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1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

A execução dos serviços e os materiais empregados nesta obra deverão ter qualidade 

comprovada e obedecer às especificações contidas neste Projeto Básico, nas seguintes normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

 

• ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais; 

• ABNT NBR 12284:1991 – Áreas de vivência em canteiro de obras – Procedimento; 

• ABNT NBR 12655:2015 Versão Corrigida 2015 – Concreto de Cimento Portland – Preparo, 

controle, recebimento e aceitação – Procedimento; 

• ABNT NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

• ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida 2008 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 5471:1986 – Condutores elétricos; 

• ABNT NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria; 

• ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida 2014 – Projeto de estruturas de concreto – 

Procedimento; 

• ABNT NBR 6120:1980 Versão Corrigida 2000 – Cargas para o cálculo de estruturas de 

edificações – Procedimento; 

• ABNT NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações – Procedimento; 

• ABNT NBR 6123:1988 Versão Corrigida 2:2013 – Forças devidas ao vento em edificações – 

Procedimento; 

• ABNT NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para concreto armado – 

Especificações; 

• ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

• ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 

• ABNT NBR NM 67:1998 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone; 

• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

• NR 18 – Condições e ambiente de trabalho na indústria da construção; 

• NR 33 – Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados; 

• NR 35 – Trabalho em altura 

 

 

A contratação será feita com base na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, bem como na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações 

posteriores, e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes. 
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2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Seguem abaixo as disposições gerais sobre a obra civil da nova Subestação 04: 
 

a) Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com as 
especificações presentes neste documento, em todas as normas da ABNT, bem como 
nos projetos referidos; 

b) Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada, salvo disposição em 
contrário nestas especificações; 

c) Toda a mão de obra será fornecida pela empresa contratada, salvo disposição em 
contrário nestas especificações; 

d) Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais; 

e) Ficará a empresa contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após a oficialização pela contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências; 

f) Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços 
a serem executados e atenderem às especificações. Em nenhuma hipótese será 
admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras; 

g) A empresa contratada manterá na obra engenheiros, mestres, operários e 
funcionários administrativos balizadores para dar suporte ao tráfego quando 
necessário em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem 
como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 

h) A empresa contratada será responsável pelos danos causados à empresa contratante e 
a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão; 

i) Será mantido, pela empresa contratada, adequado serviço de vigilância nos recintos 
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de 
negligência durante a execução das obras até a entrega definitiva; 

j) A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a 
cada serviço. 
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3 ESCOPO 

 

Os serviços referentes ao objeto desta contratação serão divididos em na sua parte 

civil, da instalação elétrica interna da subestação, da rede de alta tensão externa que será 

renovada e das instalações de novos condutores que alimentação a partir desta subestação as 

outras edificações de acordo com projeto elétrico. 

 

3.1 SUBESTAÇÃO 04 

O presente memorial tem por objetivo fixar diretrizes, condições gerais e estabelecer 

critérios para a construção em alvenaria da nova Subestação 04 com fornecimento de 

material, mão de obra e equipamentos necessários à execução do serviço. 
 

3.1.1 Mobilização da Obra 

 

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado: o fornecimento da placa de 

identificação da obra ficará a cargo da empresa contratada, a qual deve providenciar a sua 

confecção, devendo a sua instalação se dar em local definido pela Fiscalização. O modelo, os 

detalhes e as dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão abaixo utilizado, 

sendo de 1,00 x 1,00 metro. O modelo digital editável (Figura 1) e as informações necessárias 

serão fornecidos pela empresa contratante. 

 

Figura 1 – Modelo de placa de identificação da obra 

 
 

Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia: deverá ser removido piso de 

concreto na área onde será edificada a subestação e no seu entorno, totalizando 47,53 m² de 

área a ser demolida. Esse serviço deverá ser feito com cautela para não danificar as estruturas 
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a serem preservadas. O concreto demolido deverá ser destinado como entulho pela empresa 

contratada. 

 

 Cerca com Mourões de Concreto, reto, 15 x 15 cm, Espaçamento de 3 m, cravados 0,5 

m, escoras de 10 x 10 cm nos cantos, com 12 Fios de Arame de Aço Ovalado 15 x 17: a fim de 

recompor a cerca existente próxima à nova Subestação nº 04, deverá ser utilizado 7,00 metros 

de cerca com mourões de concreto, conforme características descritas anteriormente.  

 

Locação convencional de obra, através de Gabarito de Tábuas Corridas Pontaletadas 

a cada 1,50 m, sem reaproveitamento: para garantir a perfeita execução do projeto proposto, 

é necessária a execução do gabarito para devido alinhamento dos novos elementos a serem 

construídos, que somam 43,21 m². 

 

Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6,00 m³: resíduos 

provenientes da demolição do piso do concreto e outros originários da construção, totalizando 

18,00 m³. 

 

Transporte de entulho com caminhão basculante 6,00 m³, rodovia pavimentada, 

DMT 0,5 a 1,0 km: transporte dos resíduos depositados no caminhão basculante, com a devida 

destinação, totalizando 18,00 m³. 

 

3.1.2 Construção Civil Subestação 

 

 

Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 Águas, 

incluso transporte vertical (AF_06/2016): telhamento com telha cerâmica, tipo francesa, 

incluindo beiral de 0,60 m nas regiões indicadas, conforme especificado em planta, totalizando 

65,00 m². As telhas deverão ser montadas conforme especificações técnicas, devendo o 

modelo ser aprovado pela equipe técnica. A cumeeira deverá seguir o padrão existente para a 

vedação da cobertura. 

 

 Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre 

laje, não aderido, espessura 5 cm (AF_06/2014): deverá ser executado contrapiso na parte 

interna, totalizando 38,70 m². Vale ressaltar que o acabamento dessas superfícies deve estar 

liso e livre de imperfeições. 

 

Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos: 

deverá ser aplicada duas demãos de tinta a base de resina epóxi alcatrão na parte interna da 

edificação, a 0,50 m do piso – viga baldrame, para garantir a impermeabilização da estrutura, 

evitando o aparecimento de umidade, totalizando 14,00 m². 

 

 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas 

para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical (AF_12/2015): 

estrutura em madeira, composta por ripas, caibros e terças, para cobertura em 2 águas, em 
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telha cerâmica do tipo francesa, seguindo o padrão das edificações existentes, incluindo beiral 

de 0,60 m nas regiões indicadas, totalizando 65,00 m². 

 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos 

(AF_06/2014): aplicação de tinta látex acrílica, no teto, na cor branca, para todos os ambientes 

internos, totalizando 38,70 m². 

 

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (AF_06/2014): aplicação 

de fundo selador acrílico, nas paredes e no teto para todos os ambientes internos e externos, 

totalizando 172,90 m² (134,20 m² para paredes e 38,70 m² para teto). 

 

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - 

fornecimento e instalação (AF_08/2015): deverão ser instaladas duas portas menores, com 

dimensões de 0,80 x 2,10 m, para acesso ao QGBT e local do transformador, e duas maiores, 

com dimensões de 2,00 x 2,10 m, que servirão de serviço para colocação e manutenção dos 

transformadores. Deverão seguir medidas dos projetos em anexo, e deverão possuir chaves 

em todas elas. Observar detalhes e exigências do projeto arquitetônico e elétrico. 

 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

(AF_06/2014): aplicação manual de duas demãos de tinta látex acrílica, nas paredes, na cor 

branca, para todos os ambientes internos e externos, totalizando 134,20 m². 

 

Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive 

contramarco), com vidros, padronizada (AF_07/2016): deverão ser instaladas sete janelas de 

dimensões de 1,30 x 0,70 m na nova subestação. Deverão ser observadas as exigências do 

projeto arquitetônico e elétrico, bem como as normativas vigentes (ABNT NBR 14039/2005: 

Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV e N 321 0002 Celesc: Fornecimento 

de energia elétrica em tensão primária de distribuição), onde existem janelas somente de 

ventilação, com tela para evitar entrada de animais menores e outras somente com vidro 

aramado para iluminação natural da subestação. A Fiscalização deverá ser consultada para 

definição das esquadrias. 

 

Aplicação de tinta a base de epóxi sobre piso: aplicação de pintura a base de epóxi 

sobre o piso, em todo o ambiente interno da edificação, no total de 38,70 m². 

 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical, de 19 x 19 x 39 cm 

(espessura 19 cm), de paredes com área líquida menor que 6 m², com vãos e argamassa de 

assentamento, com preparo em betoneira (AF_06/2014): conforme projeto arquitetônico em 

anexo, deverá ser utilizado alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical, de 

dimensões de 19 x 19 x 39 cm, para construção da nova subestação, totalizando 90,00 m². 

 

Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87 x 210 cm, com guarnições: deverão 

ser instaladas quatro portas de ferro, de abrir, tipo grade, com dimensões apresentadas 

conforme projeto elétrico, para acesso ao local do transformador. Deverão seguir medidas dos 
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projetos em anexo e observar as normativas vigentes aplicáveis para a questão (ABNT NBR 

14039/2005: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV e N 321 0002 Celesc: 

Fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição). 

 

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e 

jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. Menor 

que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência (AF_01/2015): 

escavação mecânica para promover blocos de sapata e baldrame da nova edificação, que 

somam 27,00 m³. 

 

Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm 

(AF_06/2014): deverá ser aplicado emboço paulista (massa única) em todas as paredes da 

edificação. O total de emboço paulista é de 172,90 m². 

 

 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada (AF_04/2016): reaterro com 

compactação mecanizada da área escavada, totalizando 25,11 m³. 

 

 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 

mm (AF_12/2015): será necessário 22,50 m² de forma de tábua, em madeira serrada, para 

execução de todo novo sistema estrutural, englobando as novas sapatas, vigas e pilares. 

 

Concreto fck = 30 MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 

mecânico com betoneira 400 l (AF_07/2016): concreto convencional, fck 30 MPa, incluso 

transporte, lançamento, adensamento e acabamento, para concretagem de todo novo sistema 

estrutural. 

 

 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e=25 mm (AF_12/2015): será 

necessário 66,68 m² de forma de tábua, em madeira serrada, para execução de todo novo 

sistema estrutural, englobando as novas sapatas, vigas e pilares. 

 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um 

edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8,0 mm – montagem (AF_12/2015):  

as armaduras deverão estar de acordo com a especificação do projeto estrutural, totalizando 

71,00 kg de ferragens CA-50 8,0 mm. 

 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um 

edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm – montagem (AF_12/2015): 

as armaduras deverão estar de acordo com a especificação do projeto estrutural, totalizando 

102,00 kg de ferragens CA-60 5,0 mm. 

 

Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100 kg/m², vãos até 3,50 m/e = 8 cm, com 

lajotas e cap. com concreto fck 20 MPa, 3 cm, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) 
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e ferragem negativa: deverá ser executada laje, conforme as especificações do projeto, para a 

cobertura da subestação com área de 40,00 m². 

 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um 

edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm – montagem 

(AF_12/2015): as armaduras deverão estar de acordo com a especificação do projeto 

estrutural, totalizando 208,00 kg de ferragens CA-50 10,0 mm. 

 

 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual 

a 20,00 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização (AF_12/2015): será 

necessário 18,07 m² de forma de tábua, em madeira serrada, para execução de todo novo 

sistema estrutural, englobando as novas sapatas, vigas e pilares. 

 

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício 

de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem (AF_12/2015): as 

armaduras deverão estar de acordo com a especificação do projeto estrutural, totalizando 

183,00 kg de ferragens CA-50 6,3 mm. 

 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um 

edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem 

(AF_12/2015): as armaduras deverão estar de acordo com a especificação do projeto 

estrutural, totalizando 134,00 kg de ferragens CA-50 12,5 mm. 

 

Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura a cal e 

reaproveitamento de 2x: para preservação do ambiente no seu entorno, deverão ser tomados 

todos os cuidados necessários para evitar acidentes no local. Dessa forma, deverão ser 

colocados tapumes de chapa de madeira compensada, de espessura de 6,0 mm, com altura de 

2,20 metros, em toda a extensão considerada, fazendo o devido isolamento da área e para 

permitir acesso de apenas pessoas autorizadas ao canteiro de obras. O comprimento 

considerado abrange o perímetro de cada edificação e um espaço suficiente para a execução 

dos referidos serviços, totalizando 66,00 m². 

 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 x 19 cm 

(espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes, com área líquida menor que 6 m², com vãos e 

argamassa de assentamento com preparo em betoneira (AF_06/2014): conforme projeto 

arquitetônico em anexo, deverá ser utilizado alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 

furados na horizontal, de dimensões de 14 x 9 x 19 cm, para construção da nova subestação, 

totalizando 44,20 m². 

 

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo 

mecânico com betoneira 400 l (AF_06/2014): deverá ser aplicado chapisco em ambos os lados 

de todas as paredes a serem executadas com alvenaria, no total de 2,00 m³. 
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Limpeza final da obra: limpeza final da área trabalhada com a remoção de detritos 

oriundos da operação, retirada das sinalizações e liberação do tráfego, totalizando 43,21 m². 

 

Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento 

(AF_03/2016): deverão ser executadas vergas e contravergas em todos os vãos das esquadrias 

das edificações, evitando, assim, o surgimento de fissuras nesses locais. As vergas e 

contravergas deverão ser executadas com, no mínimo, 10 cm de altura e transpasse mínimo de 

20 cm, somando 14,20 m. 

 

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

incluso prateleiras (AF_02/2016): para o armazenamento de materiais e suporte aos operários 

durante a obra, deverá ser considerada a montagem e desmontagem de um barraco de obras 

de 6,00 m², com local a ser especificado pela equipe técnica. Deve ser erguido em local que 

não atrapalhe o andamento dos trabalhos e facilite o trânsito dos trabalhadores. 

 

4 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA 

 

A contratada deverá apresentar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) compreendendo coleta, armazenamento temporário, transporte e destinação final em 

atendimento aos requisitos legais impostos a área portuária e gestão de resíduos quais sejam: 

todas as resoluções CONAMA, em especial a CONAMA 307/2002 e 448/2012, que tratam 

sobre gestão de resíduos da Construção Civil, resoluções CONSEMA e resolução RDC 56/2008. 

O prazo para apresentação deste documento será de 30 dias contados a partir da assinatura 

do contrato. 

Os locais de trabalho devem ser mantidos limpos e organizados, todos os resíduos 

produzidos durante a execução dos serviços devem ser adequadamente coletados e 

transportados à medida em que forem sendo gerados. Os resíduos gerados devem ser 

segregados conforme sua classe, armazenados em recipientes adequados e devidamente 

identificados, sendo então destinados para local devidamente licenciado pelos órgãos 

ambientais competentes. 

A contratada deverá apresentar relatório mensal de gestão de resíduos sólidos, 

contendo no mínimo: quantificação dos resíduos gerados de acordo com sua classe, Manifesto 

de Transporte de Resíduos (MTR) referentes aos resíduos gerados no mês, licenças ambientais 

das empresas que realizaram a coleta, transporte e destinação final dos resíduos e certificados 

de destinação final dos resíduos. 

 

 

5 PRAZO DOS TRABALHOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

As atividades deverão ser desenvolvidas conforme Cronograma de Execução fornecido 

pela empresa contratante, cabendo à empresa contratada para os serviços em questão atentar 
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para as respectivas etapas correspondentes aos seus serviços e cumprir rigorosamente os 

prazos de execução predeterminados. 

Estando a contratada ciente dos seus prazos e das datas que devem comparecer ao 

Porto de Imbituba, fica a empresa contratante com a responsabilidade de emitir uma Ordem 

de Serviço (OS) para a liberação dos serviços a serem executados. Esse cronograma poderá 

sofrer reajustes durante a obra de acordo com o seu andamento e mediante aprovação da 

contratante.  

6 DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 

A contratada deverá cumprir as normas regulamentadoras de segurança e saúde do 

trabalho emanadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e também os requisitos de 

Saúde e Segurança Ocupacional da SCPar Porto de Imbituba. Deverá entregar documentação 

relativa à saúde de segurança no trabalho, devidamente atualizada, conforme quadro abaixo, e 

outras que vierem a ser solicitadas devido à natureza e riscos dos trabalhos a serem realizados.  

Garantir que todos os empregados possuam treinamento, capacitação, habilitação e 

autorização de acordo com a atividade a ser realizada nas dependências do Porto. Para os 

trabalhos com máquinas e equipamentos, além dos documentos conforme quadros 5 e 6, 

deverá o operador, durante a execução dos serviços, portar cartão de identificação, contendo 

nome, função, fotografia e nome da máquina que está capacitado a operar. O cartão deverá 

ser mantido em local visível e ser renovado com periodicidade máxima de 1 ano mediante 

exame médico (ASO). 

Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC) 

necessários e compatíveis com o risco existente em cada serviço contratado, não permitindo 

que nenhum de seus empregados ou subcontratados executem qualquer tarefa sem a 

utilização destes equipamentos, responsabilizando-se por qualquer infração referente às 

normas pertinentes à segurança do trabalho. Os EPIs devem estar em perfeito estado de 

conservação, possuir Certificado de aprovação (CA) dentro da validade e os empregados 

devem estar treinados quanto ao seu uso. 

Os funcionários da empresa contratada deverão estar devidamente identificados 

(crachá/ uniforme) e equipados (EPI, ferramentas, máquinas e equipamentos) de acordo com a 

natureza dos riscos característicos da atividade a desempenhar dentro das dependências do 

Porto. As máquinas e equipamentos devem estar em boas condições de funcionamento e 

segurança. 

As obras ou serviços que estejam em andamento nas instalações da SCPar devem estar 

claramente sinalizadas e isoladas conforme necessário através da utilização de barreiras e 

tapumes, placas de avisos e outros dispositivos de isolamento e sinalização.  

No caso de ocorrência de acidente de trabalho ou trajeto e doenças ocupacionais com 

trabalhadores da contratada ou subcontratada, a empresa contratada deverá comunicar 

imediatamente o requerente ou fiscal do contrato e o setor de SSMA da SCPar, encaminhando, 

no primeiro dia útil após a ocorrência, a investigação do acidente e cópia da CAT – 

Comunicação de Acidente de Trabalho. 

Quadro 5 – Documentos da empresa 
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LISTAGEM DE DOCUMENTOS - EMPRESA 

Documentos da Empresa 
Validade do 
Documento 

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais se elaborado por Engenheiro de Segurança do 
Trabalho deverá conter cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

Anual 

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - deve conter cópia do certificado de 
habilitação do Médico Responsável pela coordenação; 

Anual 

PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho (somente para empresa de construção 
civil).  É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 (vinte) 
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos desta NR e outros complementares de segurança. 

Anual 

Quadro 6 – Documentos dos funcionários 

LISTAGEM DE DOCUMENTOS - FUNCIONÁRIOS 

Documentos dos Funcionários 
Validade do 
Documento 

Documentos pessoais - RG e CPF ou CNH - 

Vínculo empregatício (Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS) - Página com foto, página com 
qualificação civil e página com contrato ou ficha de registro de empregado, válida somente com foto do 
funcionário, carimbo e assinatura do responsável da empresa ou contrato de trabalho assinado pelas 
partes e registrado em cartório. 

- 

Ficha de EPI (Equipamento de proteção individual) - devidamente assinada pelo empregado, constando 
os Equipamentos a serem utilizados, de acordo com o risco de cada atividade. 

A cada novo 
serviço 

prestado 
ASO (Atestado de Saúde Ocupacional - atualizado) - constando parecer final do médico quanto a estar 
apto ou não para a atividade a ser desempenhada. Atendimento à NR 7. 

Anual 

Comprovação da habilitação e qualificação profissional dos empregados - Certificados de treinamentos 
de acordo com os cargos da empresa contratada e o serviço a ser executado. Para Trabalhos com 
máquinas e equipamentos conforme NR 11 e 12 deverá apresentar o Certificado de treinamento 
específico para o tipo de máquina em que irá exercer suas funções; ou comprovar experiência por meio 
de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro do empregado de 
no mínimo 2 anos, e que o registro comprove que o operador não ficou mais de 1 ano fora da função. 

Conforme 
validade 

específica 

Participação no treinamento de Integração de Terceiros. Anual 

  


