MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 39 DE 02 DE MARÇO DE 2016
Dispõe sobre procedimentos a serem observados na fase
de Execução dos Serviços de Manutenção em Veículos
Próprios da Frota Municipal, bem como na fase de
Liquidação e Pagamento da despesa.
A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011, art. 31 e 74 da
Constituição Federal de 1988, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, pela Resolução TCE/ES nº
227/2011, IN-CGM nº 001/2016, alterada pela IN-CGM nº 009/2013;
CONSIDERANDO a necessidade de dar celeridade aos processos administrativos de
liquidação e pagamento de despesas, bem como a necessidade de orientar o Fiscal de Contrato;
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar os procedimentos internos previstos na
IN-CGM nº 06/2013;
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos manutenção dos
veículos próprios da frota municipal, desde o pedido de orçamento prévio até a fase de liquidação e
pagamento da despesa;
CONSIDERANDO a regra prevista no artigo 63 da Lei nº 4.320/1964 e do artigo 67 da
Lei Federal nº 8666/1993;
RESOLVE estabelecer os seguintes procedimentos:
CAPÍTULO I
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Art. 1° - Identificada a existência de problema no veículo, aquele que o identificou
comunicará imediatamente, sob pena de responsabilidade, ao Fiscal do Contrato.
Art. 2º - O Fiscal do Contrato emitirá o Pedido de Orçamento (Formulário_1616_POMV) e
o enviará à Contratada juntamente com o veículo para a respectiva avaliação e emissão do
Orçamento.
Parágrafo único – O veículo será transportado do local, onde se encontra para a oficina
Contratada, por veículo guincho à custa da empresa Contratada.
Art. 3º - O Orçamento dos Serviços/Peças, que deverá ser elaborado pela Contratada de
acordo com os Anexos I e II e conterá o seguinte detalhamento:
§1º - Quanto às peças – Descrito o defeito encontrado e seu diagnóstico, as peças a ser
substituídas, deverão ser relacionadas individualmente, com os respectivos valores, quantitativos,
valor total, valor do desconto e valor a pagar, acompanhadas dos comprovantes de preço da tabela de
preços sugeridos pela concessionária do fabricante do veículo para o consumidor final;
§2º - Quanto ao tempo de execução – Descrito o defeito encontrado e seu diagnóstico, o
tempo de execução dos serviços será discriminado individualmente e apresentado a soma do tempo
final para execução. Sobre esta soma do tempo será aplicado o índice de desconto oferecido pelo
fornecedor, encontrando assim o tempo total da execução.
§3º - Quanto ao valor da mão-de-obra – Descrito o defeito encontrado e seu diagnóstico, o
valor da mão de obra será aquele contido na tabela de mão de obra/hora do fabricante do veículo ou
tabela tempária do SINDIREPA, descontado o índice apresentado na proposta do fornecedor no
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processo licitatório.
§4º - Para fundamentação dos §2º e §3º, deverá ser anexada a tabela de mão de obra/hora
do fabricante do veículo ou tabela tempária do SINDIREPA, sendo vedada outra fonte de informação.
§5º - Todos os documentos referentes ao orçamento serão datados, assinados e/ou
rubricados pela Contratada, devendo constar no documento principal, o carimbo do CNPJ da
Contratada.
Art. 4º - De posse dos orçamentos, o Fiscal do Contrato avaliará o custo da
manutenção/conserto do veículo opinando favorável ou não pelo conserto expedindo Certidão de
Verificação e Conformidade de Preços - CVCP (Formulário_1716_CVCP), remetendo a
documentação ao Secretário da Pasta para autorizar os serviços, ou recomendar ao Prefeito a
alienação do bem.
§1º - Sendo o caso de autorização da execução dos serviços, o Secretário da Pasta expedirá a
Ordem de Serviços para Manutenção de Veículos – OSMV (Formulário_1816_OSMV), a entregando
ao Fiscal do Contrato, que providenciará envio da OSMV para a Contratada.
§2º - A Contratada só executará o serviço mediante autorização por Ordem de Serviço, na
forma aqui estabelecida, sob pena de nulidade.
Art. 5º - Concluído os serviços, a Contratada promoverá a devolução do veículo ao Fiscal do
Contrato, através do Termo de Recebimento do Veículo (Formulário_1916_TRV), para que este
ateste a execução ou não dos serviços na forma legal.
Parágrafo único - Constando o Fiscal do Contrato, que os problemas identificados e
diagnosticados não foram corrigidos, o veículo será devolvido à empresa Contratada para solucionar
o problema sendo fixado novo prazo para conclusão dos serviços, prazo este que não poderá ser
superior a metade daquele estabelecido para na Ordem de Serviços.
Art. 6º - No ato da devolução do veículo consertado ao Fiscal do Contrato, a Contratada
entregará:
I- Nota(s) Fiscal(is) contendo o detalhamento das peças e/ou serviços realizados.
II- Termo de garantia dos serviços e peças, indicando que as peças defeituosas foram
substituídas por peças originais ou genuínas;
III- Relatório fotográfico, sempre que possível e especialmente nos casos de substituição de
peças aparentes quebradas (Ex.: farol, retrovisor) e serviços de lanternagem/pintura, que deverá
apresentar o estado anterior e posterior à conclusão dos serviços.
IV- Relatório de peças devolvidas (Anexo III), em sendo o caso.
§1º - As peças substituídas serão entregues pela empresa Contratada ao Fiscal do Contrato,
que as enviará ao Almoxarifado da PMP, para armazenamento do material como sucata a ser
destinada para leilão (Anexo IV).
§2º - Em sendo devolvido o veículo a Contratada para complementação de serviços
(parágrafo único do art. 5º), o Fiscal do Contrato não receberá os documentos constantes nos incisos
de I a II deste artigo.
CAPÍTULO II
DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
Art. 7º - O processo de pagamento de despesas provenientes de serviços de manutenção em
veículos próprios da frota municipal deve ser instruído com os seguintes documentos:
I - Requerimento padrão solicitando a liquidação e pagamento preenchido corretamente
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(Formulário_0213_PP_v3.0);
II – Pedido de Orçamento de Manutenção de Veículo (Formulário_01616_POMV);
III – Orçamento dos Serviços (Anexo I);
IV – Tabela de mão de obra/hora do fabricante do veículo ou Tabela Tempária dos serviços,
elaborada pelo SINDIREPA;
V – Orçamento das Peças (Anexo II);
VI – Tabela de preços da concessionária fabricante do veículo para consumidor final;
VII – Certidão de Verificação de Conformidade de Preços (Formulário_1716_CVCP);
VIII - Ordem de Serviços para Manutenção de Veículos (Formulário_1816_OSMV);
VIX – Termo de Recebimento de Veículo (Formulário_1916_TRV);
X - Nota Fiscal dos Serviços, atestada pelo Fiscal do Contrato;
XI - Nota Fiscal das Peças, atestada pelo Fiscal do Contrato;
XII – Relatório de peças devolvidas (Anexo III);
XIII – Certidão de recebimento de peças usadas, assinada pelo Fiscal do Contrato e Chefe do
Almoxarifado (Anexo IV);
XIV - Termo de garantia dos serviços e peças, indicando que as peças defeituosas foram
substituídas por peças originais ou genuínas;
XV - Fotografias das peças substituídas e/ou serviços realizados, comprovando o reparo;
XVI - Certidão de Verificação da Regularidade Fiscal (Anexo V).
§1º – Para cada Ordem de Serviço deverá ser formalizado um pedido de pagamento (por
veículo), salvo os casos que, durante a execução dos serviços, seja identificado a necessidade de
realizar novos serviços não diagnosticados, que deverá ser novamente autorizado sua execução.
§2º - Nos casos em que a Contratada realizar somente o fornecimento de peças, não
constará nos autos os documentos contidos nos incisos III, IV e X do art. 7º.
§3º - Nos casos em que a Contratada realizar somente realizar serviços no veículo, sem
fornecimento de peças, não constará nos autos os documentos contidos nos incisos V, VI, XI e XII do
art. 7º.
§4º - Para fins de comprovação do inciso XIV do art. 7º as fotografias de peças substituídas
serão tiradas das peças que serão devolvidas ao Fiscal do Contrato e constante na relação de peças
devolvidas (Anexo III) e, em se tratando de serviços, obrigatoriamente deverá ser tirado fotografias
do antes e depois, para os casos de serviços de pintura e funilaria, e nos demais serviços, fica
facultada a apresentação de fotografias.
deverá:

Art. 8º - De posse da documentação entregue pelo Fiscal do Contrato, o Instrutor Processual

I- Providenciar a análise da documentação apresentada e expedir a Certidão de
Conformidade e Encaminhamento (Anexo VI);
II- Não sendo o caso de providenciar diligência para complementar a documentação,
preparar o Pedido de Pagamento, encaminhando a documentação para ciência e autorização do
Secretário da Pasta, no Pedido de Pagamento, para que seja emitida nota de liquidação da despesa;
III- Enviar a documentação para autuação e protocolização no Protocolo Geral do Município.
Parágrafo único – Para o caso de fornecimento exclusivo de peças ou de somente execução
de serviços, o Instrutor Processual assinalará em sua Certidão (Anexo VI) a opção N/A - Não
Aplicável.
Art. 9º - Ao chegar o Pedido de Pagamento no Protocolo Geral do Município, o servidor do
setor realizará a protocolização do pedido, expedindo Certidão de Conformidade e Encaminhamento
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(Anexo VII), onde deverá ser certificado:
I- Se o Pedido de Pagamento está assinado;
II- Se foi preenchida a Certidão de Conformidade e Encaminhamento (Anexo VI);
III- Se consta Etiqueta na capa do processo de Pedido de Pagamento, conforme disciplinado
no art. 6º da IN-CGM nº 004/2013.
§1º - Estando em desconformidade, o Protocolo Geral do Município, encaminhará o
processo para a Secretaria de origem para regularizar os autos.
§2º - Cumpridas as formalidades dos incisos I a III do art. 9º, os autos serão encaminhados
para a SEMFA, para as providências quanto a liquidação da despesa.
Art. 10 – De posse dos autos a SEMFA certificará (com assinatura, nome legível e matrícula),
nos autos (Anexo VIII):
a) Sobre o cumprimento do art. 9º desta IN-CGM;
b) Sobre os dados do Empenho, constante no Pedido de Pagamento.
§1º - Atendidas as alíneas “a” e “b” a SEMFA providenciará a emissão da Nota de Liquidação
e Nota Pagamento. Não atendidas o processo deverá ser enviado à Secretaria requisitante para
providências que aprouver.
§ 2º - Emitida a Nota de Pagamento, o processo será encaminhado ao Gabinete do Prefeito
para assinatura da Nota de Pagamento e da OBM.
§ 3º - Assinada a Nota de Pagamento e a OBM, o Gabinete do Prefeito retornara com o feito a
SEMFA que tomará as providências para fins de conclusão do pagamento com posterior providencias
quanto ao arquivamento junto à Contabilidade.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 - Todas as páginas deverão ser numeradas pelo servidor que as juntou aos autos,
bem como todos os encaminhamentos devem ser proferidos através de despacho pelo
setor/órgão/Secretaria remetente.
Art. 12 - A regra prevista nesta IN-CGM, não impossibilita a atuação da Controladoria Geral
através de sistema de amostragem eventual, prévia ou posterior à realização da despesa.
Art. 13 - O descumprimento desta IN-CGM e seus anexos implica na apuração de
responsabilidades.
Art. 14 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação revogando a
IN-CGM nº 06/2013.
Piúma/ES, 02 de março de 2016.
Samuel Zuqui
Prefeito Municipal
Ricardo Rios do Sacramento
Controlador Geral Municipal
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ANEXOS:
ANEXO I – Orçamento dos Serviços;
ANEXO II – Orçamento das Peças;
ANEXO III – Relatório de peças devolvidas;
ANEXO IV – Certidão de recebimento de peças usadas, assinada pelo Fiscal do Contrato e Chefe do
Almoxarifado;
ANEXO V – Certidão de Verificação da Regularidade Fiscal;
ANEXO VI – Certidão de Conformidade e Encaminhamento do Instrutor Processual;
ANEXO VII – Certidão de Verificação – SEMAD/PROTOCOLO
ANEXO VIII – Certidão de Verificação – SEMFA
FORMULÁRIOS:
I - Pedido de Orçamento de Manutenção de Veículo (Formulário_01616_POMV);
II - Certidão de Verificação de Conformidade de Preços (Formulário_1716_CVCP);
III - Ordem de Serviços para Manutenção de Veículos (Formulário_1816_OSMV);
IV - Termo de Recebimento de Veículo (Formulário_1916_TRV);
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ANEXO I
- TIMBRADO DA EMPRESA ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
MARCA _____________ MODELO_____________ ANO ______ PLACA ___________ KM ENTRADA _______________
DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA:
- Descrever os problemas encontrados e descrever os serviços que devem ser realizados para solucionar o problema.
COM BASE NO DIAGNÓSTICO ACIMA, SERÁ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:
Ord

Serviço

A

B

C

D

Qtde Horas

Qtde Horas c/
desconto

Valor
Hora

Valor Total
(D = B x C)

0

0

1
2
3
4
5
6
Soma >>>

R$

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (___________) DIAS.
Orçamento realizado em _____/______/20____
_________________________________________
Nome responsável da Empresa

Recebi o orçamento em _____/______/20____
_________________________________________
Nome do Fiscal do Contrato e nº da matrícula

OBS. 01: Formulário de preenchimento EXCLUSIVO pela Empresa Contratada.
OBS.02: Para fins de comprovação da quantidade de horas trabalhada deverá ser anexado ao Orçamento cópia da Tabela Tempária.
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ANEXO II
- TIMBRADO DA EMPRESA ORÇAMENTO DE PEÇAS
MARCA _____________ MODELO_____________ ANO ______ PLACA ___________ KM ENTRADA _______________
DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA:
- Descrever os problemas encontrados e descrever os serviços que devem ser realizados para solucionar o problema.
COM BASE NO DIAGNÓSTICO ACIMA, SERÁ NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS:
A
Ord

Peças

Qtde
Peças

B

C

Valor Unit
Desconto
S/ Desconto

D

E

Valor Unit.
C/ Desconto

Valor Total C/
Desconto
(E = A x D)

R$______

R$______

1
2
3
4
Soma >>>

0

R$______

______%

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: _________ (___________) DIAS.
Orçamento realizado em _____/______/20____
_________________________________________
Nome responsável da Empresa

Recebi o orçamento em _____/______/20____
_________________________________________
Nome do Fiscal do Contrato e nº da matrícula

OBS. 01: Formulário de preenchimento EXCLUSIVO pela Empresa Contratada.
OBS.02: Para fins de comprovação do preço das peças deverá ser anexado ao Orçamento cópia da Tabela de Preços da Concessionária
sugerida ao consumidor final
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ANEXO III
- TIMBRADO DA EMPRESA –
RELATÓRIO DE PEÇAS DEVOLVIDAS
MARCA _____________ MODELO_____________ ANO ______ PLACA ___________ KM ENTRADA _______________
Nos termos do inciso IV do art. 6º da IN-CGM nº 039/2016, encaminhamos à Prefeitura Municipal de Piúma as peças substituídas no
veículo acima identificado, acompanhada de _______ (______) fotografias.
NOME DA PEÇA

________________________________________
Nome responsável da Empresa

QUANTIDADE

Recebi as peças substituídas em _____/______/20____
_________________________________________
Nome do Fiscal do Contrato e nº da matrícula
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ANEXO IV
SECRETARIA MUNICIPAL REQUERENTE
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE PEÇAS USADAS
CONTRATO:
VIGÊNCIA:

Em respeito ao Contrato Administrativo supra citado, CERTIFICO que
entreguei as peças usadas substituídas dos veículos desta municipalidade nas manutenções
realizadas, no Almoxarifado da Prefeitura, conforme relação anexa, em atendimento ao §1º do
art. 6º do IN-CGM 039/2016.
CERTIFICO ainda que juntei as fotos das referidas peças.
E por ser a expressão da verdade firmo o presente.
Piúma/ES, _______ de ___________ de 20______.

_________________________________________________
Nome do Fiscal e nº matrícula

Certifico que como Chefe do Almoxarifado recebi as peças usadas que foram
substituídas dos veículos em manutenção desta municipalidade, conforme relação anexa.
Piúma/ES, _______ de ___________ de 20_____.

_________________________________________________
Nome do Chefe do Almoxarifado e nº matrícula
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ANEXO V
SECRETARIA MUNICIPAL REQUERENTE
CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL
PROCESSO:

Certifico, para fins de análise da regularidade fiscal, que verifiquei as vigências
das Certidões abaixo enumeradas resultando que:
A empresa encontra-se Regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme certidões
enumeradas e verificadas abaixo.
A empresa NÃO se encontra Regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme
certidões enumeradas e verificadas abaixo.
A empresa encontra-se Regular quanto as suas obrigações fiscais, conforme certidões
enumeradas e verificadas abaixo, ressalvando-se que existe(m) certidão(ões) positiva(s)
com efeito negativa.
Piúma/ES, _______ de ___________ de 20____.
Nome do Servidor/Assinatura/nº matrícula
Relação das Certidões

Negativa Positiva

Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
Certificado de Regularidade com o FGTS;
Certidão da Fazenda Pública Estadual;
Certidão relativa ao domicílio do Contratado;
Certidão relativa ao município de Piúma;
Certidão de Débitos Trabalhistas
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ANEXO VI
CERTIDÃO DE CONFORMIDADE E ENCAMINHAMENTO
Ao
Protocolo Geral
Certifico que, nos termos do art. 8º da IN-CGM nº 039/2016, efetuei a conferência dos
documentos constantes no CHEK-LIST abaixo, e que os mesmos atendem ao art. 7º da IN-CGM
039/2016.
Piúma/ES, _______ de ___________ de 20______.
______________________________________________________________________
Nome e matrícula do servidor responsável pela instrução processual
PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – CHEKLIST/CERTIDÃO
ORDEM
1
2

VERIFICAÇÃO

Orçamento dos Serviços emitido pela Contratada (Anexo I)

4

Tabela de mão de obra/hora do fabricante do veículo ou Tabela
Tempária dos serviços, elaborada pelo SINDIREPA

5

Orçamento das Peças emitido pela Contratada (Anexo II)

7
8

Termo de Recebimento de Veículo (Formulário_1916_TRV)

10

Nota Fiscal dos Serviços, atestada pelo Fiscal do Contrato

11

Nota Fiscal das Peças, atestada pelo Fiscal do Contrato

12

Relatório de peças devolvidas pela Contratada (Anexo III)

14
15
16

FLS.

Tabela de preços da concessionária fabricante do veículo para
consumidor final
Certidão de Verificação de Conformidade de Preços
(Formulário_1716_CVCP)
Ordem de Serviços para Manutenção de Veículos
(Formulário_1816_OSMV)

9

13

N/A

Pedido de Pagamento assinado pelo Secretário da Pasta
(Formulário_0213_PP_v3.0);
Pedido de Orçamento de Manutenção de Veículo
(Formulário_01616_POMV)

3

6

SIM NÃO

Certidão de recebimento de peças usadas, assinada pelo Fiscal
do Contrato e Chefe do Almoxarifado (Anexo IV)
Fotografias das peças substituídas e/ou serviços realizados,
comprovando o reparo (Anexo IV)
Termo de garantia dos serviços e peças, indicando que as peças
defeituosas foram substituídas por peças originais ou genuínas
Certidão de Verificação de Regularidade Fiscal (Anexo VI)
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MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
ANEXO VII
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PROTOCOLO GERAL
CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO
PROCESSO:

Certifico que verifiquei os autos em epígrafe e em conformidade com o art. 9º
da IN-CGM nº 039/2016 desta municipalidade, concluo:
Inciso

SIM

Objeto da análise

NÃO
I

O Pedido de Pagamento está assinado?

II

A Certidão de Conformidade e Encaminhamento (Anexo VI) está preenchida?

III

Consta Etiqueta na capa do processo de Pedido de Pagamento, conforme
disciplinado no art. 6º da IN-CGM nº 004/2013?

Que pela análise do quadro acima, o procedimento deve:
[ ] ser encaminhado a SEMFA
[ ] ser encaminhado para saneamento
E por ser a expressão da verdade firmo o presente.
Piúma/ES, _______ de ___________ de 20____.
Nome do Servidor/Assinatura/nº matrícula
Protocolo Geral do Município

Se houver alguma resposta negativa quanto aos itens do quadro acima, o processo deve ser
encaminhado para o saneamento pela Secretaria requerente.
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MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
ANEXO VIII
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO
PROCESSO:

Certifico que verifiquei os autos em epígrafe e em conformidade com o art. 10
da IN-CGM nº 039/2016 desta municipalidade, concluo:
Alínea

SIM

Objeto da análise

NÃO
a)

O art. 9º, da IN-CGM 039/2016 foi cumprido?

b)

Os dados do empenho fornecidos no pedido de pagamento estão corretos?

Que pela análise do quadro acima, o procedimento deve:
[ ] ser encaminhado ao pagamento
[ ] ser encaminhado para saneamento
E por ser a expressão da verdade firmo o presente.
Piúma/ES, _______ de ___________ de 20____.

Nome do Servidor/Assinatura/nº matrícula
SEMFA

Se houver alguma resposta negativa quanto aos itens do quadro acima, o processo deve ser
encaminhado para o saneamento pela Secretaria requerente.
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MUNICIPIO DE PIÚMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº [00/AA]
EMPENHO No:
CONTRATO No:
VIGÊNCIA:

PEDIDO DE ORÇAMENTO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - POMV

___/___

___/___/___ a
___/___/___

Órgão Requerente:
DA CONTRATADA
Nome/Razão Social:
CNPJ:
MARCA

MODELO

ANO

DO VEÍCULO
PLACA

KM

RESPONSÁVEL

Descrição do problema do veículo:

Acessórios e Documentos
Macaco
Extintor
Chave Rodas
Triângulo
Step
CRLV/Seguro
Tanque combustível:
1/4
½
¾
Cheio
Encaminho a V.Sa. o presente pedido para análise e elaboração de orçamento de acordo com o
contrato existentes entre as partes.
Ressalta-se que o serviço só estará autorizado mediante assinatura da Ordem de Serviço.
Em ______/______/_______
____________________________________________________________
Assinatura Fiscal do Contrato / No Matrícula

Formulário_1616_POMV
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MUNICIPIO DE PIÚMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DE PREÇOS CVCP

Nº [00/AA]
EMPENHO No:
CONTRATO No:
VIGÊNCIA:
DATA :

___/___

___/___/___ a
___/___/___
___/___/___

Órgão Requerente:
DA CONTRATADA
Nome/Razão Social:
CNPJ:
MARCA

MODELO

ANO

DO VEÍCULO
PLACA

KM

RESPONSÁVEL

Em cumprimento ao art. 4º da IN-CGM nº 039/2016 CERTIFICO:
SIM

NÃO

ORÇAMENTO DE PEÇAS
Acompanhado da Tabela de Preço da Concessionária para o Consumidor Final?
Foram realizados os descontos ofertados na licitação?
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Acompanhado da Tabela Tempária?
Os tempos constantes no orçamento estão de acordo com a Tabela Tempária?
Foram realizados os descontos ofertados na licitação?
Verifico que o valor de mercado do veículo constante na tabela FIPE, competência ______/_______
(MÊS/ANO), corresponde a R$ _________________.
Verifico que o valor dos serviços/peças contratados ficrá no valor total de R$ ___________, correspondente a
_____ % do valor de mercado do veículo.
CONCLUSÃO 01 (Preenchida se todos as respostas acima forem SIM)
Com base nas informações acima certifico que as cotações apresentadas estão de acordo com os valores
contratados, no que opino para as seguintes providências:
Pela execução dos serviços/fornecimento de peças, já que o valor não ultrapassa a 30% do valor
orçado.
Pela execução dos serviços/fornecimento de peças, já que o valor está entre 30% a 40% do valor do
veículo pelas seguintes razões: _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Pela não execução dos serviços já que o valor ultrapassa a 40% do valor do veículo no que recomendo
a alienação do referido bem.
___________________________________________________
Nome e matrícula do servidor
Fiscal do Contrato
CONCLUSÃO 02 (Preenchida se todos as respostas acima forem NÃO)
Com base nas informações acima certifico que a Contratada não forneceu todos os documentos que
possibilitam nossa avaliação prévia sobre a realização do conserto do veículo, motivo pelo qual entendo
não ser possível autorizar a execução dos serviços.
___________________________________________________
Nome e matrícula do servidor
Fiscal do Contrato
Formulário_1716_CVCP
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MUNICIPIO DE PIÚMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS - OSMV

Nº [00/AA]
EMPENHO No:
CONTRATO No:
VIGÊNCIA:

___/___

___/___/___ a
___/___/___

Órgão Requerente:
DA CONTRATADA
Nome/Razão Social:
CNPJ:
MARCA

MODELO

ANO

DO VEÍCULO
PLACA

KM

RESPONSÁVEL

Com base nos Orçamentos apresentados pela Contratada, para execução de serviços no veículo acima
identificado, Certidão de Verificação e Conformidade expedida pelo Fiscal do Contrato, que opinou
favorável pela realização da manutenção do veículo, AUTORIZO a execução dos serviços e troca das peças.
Ao Fiscal do Contrato para ciência da Autorização e, após, providenciar o envio da OSMV à Contratada.
Piúma, ES, _______ de ___________________________ de 20______.
____________________________
Secretário(a) Municipal
Valor dos Serviços: R$ _______________ Data ______/_______/201______
Valor das Peças: R$ __________________ Data ______/_______/201______
Valor Total da manutenção: R$ ______________________
Prazo para execução dos serviços: ________ (________) dias a contar do recebimento da OSMV.

CIÊNCIA DO FISCAL DO CONTRATO
Recebi a OSMV em _______/________/20______.
___________________________________________________
Nome e matrícula do servidor
Fiscal do Contrato
CIÊNCIA DA CONTRATADA
Recebi a OSMV em _______/________/20______, e sob a qual declaro ter conhecimento das
condições gerais para execução dos serviços, prometendo cumpri-las na melhor forma do direito.
___________________________________________________
Nome do Representante da Contratada

Formulário_1816_OSMV
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MUNICIPIO DE PIÚMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULO TRV

Nº [00/AA]
EMPENHO No:
CONTRATO No:
VIGÊNCIA:

___/___

___/___/___ a
___/___/___

Órgão Requerente:
DA CONTRATADA
Nome/Razão Social:
CNPJ:
MARCA



MODELO

ANO

DO VEÍCULO
PLACA

KM

RESPONSÁVEL

VEÍCULO REPARADO:

Ao Secretário(a) Municipal de _________________________
Declaro ter recebido em _______/_______/20______, o veículo reparado pela Contratada e verificamos que os
problemas apresentados no Pedido de Orçamento e diagnosticados pela Contratada nos Orçamentos
apresentados, foram reparados estando o veículo em plena condição de uso, podendo ser realizado o
pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(is) ______________________, que foram por mim atestadas.
Declaro ainda ter recebido da Contratada o Termo de Garantia das peças substituídas e/ou serviços
realizados, bem como que recebi as peças trocadas e as entreguei no Almoxarifado da PMP (Anexo ___).
Piúma, ES, _______ de ___________________________ de 20______.
___________________________________________________
Nome e matrícula do servidor
Fiscal do Contrato


VEÍCULO NÃO REPARADO:

À Empresa _______________________ (Contratada)
Declaro ter recebido em _______/_______/20______, o veículo reparado pela Contratada onde verificamos que
os problemas apresentados no Pedido de Orçamento e diagnosticados pela Contratada nos Orçamentos
apresentados não foram devidamente reparados, continuando com os seguintes problemas:
1.________________
2.________________
3. _______________
Assim, devolvo o veículo à Contratada para solucionar as pendências apresentadas no prazo de ________
(______) dias, sob pena de aplicação das penalidades contratuais.
Piúma, ES, _______ de ___________________________ de 20______.
___________________________________________________
Nome e matrícula do servidor
Fiscal do Contrato
CIÊNCIA DA CONTRATADA (Utilizar somente nos casos de veículos NÃO REPARADOS)
Declaro ter recebido em ________/________/________ os apontamentos do Fiscal do Contrato e me
comprometo a realizar os reparos no prazo estipulado, sob pena de incorrer em penalidades contratuais.
___________________________________________________
Nome do Representante da Contratada

Formulário_1916_TRV
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