - Respeitar as Leis de Trânsito, se responsabil 

6 - Cumprir as Normas estabelecidas pela Admit 

7 Näo fumar e nao permitir que outros fumem 
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as de porte obrigatorio no veiculo, tais corno: macaco de 

pre antes de movimentar o veiculo, notificando a chefia 

ou sobre quaisquer problemas que possa causar multas 

is period icarnente. 

pistrada no hodômetrodo veiculo, a hora inicial e final das 

adoria de Transportes. 

pelo pagamento irnediato de multas a que der causa. 

interior do veiculo. 
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8 - Näo falar ao telefone celular enquanto o velculo  estiver em movimento. 

9 - Ter zelo pelo veiculo, cuidando do mesmo cono se fosse de sua propriedade e se responsabilizando por 

danos ocorridos por rnau uso, imprudência ou de1leixo. 

10 - Recolher o veiculo a garagem ou patioj da Secretaria, Setor ou Orgao ao final do expediente, 

providenciando para que esteja limpo e pronto pa a ser utilizado a qualquer momento. 

11 - Usar sempre cinto de seguranca, exigindo q e todos os demais passageiros também o usem. 

Do controle dos deslocamentos dos velculos e servicos: 

I - 0 deslocamento dos veIculos de servicos efere-se a realizacao de atividades rotineiras inerentes a 
Administraçao PUblica, englobando a transferén ia, locomoçao, mudanca e deslocamento de servidores e 

documentos corn vista a eficaz efetivacao do se co püblico. 

2 - Todos os veiculos de servico somente poder o ser conduzidos por servidor expressarnente designado e 

habilitado/qualificado para a atividade. 

3 - Em casos excepcionais, cornprovada a nece 

ser por meio eletrônico) da area demandante, o 

autoridade equivalente, poderá autorizar o uso d 

formalmente ao Gabinete do Prefeito. 

Av. Prefeito Hétlo Rocha, 1022 - Centrc 
PABX: (27) 266-1181/266-1277 - 

idade do servico mediänte justificativa por escrito (podendo 

irigente máximo do Orgao ou, na sua auséncia, o diretor ou 

veiculo fora do horário fixado, o que será efetuado, sempre 
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4 - Fora do horário autorizado, as veiculos de servico permanecerao, obrigatoriamente, nas respectivas 

garagens, nao podendo ser utilizados para fins particulares, sob pena de responsabilidade do 

condutor/servidor. 

Do controle dos deslocamentos das maquinas equipamentos de servicos: 

I - 0 deslocamento das Maquinas e Equipame s de servicos refere-se a realizacao da manutencao das 

vias de acessos aos distritos e estradas rurais 
	municipio, que garantem a circulacao da mercadoria dos 

pequenos e médios produtores rurais, visando 
	rantir mobilidade aos municipes moradores das regioes 

afastadas, não assistida par vias pavimentadas, 	moradores dos distritos interioranos e, em especial aos 

produtores rurais do municIpio no acesso do caiT 
	

para cidade. 

2 - Todos as deslocamentos das maquinas e 
	

deveräo ser, obrigatoriamente, registrados pelas 

condutores no Mapa Diário, conforme Anexo I. 

3 - 0 Equipamento e Maquina, classificado comcl  'pesado", será utilizado somente nos dias üteis, no horário 

das 07:00 (sete) horas as 17:00 (dezesete) hcjras, facultada a autoridade competente - neste caso, a 

Secretário de Obras e a Prefeito - anuência para (itilizaçäo nos sábados, domingos e feriados. 

4 - Todas as máquinas e equipamentos de rvico somente poderäo ser conduzidos expressamente 

designado e autorizado pelo chefe imediato, 	a mesmo responsável. 

5 - Nos casos de máquinas/equipamentos con ratados pela Administraçao mediante a terceirizacao dos 

servicos, estes equipamentos somente poderao $r operados par funcionários da contratada. 

6 - E expressamente vedado que servidores 	máquinas näo pertencentes a Administracao bem coma 

vedado aos operadares das empresas 
	

que operem máquinas/equipamentos registrados sob a 

patrimônio da Prefeitura. 

Do controle do consumo de combustiveis: 

I - A frota so pode ser abastecida em 

Municipal, mediante apresentacao da 

emitida pela (a) 000rdenador (a) de Transporte, 

autorizados previamente contratados pela Administracao 

a através de requisiçäo de abastecimento (ANEXO Ill) 

pela coordenaçao do controle de frotas 	'~4 
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2 - Para cada velculo abastecido, o fornecedor de era emitir urn cupom fiscal do abastecimento. 

3 - Todo abastecimento é registrado no Mapa d 
	

que fica arquivada em cada veiculo, de forma individual, 

para conferência da Coordenadoria de T 

4 - Emitida a Nota fiscal pelo Posto, a 000rde 
	

de Transportes, fará a conferência do Mapa diário do 

veiculo preenchido pelos motoristas, cupons e 
	

fiscais. 

5 - Em caso de dUvidas e/ou divergéncia 01 posto é notificado a dar esclarecimentos, ate que as 

irregularidades estejam sanadas. 

Do controle de manutencao preventiva e co 
	

dos velculos: 

1 - A manutencao, consertos e reparos seräo 
	ados na oficina Municipal se houver e principalmente nas 

oficinas previarnente contratadas pela Admin 

2 - A manutencao preventiva e/ou corretiva 
	em veiculos e maquinas deveräo ser solicitadas pelos 

condutores e operadores, e acompanhadas pelts mesmos durante a manutencao, na qual deveräo ser 

discriminados em relatório juntamente corn Ia Oficina prestadora de servicos e atestados pelo 

condutor/operador. 

3 - Caso o condutor/operador do veiculo/máquin a näo saiba descrever, ao menos que genericamente, qual 

tipo de rnanutencao necessária, tal procedirnento sera feita pelo servidor designado juntarnente corn a oficina 

prestadora de serviço. 

4 - A Ernpresa prestadora/oficina de servicos id ntificará as pecas necessárias para o reparo e solicitará a 

Coordenadoria de Transportes que lancará no 

pecas que constará os valores e descontos 

autorizado pelo gestor do contrato e enviado por 

5 - A Ernpresa deverá entregar as pecas em 

almoxarifado, que seräo solicitadas pela Coorde 

entregues na oficina e atestadas juntamente 

rnesrnas assinadas pelo condutor do velculo. 

6 - Ao término da manutencao, o velculo será 

relatório comprovando o servico executado. 

Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 - Centro 
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;terna da Audatex gerando o relatOrio de solicitacao de 

acordo corn contrato de aquisicao de pecas que será 

nail ao fornecedor de pecas. 

ral dentro do prazo estipulado no contrato ao setor de 

oria de Transportes através de requisicao posteriormente 

I nota fiscal de servico e relatório de substituicao das 

:irado da oficina pelo condutor do mesmo que assinará o 

i~v  
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7 - As notas fiscais de servicos/manutencao deve äo ser entregues pelos fornecedores diretamente na sede 

da Coordenadoria de Transportes. 

8 - As notas fiscais deverão vir acompanhadas ds relatórios do SistemaAUDATEX contendo a relaçao das 

substituiçOes de pecas e dos servicos executados 

9 - Cabe ao Gestor do contrato, verificar se as i 

realizados e juntamente corn relatOrio assinado 

são veridicos. 

10 - Atestada a veracidade das informacoes, o 

divergencia, o gestor contatará diretarnente o 

quando a complexidade do caso o exigir. 

stando tempo da execucao dos servicos. 

acoes prestadas nas notas fiscais quanto aos servicos 

servidor responsável pela retirada do veiculo na oficina, 

liquidara a despesa no corpo da nota fiscal; no caso de 

para a correiçao das informaçOes, notificando-o 

11 - 0 gestor também incluirá no processo 
	

as requisiçOes de manutencOes solicitadas, para confirmar 

corn a discrirninacão dos servicos do seu relatório 

12 - Retornando o processo a sede da 
	

enadoria de Transportes que liquidara as notas fiscais 

juntarnente corn as dernais Secretarias o 
	

de despesas, posteriormente encarninhado a Secretaria 

de Fin ancas/Departamento de Contabilidade. 

13 - Quando houver notas fiscais atestandol o fornecirnento de rnatérias (pecas), o processo será 

encarninhado primeiramente ao PatrirnOnlo, e dat Ia Secretaria de Finanças/Departarnento de Contabilidade. 

14 - A realizaçao dos serviços/rnanutençäo nol  próprio patio e por profissionais/servidores da Prefeitura 

habilitados para tal, não exclui a necessida4 do requerimento de rnanutençao, nern tao pouco a 

inobservância dos dernais procedirnentos 
cabl+is, 

 privando-se pela lisura da Adrninistracao Püblica na 

execucäo do servico. I 

VII- DAS CONSIDERAçOES FINAlS 

Esta instrucao norrnativa visa atender a necessidde de padronizacao e norrnatizacao dos procedirnentos de 

controle para a regularnentaçâo da frota de viculos e da Adrninistracao Püblica e dernais Secretarias 

incluindo as Secretarias de Saüde, Educaçao e Acao Social, objetivando rnaior agilidade, transparência, 

eficiência e eficácia quando do acompanhamentc das açoes da Coordenadoria de Transportes. 

Av. Prefeito Hétio Rocha, 1022— Centro -Z29640-000  - SaLeopoldjZEspIrito Santo 
PABX: (27) 266-1181 / 266-1277 - FAX (27) 266-1125 —GC: 27.1621/0001-55 
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No decorrer dos trabaihos poderäo surgir de ais competências que poderao ser resolvidas junto a 
Controladoria Geral do MunicIpio. 

Esta Instrucao Normativa deverá ser atualizada SE mpre que fatores organ izacionais, legais ou técnicos assim 

o exigirem, a fim de manter o processo de meihori continua. 

Pertencem a esta Instrucao Normativa os anexos: 

ANEXO I - MAPA DIARIO 
ANEXO II— CONTROLE DE MAN UTENAO 
ANEXO III - REQUISIcAO DE ABASTECIME 

Esta Instrucao Normativa entra em vigor a partir d data da sua aprovacao. 

Santa Leopoldina, 30 de setembro de 2015. 

ANM 	 ne 
	

An erson Raasch 
Coordenadora de Transporte 
	

Coordenador de Controle Interno 

INsTRucAo NORMATIVA STR N°.001/2015 
Aprovada em 30/09/2015 

1 ro 	 ndringe 
Prefeito Municip 

Av. Prefeito Hello Rocha, 1022— CentroF CEP: 29640-000 - Santa Leopoldina - EspIrito Santo 
PABX: (27) 266-1181 / 266-1277— FIA)(:  (27) 266-1125— CGC: 27.165.521/0001-55 
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cPrefeitura Munici a(cfe Santa Leopo&Iina 
Estado c ) Espirito Santo 

COORDENADO !IA  DE TRANSPORTES 

CONTROLE DE SERVI cos MECANICOS E PEAS 

Data de Entrada 	I 	I 	 Horas:_____________ 

Velculo 	Placa: 	 KM/HRs:________________ 

SERVIOSASEREMEXECUTADOS (I odendoser discriminadoemfoiha a parte): 

	

ASS. DO RESPONSAVEL PELO 	 ASS. DO RESPONSAVEL PELA 

	

DIAGNOSTICO NO VEICULO. 	 AUTORIZAçAO  DA EXECUçAO DO SERVIcO. 

RELAcAO DE PEcAS PARA SERE 1 UTILIZADAS NA RECUPERAçAO DO 
VEICULO/MAQUINA (podendo ser discriminado em foiha a parte) 

FORNECEDORES:  

NO. dasNotasFiscais: 	 N°.Reguisição: 

QTD 	 DISCRIMINAcA) 	 V.UNITARIO 	V. TOTAL 

ASS. DO RESPONSAVEL PELA 	 ASS. DO RESPONSAVEL PELO 
ENTREGA DAS PEAS PARA OFICINA. 	RECEBIMENTO DAS PEAS NA OFICINA. 

ASS. [1)0 MOTORISTA 

Av. Prefeito Hélio Rocha, 1022 - Centrol- CEP: 29640-000 - Santa Leop6ldina - 	tiito Santo 
PABX: (27) 266-1181 /266-1 277—Ff AX: (27) 266-1125 — CGC: 27.165.521/001-55 El' 
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