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CONTRATADAS EM OBRAS E SERVIÇOS 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer orientações que devem ser obedecidas pelas empresas CONTRATADAS 

com a finalidade de preservar a integridade física das pessoas, dos equipamentos, 

instalações e a proteção do meio ambiente em obras e serviços na ES GÁS.  

No caso de subcontratação e/ou cessão de serviços quando previamente solicitado pela 

CONTRATADA e devidamente autorizado pela ES GÁS, a Subcontratada e/ou 

cessionária deve atender a todas as exigências de SMS – Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde, deste anexo.  

2. CONDIÇÕES GERAIS E REUNIÃO DE ABERTURA  

Após a assinatura do Contrato pelas pessoas autorizadas e antes do início dos serviços, 

o representante da empresa CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato 

da ES GÁS, o responsável pelo fornecimento dos veículos, ocasião em que serão 

fixadas as precauções específicas à natureza do contrato.  

O atendimento aos requisitos de gestão de SMS poderá  ser discutido e planejado em 

reunião de abertura do contrato, com a participação da equipe de gerenciamento e 

fiscalização do contrato, do representante de SMS da ES GÁS, do preposto de maior 

nível hierárquico da Empresa Prestadora de Serviços ou representante formalmente 

designado.  

3. SEGURANÇA 

A CONTRATADA será responsável pela manutenção dos veículos, pela segurança na 

prestação dos serviços. 

3.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA deverá apresentar cópia ao Fiscal do Contrato antes do início das 

atividades para avaliação: 

 Apresentar o original do último Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV) ou do Certificado de Registro de Veículo (CRV); 

 Apresentar o número do Certificado de Segurança Veicular (CSV), para veículos 

movidos a Gás Natural Veicular (GNV), quando aplicável; 

 Apresentar o original do documento de identificação de quem está retirando o 

CRLV;  
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 Apresentar comprovante de pagamento do licenciamento e IPVA; 

 Apresentar o relatório de revisões e manutenções preventivas do (s) veículo (s) 

alugado (s) da sua frota;  

 Apresentar comprovante do serviço de rastreabilidade/geolocalização; 

 Apresentar cópia do contrato de seguro total do veículo; e 

 Apresentar checklist da inspeção veicular. 




