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1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO

DATA REV. ITENS REVISADOS ALTERAÇÃO REALIZADA

12/11/12 00 - Elaboração Inicial

06/10/17 01 3. Alteração no Procedimento.

27/05/19 02 CABEÇALHO CÓPIA NÃO CONTROLADA

28/0/21 03 Todos Atualização do Layout do procedimento e
revisão dos itens
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2. RESPONSABILIDADES

Responsável Atividades

Condutor do Veículo

Deverá acompanhar rigorosamente as

manutenções preventivas do veículo,

informando antecipadamente ao DMMV sobre

as próximas trocas de óleos.

Gerente do DMMV Verifica o local a ser substituído, com as devidas

especificações dos óleos e filtros.

3. OBJETIVO

Este documento é um guia de Troca de óleo.

Público alvo: Todos os colaboradores da ELO.

DMMV – Departamento de manutenção de Máquinas e Veículos.

4. DETALHAMENTO

Troca de Óleo

O Sistema Ticket Log, aponta quando deverá ser a próxima troca de óleo e filtros do veículo, a partir do

sistema de gestão de frota.

Toda troca de óleo e filtros nos veículos da ELO, o Departamento de Manutenção deverá entrar em

contato com o colaborador, definindo o local, a especificação dos óleos e quais itens serão substituídos.

* LEMBRE-SE: Os veículos que estão dentro do prazo de garantia do fabricante, deverão realizar suas

revisões sempre em concessionárias locais, utilizando o mesmo critério de agendamento via

Departamento de Manutenção, para não perder a garantia concedida.

Nos locais onde temos bases instaladas, teremos oficinas qualificadas. O Departamento de Manutenção

deverá entrar em contato com as oficinas/concessionárias e agendar o serviço. E informar o colaborador a

data e horário para o comparecimento. Estas oficinas realizarão as trocas de óleo, inclusive outros serviços

preventivos caso haja necessidade. Mediante aprovação do DMMV.

Nos locais onde NÃO temos bases instaladas, o Departamento de Manutenção deve fazer contato como

colaborador e decidir a melhor forma desta substituição. A primeira opção é identificar um posto

credenciado Ticket Log e realizar a troca de óleo utilizando o cartão.


