GABINETE DO COMANDO
Instru€•o Normativa n‚ 003/2005 – Gabinete do Comando

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goi„s, no uso das atribui€…es que lhe confere a legisla€•o em
vigor e considerando os Processos n‚ 25974661, 26257033 e
26257106, relativos respectivamente aos Ve†culos Pesados,
Utilit„rios Leves e Administrativos do Corpo de Bombeiros Militar,
resolve estabelecer as seguintes instru€…es normativas referente
aos procedimentos para conserto das viaturas do CBMGO:

Art. 1‡ – As solicita€…es para conserto de viaturas dever•o ser encaminhadas ao Gerente de
Apoio Log†stico, que, de acordo com as prioridades definidas pelo Comando Geral da Corpora€•o,
estabelecer„ um cronograma de atendimento.
Art. 2‚ - A GAL, dentro do cronograma de atendimento, informar„ ao detentor da VTR a data
em que a mesma dever„ ser encaminhada a SEMAN para fins de prˆvia avalia€•o dos reparos e
servi€os a serem contratados, emitindo o respectivo Atestado de Necessidade de Servi€o.
Par„grafo ‰nico – Os servi€os de manuten€•o poss†veis de serem executados na
Corpora€•o dever•o ser realizadas pela SEMAN.
Art. 3‡ - A SEMAN dever„ encaminhar o Atestado de Necessidade de Servi€o e ou Pe€as ao
gestor dos contratos, o qual, juntamente com seu assistente, avaliar•o o mesmo, e, julgando
procedente, determinar•o Šquela se€•o que encaminhe a VTR a empresa contratada para
emiss•o de planilha de custos, conforme previsto na letra “e” da cl„usula 4•, cl„usula 7• e Ž 1‚ da
cl„usula 8•, dos contratos.
Art. 4‚ - O Gestor dos Contratos e seu assistente, ap•s receberem e avaliarem a planilha de
custos, conforme as cl„usulas contratuais e os princ†pios da probidade e economicidade e,
julgando-a procedente, emitir•o autoriza€•o por escrito para execu€•o do servi€o, conforme anexo
01.
Ž 1‚ – O Gestor dos Contratos, atravˆs da SEMAN, dever„ operacionalizar o recebimento
das planilhas de custos e autoriza€•o para execu€•o dos servi€os, de maneira a dar agilidade na
execu€•o dos servi€os de manuten€•o.
Ž 2‚ - Nos casos em que o gestor e o assistente n•o concordarem com a realiza€•o do
servi€o, os mesmos dever•o submeter o assunto ao Gerente de Apoio Log†stico para avalia€•o;
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Art. 5‡ - Nos casos em que as viaturas necessitem permanecer na Oficina para execu€•o
dos servi€os, as mesmas dever•o ser encaminhadas Š oficina somente com os equipamentos
m†nimos necess„rios ao tr„fego, de acordo com a legisla€•o de tr•nsito vigente.
Par„grafo ‘nico – As viaturas operacionais que n•o necessitarem permanecer baixadas
para a execu€•o do servi€o, dever•o portar seus materiais e equipamentos, bem como dever•o
ser acompanhadas por sua guarni€•o.
Art. 6 ‡ - As empresas contratadas s• poder•o executar servi€os ou fornecer pe€as,
mediante prˆvia avalia€•o e autoriza€•o conjunta e formal do gestor e do assistente;
Art. 7 ‡ - A Viatura quando consertada, dever„ ser recebida pela SEMAN, que atestar„ ao
Gestor dos contratos a correta realiza€•o dos servi€os executados .
Art. 8‡ - A SEMAN dever„ recolher as pe€as trocadas para efeito de certifica€•o de sua
substitui€•o e necessidade, podendo descarta-las t•o logo sejam concretizados os processos de
manuten€•o da VTR.
Art. 9‡ - Ap•s autoriza€•o do Gestor, a SEMAN providenciar„ a devolu€•o da viatura Š OBM
de origem.
Art. 10‡ - Esta Instru€•o Normativa vigora a contar desta data e revoga disposi€…es
contr„rias.
Art. 11‡ - Publique-se em Boletim Geral.

Gabinete do Comando Geral, em Goi•nia-GO, aos 16 dias de setembro de 2005.

Uilson Alc•ntara Manzan – Cel QOBM
Comandante Geral

Elias Rodrigues Ramos – Ten Cel QOBM
Gerente de Apoio Log†stico
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ESTADO DE GOIÄS
SECRETARIA DA SEGURANÅA PÇBLICA E JUSTIÅA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

GUIA DE AUTORIZA’“O N‚ _________

AUTORIZA’“O PARA CONSERTO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOI”S

Nos termos do Contrato de Fornecimento de PeÄas e PrestaÄÅo de ServiÄos, conforme
Preg€o n• _____/05 – RO, Processo Administrativo n• ________, autorizo a contratada
___________________________________________,
atestado

de

necessidade

nÇ

a executar os serviÄos definidos no

________

(anexo)

na

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Goi€nia – Goi‚s,.............de ............................de 2005

Alculano Calixto dos Santos – Cap BM
Gestor

Ve•culo Recebido em:

Marcos A. Monteiro de Paiva – 1•Ten BM
Assistente do Gestor

______/______/______
Data de conclusÄo do serviÅo:______/______/______
_____________________________________________
Assinatura do contratado (leg•vel)

viatura:

