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CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

 

1‐ Partes 

Contratante:  
Razão Social: COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO ‐ ES GAS  

CNPJ: 34.307.295/0001-65  

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, Salas 1101‐1105 e 1116‐1120,  
Praia do Canto, CEP: 29055‐130 

Município: Vitória  Estado: ES 

Representante: 

Heber Viana de Resende, Diretor ‐Presidente e Walter Fernando Piazza Júnior, Diretor de Operações interino 

 

Contratada: 

Razão Social: TD CONSTRUÇÕES REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI 

CNPJ: 08.217.851/0001‐00 

Endereço: TV Riachuelo 152, Centro, CEP: 12.900‐390 

Município: Bragança Paulista  Estado: SP 

Representante:  
Ricardo Silva Bernardes, Sócio Administrador, portador do CPF:534.566.967‐87. 

 2. DISPENSA DE  LICITAÇÃO:  Processo  nº  4500152022,  conforme  a  Lei  13.303/16  e  o  Regulamento  de  Licitações  e 

Contratos da ES GÁS 

 

 3. RUBRICA CONTÁBIL: 4401000007 

 

 4. OBJETO DO CONTRATO: Serviço de construção e montagem de obra de rede em aço carbono, e CRM (Conjunto de 

Regulagem e Medição de Gás Natural) em cliente usuário da ES Gás do segmento industrial, localizado no município de 

Viana/ES, conforme Especificação dos Serviços (Anexo I). 

 

 5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Os pagamentos devidos pela execução dos serviços serão efetuados 30  (trinta) dias 

corridos após a execução dos serviços, desde que observadas todas as condições descritas no item 6. VALOR E FORMA DE 

PAGAMENTO de CONDIÇÕES GERAIS deste contrato. 

 

 6. ÍNDICE DE REAJUSTE: Aplicável anualmente nos termos do item 7 das Condições Gerais. 

 
IR = [0,35 (M/Mo) + 0,65 (T/To)] 
 
Onde: 
 

 IR = Índice de Reajuste; 
 

 Mo e M = Valores do Índice Nacional de Custo da Construção ‐ Mão‐de‐Obra (FGV) ‐ Código: 
160906 ‐ Coluna 1, no mês anterior ao da apresentação da proposta e no mês anterior ao da 
aplicação do reajuste; 
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 To e T = Valores do Índice Nacional de Custo da Construção – Materiais (FGV) ‐ Código: 160914 
‐ Coluna 2, no mês anterior ao da apresentação da proposta e no mês anterior ao da aplicação 
do reajuste.” 

 

 
6.1. A variação do índice M na fórmula de reajustamento representará a variação da parcela do preço relativa à mão‐de‐

obra, desde a data da proposta, não cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, 
convenções ou dissídios ocorridos no curso da contratação e na vigência do Contrato. 

 

7. DATA BASE PARA O REAJUSTE: 09/02/2022. 

 

8. PRAZO CONTRATUAL: O presente CONTRATO  terá o prazo de 120 dias, com  início em 15/02/2022 e  término em 

15/06/2022 podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo, nos limites da Lei 13.303/16. 

 

A data de  início e fim para execução da obra será dia 15/02/2022 com prazo máximo de conclusão em 01/05/2022 e 

estará autorizado a partir da emissão da Ata de Reunião de Abertura da Obra e celebração da AS (Autorização de Serviços). 

Entende‐se como obra concluída, todas as etapas anteriores necessárias a operação definitiva do gasoduto e CRM, tais 

como: construção da rede, trepanação em carga, limpeza e secagem do duto, comissionamento. 

 

9. DADOS PARA FATURAMENTO: 

 

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO ‐ ES GAS 

R SANTOS DUMONT, S/N, ROSARIO DE FATIMA, SERRA ‐ES, QUADRA 72, LOTE 11 A 20 

CEP: 29.161‐144 

Inscrição Municipal: 4706573 

Inscrição Estadual: 083.657.90‐8 

 

10. LOCAL DE COBRANÇA /APRESENTAÇÃO DA FATURA: 

 

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS  

R SANTOS DUMONT, S/N, ROSARIO DE FATIMA, SERRA ‐ES, QUADRA 72, LOTE 11 A 20 

CEP: 29.161‐144 

Inscrição Municipal: 4706573 

Inscrição Estadual: 083.657.90‐8 

 

11. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 1.949.326,26 (Um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, trezentos 

e vinte e seis reais e vinte e seis centavos. 

 

12.  LIMITES DE SUBCONTRATAÇÃO: 

A subcontratação está  limitada a 25% do valor total do contrato, mediante  liberação da fiscalização de contrato da ES 

GÁS. 

13.  GARANTIA DO CUMPRMENTO DE OBRIGAÇÕES:  

 
A CONTRATADA manterá, durante toda a vigência contratual, garantia de cumprimento das obrigações contratuais, na 
forma e termos apresentados para fins de celebração do presente Contrato, no valor de R$ 207.529,00, correspondente 
a  10%  do  valor  total  do  Contrato,  conforme  o  limite  do  art.  70  §  3º  da  Lei  n°  13.303/16,  em  uma  das  seguintes 
modalidades: 
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‐ Caução em dinheiro, que deve ser depositada em favor da ES GÁS, no prazo e de acordo com as orientações que serão 
fornecidas após a celebração do contrato; 
 
 ‐ Seguro‐Garantia, cuja Apólice deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, 
que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que 
não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP; 
 
 ‐ Carta de Fiança Bancária, emitida por instituição financeira localizada no Brasil ou por correspondente de instituição 
bancária estrangeira,  localizada no Brasil, em ambos os casos, autorizada para  funcionar no Brasil pelo Banco Central 
(BACEN) e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN. 

 

 

14. FORO: COMARCA DA CIDADE de Vitória no Estado de Espírito Santo 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

 

1. TERMINOLOGIA 

 
1.1. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E/OU ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA – Documento emitido pela ES GÁS que solicita 

e autoriza a execução dos serviços nele descritos; 
 
1.2. NÃO CONFORMIDADE – Qualquer  condição,  serviço ou material apontado pela ES GÁS em desacordo  com as 

especificações e condições estabelecidas para determinado serviço; 
 
1.3. RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO) – documento emitido pela CONTRATADA, para registro das AUTORIZAÇÕES 

DE SERVIÇO, anotações de irregularidade encontradas e de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, 
emitido na periodicidade definida pela FISCALIZAÇÃO, em 2 (duas) vias, sendo a primeira da ES GÁS e a segunda 
da CONTRATADA assinada pelo seu representante e pela FISCALIZAÇÃO. 

 
1.4. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE  SERVIÇOS  – Documento  emitido pela  ES GÁS,  contendo os  itens da  PLANILHA DE 

PREÇOS, para fins de faturamento pela CONTRATADA, de acordo com o critério de medição respectivo, reunindo 
os resultados das medições dos serviços executados, e/ou dos equipamentos fornecidos, assinados por ambas as 
partes. 

 
1.5. PLANILHA DE PREÇOS – Documento contendo os  itens de serviço e/ou dos equipamentos  fornecidos a serem 

executados e/ou fornecidos com seus respectivos valores. 
 
1.6. FISCALIZAÇÃO – Equipe composta pelo FISCAL DE SERVIÇO e pelo FISCAL DE CONTRATO. 
 
1.7. FISCAL DE SERVIÇO – Preposto da ES GÁS responsável pela  fiscalização direta, acompanhamento e garantia de 

qualidade de determinado serviço de campo; 
 
1.8. FISCAL DE CONTRATO – Preposto da ES GÁS responsável pela gestão do Contrato; 
 
1.9. TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  (TRD)  –  Documento  assinado  pelas  partes  contratantes,  quando  da 

conclusão dos serviços, para aceitação definitiva, atendida todas as exigências da FISCALIZAÇÃO. 
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2. OBJETO 

 
2.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à ES GÁS, dos serviços especificados no 
item 4 das Condições Especiais, segundo especificações contidas neste Instrumento e seus anexos. 
 
2.2. O detalhamento do objeto do presente Contrato está contemplado no Anexo I – Especificação dos Serviços deste 
Contrato.  
 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
3.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 
condições de habilitação, de qualificação e da proposta, exigidas e assumidas na contratação. 
 
3.2. Executar os serviços ora contratados, de acordo com a Especificação dos Serviços – Anexo I deste Contrato, nos 
prazos e condições aqui estabelecidos. 
 
3.3. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos serviços em 
execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas. 
 
3.4.  Manter  a  frente  dos  serviços  um  representante  credenciado  por  escrito,  por  tempo  integral,  capaz  de 
responsabilizar‐se pela direção técnica dos serviços contratados e representá‐la perante a ES GÁS. 
 
3.5. Elaborar e manter, no local de serviço, o RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO). 
 
3.6. A CONTRATADA apõe concordância com o projeto básico e demais documentações técnicas fornecidas pela ES GÁS.   
 
3.6.1.  Apontar  e  comunicar  de  imediato,  por  escrito,  à  ES  GÁS,  quaisquer  erros,  omissões  ou  discrepâncias 
eventualmente encontradas nas normas, desenhos e especificações que lhe forem fornecidos, no decorrer da execução 
dos serviços, a fim de serem corrigidos. 
 
3.7. Registrar a responsabilidade técnica relativa a este Contrato, nos conselhos de classe competentes e de acordo com 
a regulamentação dos mesmos, encaminhando à ES GÁS a documentação comprobatória antes do início dos serviços. 
Caberá ainda à CONTRATADA comprovar junto à FISCALIZAÇÃO o cumprimento de todas as exigências constantes nas 
resoluções dos conselhos de classe competentes, para eventuais aditamentos contratuais. 
 
3.8.   No caso de disciplinas da engenharia, cumprir  integralmente o disposto na  resolução 1.025/2009 do Conselho 
Federal  de  Engenharia  e  Agronomia  (CONFEA),  ou  a  que  a  vier  substituir,  no  que  se  refere  às  Anotações  de 
Responsabilidade Técnica (ART). 

3.9. Apresentar à FISCALIZAÇÃO da ES GÁS Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA ‐ NR‐9), Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT ‐ IN 84 
do INSS), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT ‐ NR‐18) e Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO ‐ NR‐7), que demonstrem o gerenciamento de riscos ambientais por 
parte da construtora, bem como a necessidade ou não da contribuição adicional prevista no parágrafo 6º do art. 57 da 
Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998. 
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3.9.1. A  CONTRATADA  deverá  entregar  à  ES GÁS  cópias  autenticadas  dos Atestados  de  Saúde Ocupacional  (ASO) 
emitidos em decorrência dos exames médicos a que os empregados que a CONTRATADA utilizar na execução dos 
serviços contratados. 
 
3.9.2. Os exames médicos serão realizados na forma da NR 7 e em conformidade com o Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO) da CONTRATADA. 
 
3.9.3. As cópias autenticadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) serão entregues à ES GÁS antes do início dos 
serviços  hora  contratados,  bem  como  semestralmente,  no  caso  de  serviços  realizados  em  área  operacional,  ou 
anualmente, em se tratando de serviços realizados na área administrativa. 
 
3.10. Preservar e manter a ES GÁS a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer 
natureza, decorrentes da ação ou omissão de seus prepostos e suas subcontratadas. 
 
3.11. A CONTRATADA, se obriga, às suas expensas, a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir no total ou em parte, o 
objeto do  contrato em que  se  verificarem  vícios, defeitos ou  incorreções  resultantes da execução ou de materiais 
empregados,  e  responderá  por  danos  causados  diretamente  a  terceiros  ou  à  ES  GÁS,  independentemente  da 
comprovação de sua conduta ou omissão sua, ou de seus subcontratados,  independentemente da comprovação de 
culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  esta  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o 
acompanhamento pela ES GÁS.   
 
3.11.1.  A  obrigação  de  refazimento  dos  serviços  rejeitados,  dentro  do  período  de  garantia, mesmo  após  o  prazo 
contratual,  por terem sido executados em discordância com os projetos, especificações, normas aplicáveis ou com a 
boa  prática  de  construção,  inclusive  reparos  de  soldas  e  radiografias  de  reparo  deverá  ser  exercida  nos  prazos 
estipulados pela Fiscalização.  
 
3.11.2. Caso, para o atendimento do item 3.12, seja necessárias a remoção de bens ou materiais associados ao serviço 
contratado, a CONTRATADA deverá  fazê‐lo no  local em que o bem ou material  tiver sido disponibilizado à ES GÁS, 
conforme estabelecido no Contrato.   
 
3.11.3.  Deixando a CONTRATADA de atender ao item 3.12, a ES GÁS poderá contratar terceiro para executar os serviços, 
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo ressarcimento à ES GÁS do valor pago ao terceiro contratado, 
não se aplicando para fins desse item 3.12 o limite previsto no item 20.  RESPONSABILIDADE DAS PARTES de CONDIÇÕES 
GERAIS do contrato. 
 
3.12 Obedecer às determinações  legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única responsável pelas 
providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas.  
 
3.13. Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à execução dos serviços, quando requerido pela 
FISCALIZAÇÃO da ES GÁS.  
 

3.13.1. As licenças que porventura só possam ser obtidas diretamente pela ES GÁS deverão ser solicitadas 
em tempo hábil à ES GÁS, de modo a não alterar o andamento dos serviços ou, se  for o caso,  impedir a 
entrada em operação da unidade. A falta de solicitação em tempo hábil sujeitará a CONTRATADA às sanções 
previstas  neste  Contrato, a  ES  GÁS,  como,  por  exemplo,  desmobilização  não  programada  em  face  da 
paralisação dos serviços, além da responsabilidade pelos eventuais prejuízos, daí decorrentes, causados à ES 
GÁS. 

 
3.14. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à ES GÁS ou a terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos 
e/ou  empregados,  em  decorrência  da  execução  dos  serviços  previstos  neste  Contrato,  observado  o  item  de 
responsabilidade das partes.  



   CONTRATO Nº.:  4600209445  
                                                                                                                     

6 
 

Pública 

 
3.15. Arcar com as indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na execução dos serviços 
contratados e com os efeitos decorrentes da inobservância e/ou sua infração e de suas subcontratadas do Contrato, de 
leis, de regulamentos ou posturas em vigor.  
 
3.16. Arcar com quaisquer despesas relacionadas com prêmios de seguros, efetuados para proteção de seu pessoal, de 
seus bens e de responsabilidade perante terceiros, vinculadas ao presente Contrato, em observância à  legislação em 
vigor. 
 

3.16.1. Fica certo que na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem insuficientes aqueles contratados, 
a CONTRATADA arcará com todos os ônus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurados fossem.  

 
3.17. Manter a ES GÁS livre e a salvo de toda e qualquer reclamação de indenização por perdas e danos ou prejuízos de 
qualquer natureza que tenha sofrido ou causado a terceiros, em decorrência deste Contrato, independentemente de 
haver ou não contratado seguro adequado e suficiente para tais circunstâncias. 
 
3.18. Não divulgar nem fornecer, sob as penas da lei, dados e informações referentes aos serviços realizados, nem os 
que lhe forem transmitidos pela ES GÁS, a menos que expressamente autorizada pela ES GÁS. 
 
3.19. Cumprir o Cronograma Físico‐Financeiro, previsto Anexo IV deste Contrato. 
 
3.20. A CONTRATADA deverá elaborar, até 15 dias após a emissão da AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, ou da realização da 
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA, em comum acordo com a Fiscalização, um Cronograma Físico‐Financeiro detalhado 
do contrato,  com base no Anexo IV, no mínimo no nível dos itens da Planilha de Preços, que compreenda as tarefas 
semanais. Este Cronograma, após a aprovação da Fiscalização, passará a ser parte integrante do Contrato, substituindo 
o Cronograma Físico‐Financeiro constante no Anexo IV. O cronograma físico deverá ser atualizado (alteração da linha 
base) somente mediante solicitação da FISCALIZAÇÃO.   
 

3.20.1 O cronograma físico a ser entregue semanalmente, deverá integrar a documentação a ser encaminhada para 
a Fiscalização como parte da aprovação dos serviços realizados.  

 
3.21. Executar o controle de qualidade dos serviços em conformidade com o disposto nos Requisitos para o Sistema de 
Qualidade na forma prevista na documentação técnica anexa a este Contrato ou, na sua ausência, conforme exigido 
pela norma técnica aplicável. 
 
3.22. Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, os documentos referentes ao Sistema da 
Qualidade. 
 
3.23.  Fornecer,  às  suas  expensas,  todos  os materiais,  ferramentas,  equipamentos  e  instrumentos  necessários  às 
atividades de garantia da qualidade, inclusive os utilizados em teste de capacitação do seu pessoal e para qualificação 
de pessoal e de procedimentos. 
 
3.24. Implantar e manter, às suas expensas, durante todo o prazo contratual um sistema de garantia da qualidade dos 
serviços contratados, obrigando‐se ainda, com relação a este assunto, a: 
 

a) Proceder, a todas as qualificações de operários especializados e dos processos de montagem e soldagem 
dentro de critérios ditados pelas normas vigentes e expedir os respectivos certificados, respondendo pelos custos 
de passagens, materiais e equipamentos utilizados na qualificação  centralizada de pessoal e procedimentos. A 
capacidade do pessoal a  ser utilizado pela CONTRATADA poderá  ser  comprovada através de  testes,  conforme 
roteiro de seleção/avaliação de pessoal aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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b) Executar ensaios não destrutivos adicionais, resultantes do aumento de amostragem em decorrência de 
defeitos detectados nos serviços. 

 

c) Executar ensaios e testes adicionais, sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário para melhor comprovar 
a qualidade requerida para serviços, equipamentos ou materiais de fornecimento da CONTRATADA. 

 
3.25. Responsabilizar‐se pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente e à saúde 
pública, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos exigidos para o pleno 
desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a  fim de afastar 
qualquer risco de dano que possa ser causado pelas atividades que desenvolve. 
 
3.26. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, independentemente de culpa, as sanções 
impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrentes do exercício 
de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, especialmente em razão de defeitos, armazenamento ineficaz, má 
utilização ou conservação dos bens, produtos e equipamentos de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em 
razão de empréstimo, locação ou outra forma negocial, ainda que transferidas a terceiros estranhos a este contrato. 
 
3.27. A  CONTRATADA  deverá  fornecer,  mensalmente  ou  em  periodicidade  menor,  sempre  que  solicitado  pela 
FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, os elementos necessários à aprovação dos serviços executados.   
 
3.28.  As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO não cria qualquer tipo de associação, sociedade, mandato, 
agenciamento, consórcio e representação entre a CONTRATADA e a ES GÁS, sendo certo que quaisquer valores exigidos 
judicialmente ou administrativamente da ES GÁS, em razão das atividades da CONTRATADA, serão ressarcidos por esta, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da sua apresentação pela ES GÁS. 
 
3.29. Responder exclusivamente pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão‐de‐obra necessária à execução 
dos serviços contratados. 
 
3.30. A CONTRATADA far‐se‐á representar nos serviços, objeto deste Contrato por profissional habilitado, devidamente 
registrado na correspondente entidade de classe, em caráter permanente, que dirigirá os serviços durante todo o prazo 
contratual, respondendo pela direção  técnica dos serviços e cujo nome, acompanhado do respectivo currículo a ser 
submetido previamente à ES GÁS, para avaliação de sua capacidade técnico‐profissional. 
 

3.30.1 O preposto e representante técnico da CONTRATADA poderão ser a mesma pessoa desde que esta reúna os 
poderes de representação e direção técnica requeridos.   

 
3.30.2. Em caso de falta ou impedimento, o profissional representante da CONTRATADA deverá ser substituído por 
um  preposto,  com  amplos  poderes  para  representá‐la  e  cujo  nome,  com  experiência  e  capacidade  técnico‐
profissional comprovadamente superior ou equivalente ao representante anterior.  

 
3.31. Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto nível da técnica atual. A comprovação 
da  capacidade  do  profissional  segundo  as  exigências  requeridas  na  licitação, mediante  a  realização  de  testes  de 
qualificação, conforme as normas vigentes, poderá ser exigida pela ES GÁS, que terá o direito de acompanhá‐los, se 
julgar necessário. 
 
3.32.   Garantir que os  integrantes de seu corpo técnico executem pessoalmente e diretamente as obrigações a eles 
imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta. 
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3.33. Apresentar à FISCALIZAÇÃO uma relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços bem como 
comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nesta relação. 
 
3.34. Manter  seus empregados uniformizados,  identificados pelo nome e  logotipo da CONTRATADA estampado no 
uniforme, utilizando os equipamentos de proteção individual (E.P.I).  
 
3.35. Obrigar seu pessoal, quando nas instalações da ES GÁS ao uso ostensivo de crachás de identificação fornecidos 
pela ES GÁS, os quais serão devolvidos ao término do Contrato ou retirada do empregado das atividades relacionadas 
com o presente Contrato.  
 
3.36.  Sempre  que  solicitado  pela  FISCALIZAÇÃO,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  o  currículo  dos  profissionais 
designados para os serviços contratados, para comprovar a experiência em serviços da mesma natureza do objeto deste 
Contrato. 
 
3.37. Submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, a previsão de mobilização e desmobilização 
de seu pessoal, inclusive de supervisão e de inspeção, em função do cronograma contratual. 
 
3.38. Apresentar, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, o horário de execução dos serviços e, com antecedência mínima de 
24 (vinte e quatro) horas, todas as alterações a este referente.  
 
3.39.  Respeitar  e  fazer  seu  pessoal  respeitar  a  legislação  sobre  Segurança,  Meio  Ambiente  e  Saúde  e  sua 
regulamentação, as disciplinas, regulamentos e normas da ES GÁS, em vigor no local de execução dos serviços. 
 
3.40. Observar  todos  os  procedimentos,  políticas,  diretrizes  e  normas  relacionadas  à  Segurança  da  Informação  da 
Companhia de Gás do Espirito Santo – ES GÁS. 
 
3.41. Agir  com probidade na execução dos  serviços  contratados, observando as  cláusulas  constantes do Código de 
Conduta e Integridade da ES GÁS, obrigando‐se, desde já, a conhecer e respeitar. 
 
3.42. Afastar  imediatamente da execução dos serviços contratados, mediante  iniciativa própria ou por solicitação da 
FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, qualquer empregado ou preposto que revele inaptidão para o serviço e/ou crie embaraço às 
atividades da ES GÁS. 
 
3.43.  A CONTRATADA terá responsabilidade integral perante a ES GÁS pelo cumprimento das obrigações contratuais, 
não sendo esta responsabilidade de forma alguma diminuída ou dividida pela eventual participação de terceiros, por ele 
contratados, na execução do objeto deste contrato. 
 
3.44. Cumprir o horário de trabalho acordado com a FISCALIZAÇÃO, quando prestando serviços nas instalações da ES 
GÁS. 
 

3.44.1. Os serviços prestados em horário extraordinário para cada etapa dos serviços devem ser programados 
com antecedência adequada, mediante prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
3.45. Arcar com os encargos e despesas, decorrentes de alojamento, alimentação, transporte, assistência médica e de 
pronto‐socorro, que forem devidos ao seu pessoal, em quaisquer circunstâncias.  
 
3.46. Providenciar quando necessário, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de início do prazo contratual, a 
matrícula da obra de construção civil, objeto deste Contrato, no Cadastro Específico do INSS (CEI),  junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor.  
 



   CONTRATO Nº.:  4600209445  
                                                                                                                     

9 
 

Pública 

3.47. A CONTRATADA declara que é, para todos os efeitos deste CONTRATO, única e exclusiva empregadora, razão pela 

qual todas as verbas trabalhistas e indenizatórias que porventura a ES GÁS venha a responder, em razão dos funcionários 

e prepostos da CONTRATADA deverão serão ressarcidas pela CONTRATADA, no prazo de 05  (cinco) dias corridos, a 

contar da sua apresentação pela ES GÁS, sem prejuízo de eventuais penalidades aplicáveis à CONTRATADA em face de 

tais atos. 

3.48. Responder, mesmo após o término contratual, pelos débitos trabalhistas, previdenciários, fundiários tributários, 
comerciais e demais encargos relativos aos seus empregados e prepostos que estiverem prestando serviços à ES GÁS, 
devendo efetuar seguro aos empregados utilizados na execução dos serviços contratados contra o risco de acidente de 
trabalho. 
 
3.48.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, nos termos do art. 77, § 
1º, da Lei 13.303/2016,  não transfere à ES GÁS  a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
 
3.49.  Caberá  à  CONTRATADA manter  válida  e  vigente  a  CNDT  no  decorrer  da  vigência  contratual  e  apresentar 
mensalmente à Fiscalização da ES GÁS, documento que comprove o pagamento de  todos os débitos  trabalhistas e 
encargos afins que por lei ou por livre acordo a CONTRATADA tenha a obrigação de recolher no período, tais como o 
comprovante de recolhimento do FGTS de seus empregados e o comprovante de regularidade perante o INSS. 
  
3.50. Apresentar mensalmente à FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, documento que comprove o pagamento de todos os débitos 
trabalhistas e previdenciários que por lei ou por livre acordo a CONTRATADA tenha a obrigação de recolher no período, 
tais como e exemplificativamente o comprovante de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
de seus empregados e o comprovante de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Obriga‐se 
ainda a elaborar a manter atualizados os perfis profissiográficos previdenciários de  seus empregados,  consoante o 
disposto no Decreto 4.032/01. 
 
3.51. A comprovação de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  (FGTS) e do  Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) dos empregados da CONTRATADA, nos moldes do estabelecido acima, deverá vir acompanhada da 
Relação dos Empregados  (RE) que prestam ou prestaram serviços descritos no presente CONTRATO para a ES GÁS, 
informando os respectivos salários e recolhimentos através do aplicativo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social  (SEFIP). A CONTRATADA ainda deverá comunicar à ES GÁS, por escrito, acerca de 
qualquer alteração ocorrida nesta relação. 
 
3.52. Na hipótese de a CONTRATADA se tratar de cooperativa ou autônomo ficará obrigada a apresentar a inscrição e 
recolhimentos mensais efetuados junto ao INSS dos cooperativados utilizados na prestação de serviços ou do autônomo, 
conforme o caso. A demonstração de regularidade desses comprovantes será condicionante para o pagamento. 
 
3.53. Ocorrendo o descumprimento do estabelecido nos itens 3.49, 3.50, 3.51 e 3.52, a ES GÁS estará autorizada a reter 
os pagamentos devidos pela prestação dos serviços estipulados neste CONTRATO à CONTRATADA, retenção esta que 
perdurará até que a CONTRATADA apresente os comprovantes de regularidade fiscal à FISCALIZAÇÃO da ES GÁS. 
 
3.54.  Discriminar,  obrigatoriamente,  dentre  os  empregados  utilizados  na  prestação  dos  serviços  ora  contratados, 
aqueles empregados alocados na sua execução que tenham realizado atividade que ensejam aposentadoria especial, 
nos termos da Lei nº. 10.666, de 08 de maio de 2003, e INSS 87/2003. 
 
3.55.  Apresentar,  sempre  que  solicitadas,  à  FISCALIZAÇÃO  da  ES  GÁS,  as  carteiras  profissionais  atualizadas  de 
empregados utilizados na execução dos serviços contratados. 
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3.56. Fornecer  todos os equipamentos de  construção e montagem, máquinas, veículos,  combustíveis,  lubrificantes, 
ferramentas, utensílios, materiais de consumo, equipamentos de proteção individual, móveis e materiais de escritório, 
conforme definido na Especificação dos Serviços – Anexo  I, a este Contrato, bem como qualquer outro componente 
necessário à execução dos serviços. 
 
3.57. Apresentar à FISCALIZAÇÃO a relação de todos os materiais, ferramentas e equipamentos que deverão compor o 
seu Canteiro de Obra, para fins de saída de materiais, ferramentas e equipamentos, quando necessário. 
 
3.58. Manter  instalações adequadas, de acordo  com os padrões estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO,  com  suficientes 
recursos  técnicos,  inclusive  de  pessoal  especializado,  para  poder  prestar  assistência  rápida  e  eficiente  ao  seu 
equipamento,  providenciando,  às  suas  expensas,  combustíveis,  lubrificantes,  materiais  de  consumo  e  peças  de 
reposição para esse  fim, de modo a não prejudicar o bom andamento dos  serviços. Tais  instalações, com expressa 
autorização prévia da ES GÁS, poderão ser feitas no canteiro da Obra. 
 
3.59. Fornecer todos os materiais e/ou equipamentos, com exceção daqueles cujo fornecimento seja encargo da ES 
GÁS, com requisitos de qualidade, utilidade, resistência e/ou segurança recomendados pelas normas aplicáveis.  
 
3.60. Apresentar,  sempre que  for  exigida pela  FISCALIZAÇÃO,  amostra de qualquer material  a  ser  empregado nos 
serviços. 
 
3.61.  Providenciar  a  colocação  de  todos  os materiais,  equipamentos  e  instrumentos  sob  sua  responsabilidade  de 
fornecimento no local da obra, no prazo acordado com a FISCALIZAÇÃO, compatível com as exigências para inspeção 
de recebimento, visando não comprometer o cronograma dos serviços. 
 
3.62. Proceder à retirada de suas máquinas, equipamentos e instalações do canteiro de obra, às suas expensas, após o 
término dos  serviços ou  rescisão do Contrato, ou  ainda  aqueles que  tenham  sido  recusados, no prazo  fixado pela 
FISCALIZAÇÃO, findo o qual, após a devida notificação à CONTRATADA, a ES GÁS fica com o direito de promover sua 
retirada,  como  lhe  convier,  e  debitando  as  respectivas  despesas  à  CONTRATADA,  com  o  que  cessará  qualquer 
responsabilidade da ES GÁS por perdas, danos, furtos ou extravios. 
 
3.63.  Responsabilizar‐se  pela  correta  utilização,  guarda  e  conservação  dos materiais,  equipamentos,  ferramentas, 
máquinas,  veículos e/ou  instalações,  fornecidos pela ES GÁS, bem  como  ressarcir, pelo  valor  atualizado, eventuais 
extravios, danos ou depreciações não relacionadas com a execução do presente Contrato. 
 
3.64. Carregar, transportar e descarregar os materiais e equipamentos necessários à execução do presente Contrato. 
 
3.65.  Submeter  à  aprovação da  ES GÁS,  antes do  início dos  serviços, os procedimentos de  elevação  de  carga dos 
principais equipamentos, definidos pela ES GÁS. 
 
3.66. Aplicar os materiais, cujo fornecimento seja encargo da ES GÁS 
 
3.67. Devolver todo o material excedente, cujo fornecimento tenha sido da ES GÁS devidamente identificado. 
 
3.68. Responsabilizar‐se pela perda de materiais provenientes de  requisição com descrição  imperfeita, de aplicação 
inadequada ou não autorizada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
3.69. Garantir a qualidade e perfeição dos materiais, equipamentos e demais elementos fornecidos, respondendo na 
forma da Lei, por quaisquer defeitos decorrentes da execução dos serviços objeto do presente Contrato. 
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3.70. Disponibilizar previamente à FISCALIZAÇÃO o cumprimento das condicionantes, tanto do canteiro quanto da obra 
as  licenças  junto  às  repartições  competentes,  necessárias  para  instalação  do  canteiro  de  obra  ou  das  adaptações 
eventualmente necessárias no local fornecido pela ES GÁS. 
 
3.71. Instalar um canteiro de obras ou fazer as adaptações eventualmente necessárias no local fornecido pela ES GÁS, 
conforme definido na Especificação dos Serviços – Anexo I, deste Contrato, tais como instalações de banheiros, vestiários 
e área de alimentação para os funcionários, conforme previsto ou necessário para cada caso ou tipo de obra. 
 
3.72. Submeter à aprovação prévia da ES GÁS o projeto de suas instalações provisórias de ar, água e eletricidade. 
 
3.73. Executar e manter, sob sua responsabilidade, os serviços internos de sinalização e proteção, referentes aos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
3.74. Manter as áreas do canteiro de obras e das diversas frentes de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, 
removendo todos os resíduos oriundos da obra tais como sobras de materiais existentes, sucatas de ferro e outros, e 
executar os serviços de drenagem e regularização do terreno, que forem necessários. 
 
3.75. Submeter a apreciação da FISCALIZAÇÃO, antes mesmo do início da instalação do canteiro de obra, o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos (PGR), bem como os certificados de destinação referente à obra, mesmo que sejam resíduos 
não perigosos (lixo, entulho, lâmpada, efluente sanitário e etc.).  
 
3.76. Providenciar as necessárias ligações de água, ar comprimido e energia elétrica, das redes da ES GÁS até o local dos 
serviços, orientado pela FISCALIZAÇÃO, inclusive o abaixamento para as tensões de uso e suas distribuições, conforme 
previsto na Especificação dos Serviços – Anexo I, deste Contrato. Quando não previstas como de obrigação da ES GÁS 
providenciar o abastecimento de água, eletricidade, ar  comprimido e outras utilidades necessárias à execução dos 
serviços objeto do Contrato. 
 
3.77. Executar, às suas expensas, linhas provisórias para testes, drenagem e pré‐operação dos sistemas cuja montagem 
e/ou fornecimento estejam incluídos no objeto do Contrato, conforme previsto na Especificação dos Serviços – Anexo I, 
deste Contrato.  
 
3.78. Permitir que terceiros executem em seu canteiro de obra, durante a execução deste Contrato, outros serviços 
expressamente  indicados pela ES GÁS, que diligenciará para que a sua execução não colida e nem cause atrasos ou 
danos aos serviços a cargo da CONTRATADA.  
 
3.78.1. A permissão ora concedida não servirá de pretexto à CONTRATADA para justificar inadimplemento de cláusulas 
ou  condições  do  presente  Contrato,  especialmente  quanto  às  que  se  referem  a  prazos  e  preços,  a menos  que  a 
CONTRATADA comprove e a ES GÁS reconheça que a intervenção de terceiros foi à causa de tal inadimplemento. 
 
3.79.  Executar,  quando  necessário,  serviços  topográficos,  em  absoluta  conformidade  com  os  detalhes  do  projeto 
fornecido pela ES GÁS. 
 
3.80. Colocar em local visível da Obra placa da empresa com nome do Responsável Técnico e o número de sua inscrição 
no CREA. 
 
3.81. Fornecer aparelhos intercomunicadores para utilização no acompanhamento dos serviços, com faixa de operação 
que não interfira com os utilizados pelo serviço local de telecomunicações da ES GÁS, e cuja frequência seja compatível 
com as dos aparelhos utilizados pela FISCALIZAÇÃO, submetendo‐os previamente à apreciação da FISCALIZAÇÃO. 
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3.82. Apresentar até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, cópia de todos os acordos firmados com todos os 
municípios  que  sejam  contemplados  com  obras  e/ou  serviços  e/ou  fornecimento  de  equipamentos  objeto  deste 
Contrato, em relação ao recolhimento de todos os tributos relativos ao presente instrumento contratual. 
 
3.83. Após a assinatura do instrumento contratual a CONTRATADA deverá examinar e enviar a legislação do ISS do local 
onde serão executados os serviços.  
 
3.84. No caso de o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) estar sob a responsabilidade da 
CONTRATADA, esta se obriga a encaminhar cópia quitada e autenticada da guia de pagamento correspondente, junto 
com o BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS referente ao mês subsequente, sob pena de a fatura correspondente a este 
boletim ficar retida até a quitação do imposto em pauta. 
 
3.85. Registrar nas cópias de projetos fornecidos pela ES GÁS as modificações efetuadas no decorrer dos serviços, de 
forma a mantê‐las atualizadas "como construído" e apresentar à FISCALIZAÇÃO as referidas cópias com as anotações, 
sempre que solicitado. 
 
3.86. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, 
mão‐de‐obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República, nem utilizar mão‐de‐obra 
em condição análoga à de escravo, bem como, fazer constar cláusula específica nesse sentido nos contratos firmados 
com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa ou rescisão deste Contrato, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis. 
 
3.87. A CONTRATADA não poderá promover no recrutamento e na contratação da sua força de trabalho qualquer tipo 
de discriminação, seja em virtude de cor/raça/etnia, idade, sexo, estado civil, orientação sexual e de posição política, 
ideológica,  filosófica  e/ou  religiosa,  ou  por  qualquer  outro  motivo,  sob  pena  de  extinção  do  CONTRATO, 
independentemente das penalidades que lhe forem aplicáveis;  
 
3.87.1 A CONTRATADA envidará os maiores esforços para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater 
a  discriminação  de  qualquer  natureza,  (iii)  contribuir  para  o  desenvolvimento  sustentável,  para  a  redução  da 
desigualdade social e (iv) estimular a equidade de raça/etnia e gênero. 
 
3.88. A CONTRATADA deverá requerer todos os procedimentos e normas relacionadas à Segurança da Informação da 
ES GÁS, bem como ao Código de Conduta e Integridade da ES GÁS, obrigando‐se, desde já, a conhecer e respeitar. 
 
3.89. A CONTRATADA não poderá manter, durante a execução do  contrato, administrador ou  sócio  com poder de 
direção que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até 
o terceiro grau, de empregado(a) da ES GÁS detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que 
assinou  o  contrato;  (iii)  responsável  pela  demanda;  (iv)  responsável  pela  contratação;  (v)  hierarquicamente 
imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável 
pela contratação. 
 
3.89.1. O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual.  
 
3.90. A CONTRATADA não poderá utilizar, na execução dos  serviços, objeto deste Contrato,   profissional que  seja 
cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 
de empregado da ES GÁS detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; 
(iii)  responsável pela demanda;  (iv)  responsável pela  contratação;  (v) hierarquicamente  imediatamente  superior ao 
responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação. 
 
3.90.1. O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual. 
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3.91.  A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela ES GÁS, a emitir uma declaração por escrito de que cumpriu 
ou vem cumprindo a exigência contida nos itens 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 e 3.90. 
 
3.92. Caso ocorra acidente grave ou fatal com qualquer empregado da CONTRATADA alocado na prestação dos 
serviços objeto deste CONTRATO, durante sua vigência, a CONTRATADA deverá: 
 
3.92.1. Comunicar o acidente de forma imediata à FISCALIZAÇÃO, para as providências legais. 
 
3.92.2. Providenciar para que, com a máxima urgência, os familiares sejam notificados do ocorrido, fornecendo o 
devido apoio social. 
 
3.92.3. Instituir formalmente, uma Comissão de Investigação, em até 48 (quarenta e oito) horas após o acidente, para, 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, identificar as causas e elaborar Relatório recomendando medidas que se façam 
necessárias para evitar acidentes semelhantes. 
 
3.92.4. O Relatório deverá conter, no mínimo, as seguintes informações relativas ao acidente: 
 
a) Descrição; 

b) Local preciso; 

c) Dados relativos às pessoas acidentadas; 

d) Causas básicas e imediatas. 

3.93. Garantir  à Comissão de  Investigação  autoridade  e  autonomia  suficientes para  conduzir  as  investigações  sem 
quaisquer restrições. 
 
3.94. Divulgar, somente após a conclusão dos trabalhos da Comissão de Investigação, e quando solicitado pela 
FISCALIZAÇÃO, os resultados do Relatório, de modo a repassar a experiência no acidente a outras empresas 
contratadas. 
 
3.95. Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação brasileira, independentemente do 
encerramento contratual. 
 
3.96. A CONTRATADA deverá atender as prescrições da Lei Complementar 879/17 e Decreto 4251‐R /18, que se 
aplicam a ES GÁS, visto ser parte integrante da administração indireta do Poder Executivo Estadual, devendo dessa 
forma, se ajustar perante a SEJUS para fins de cumprimento das exigências contidas na lei e no decreto citados. 
 
3.97. Apresentar as certidões de regularidade municipal e estadual, além das certidões previstas no Art. 27 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS, sempre nas medições e quando solicitado pela ES GÁS. 
 

 
 
 

4. OBRIGAÇÕES DA ES GÁS 

 
4.1. Fornecer as especificações,  instruções e  localizações que  se  fizerem necessárias para a execução completa dos 
serviços.  
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4.2. Atender ao que for estabelecido como obrigações da ES GÁS na Especificação de Serviços – Anexo I e seus anexos. 
 
4.3. Emitir a AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E/OU ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA.  
 
4.4.  Notificar,  por  escrito,  a  CONTRATADA,  fixando‐lhe  o  prazo,  para  corrigir  erros,  defeitos  ou  irregularidades 
encontrados na execução dos serviços. 
 
4.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual multa, de notas de débito e da  suspensão da 
prestação de serviços. 
 
4.6. Proceder a medição dos serviços executados, na forma do item 8. MEDIÇÃO de CONDIÇÕES GERAIS deste Contrato.  
 
4.7. Efetuar os pagamentos devidos pela realização dos serviços neste Contrato. 
 
4.8. Fornecer, quando de obrigação da ES GÁS, as utilidades, conforme definido na Especificação dos Serviços – Anexo 
I, deste Contrato. 
 
4.9. Delimitar, quando necessário, uma área para instalação do canteiro de obras da CONTRATADA. 
 
4.10.  Fornecer,  em  tempo hábil  e de  acordo  com  o previamente  estabelecido  com  a CONTRATADA, nas  áreas de 
armazenagem indicadas pela FISCALIZAÇÃO, os materiais e equipamentos cujo fornecimento seja da ES GÁS. 
 
4.11.  Colaborar  com  a  CONTRATADA,  quando  solicitada,  no  estudo  e  interpretação  dos  projetos  em  execução, 
fornecendo os elementos adicionais que reconhecidamente se fizerem necessários à compreensão dos projetos. 
 
4.12. Informar à CONTRATADA sobre quaisquer alterações de horários e rotinas de serviço. 
 
4.13. Na  hipótese  em  que  for  necessária  a  realização  de  tratamento  de  dados  pessoais  de  titulares  vinculados  à 
CONTRATADA em  razão do presente Contrato, a ES GÁS deverá adotar medidas de segurança  (técnicas,  jurídicas e 
administrativas), aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando‐se os 
padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na 
legislação  de  proteção  de  dados  e  privacidade  e  privacidade  em  vigor,  especialmente  a  Lei  nº  13.709/2018,  suas 
alterações e leis aplicáveis, sem prejuízo do disposto no item 16. CONFIDENCIALIDADE de CONDIÇÕES GERAIS. 
 
4.14. Acompanhar,  fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz  respeito ao cumprimento da Lei Complementar 
879/17 e do Decreto 4251‐R /18, para que a CONTRATADA se ajuste perante a SEJUS para cumprimento das exigências 
da lei e do decreto citados. 
 
 
 
 
 

 

5. PRAZO 

 
 5.1. O contrato possui prazo de vigência descrito no  item 8 das Condições Especiais, podendo ser automaticamente 
extinto após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). 
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5.2. O  prazo  para  execução  dos  serviços  objeto  do  presente  Contrato  está  especificado  no  item  8  das  Condições 
Especiais. 
 
5.3. Serão acrescidos aos prazos referidos no item 5.2 os dias de paralisação dos serviços por causas que independam 
da vontade ou do controle da CONTRATADA, verificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 
 
5.3.1. Serão acrescidos ao prazo indicado no item 5.2 os dias em que os serviços estiverem paralisados devido às chuvas 
e suas consequências, capazes de, comprovadamente,  influir no andamento dos serviços, desde que  registrados no 
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO. 
 
5.3.2. Serão acrescidos aos prazos referidos no item 5.2 os dias de paralisação decorrentes de solicitações feitas pela ES 
GÁS,  que,  comprovadamente,  afetem  o  andamento  dos  serviços,  ou  decorrentes  de  atrasos  no  fornecimento  de 
materiais  de  responsabilidade  da  ES  GÁS,  desde  que  essas  ocorrências  sejam  comunicadas,  por  escrito,  pela 
CONTRATADA. 
 
5.4. Não caberá qualquer extensão do prazo de execução dos serviços como decorrência da adoção, por parte da ES 
GÁS, de medida prevista no item 10.1.6 do item 10 de CONDIÇÔES GERAIS deste Contrato. 
 
5.5. Se a ES GÁS verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos serviços não permitirá a sua execução no prazo 
previsto no Cronograma, consideradas as prorrogações de prazo previstas, por culpa exclusiva da CONTRATADA, poderá 
exigir, e essa se obriga a atender, o emprego de mais mão‐de‐obra, bem como a execução de serviços em horas extras 
e/ou a utilização de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o atraso e permitir a 
conclusão dos serviços na data prevista, sem que isto, no entanto, implique qualquer alteração dos preços contratuais. 
 
5.5.1. O fato de a ES GÁS não usar os direitos previstos no item 5.4 desta cláusula, não constituirá, em hipótese alguma, 
motivo de alegação pela CONTRATADA para se eximir da responsabilidade de executar os serviços no prazo contratual 
previsto e/ou das cominações legais e contratuais a que estiver sujeita. 
 
5.6.  O  término  contratual  não  importará  na  ineficácia  das  cláusulas  de  foro,  responsabilidade  trabalhista,  fiscal, 
ambiental, propriedade de resultados, confidencialidade, conformidade e garantia, que restarão vigentes pelos prazos 
nelas estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos. 
 
 

6. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 
6.1. O valor global do contrato encontra‐se definido no item 11 das Condições Especiais sendo meramente estimativo 
e, portanto, não confere à CONTRATADA o direito ao seu exaurimento, sendo fixado tão somente com a finalidade de 
destaque para custeio interno da ES GÁS ao presente CONTRATO, através da rubrica orçamentária indicada no item 14 
das Condições Especiais, não cabendo à CONTRATADA o direito a qualquer reclamação ou indenização. 
 
6.2. O valor real a ser pago à CONTRATADA será aquele referente aos serviços que forem efetivamente executados, 
concluídos, medidos e aceitos pela FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, conforme PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS ‐ Anexo II do 
presente Contrato e cronograma físico‐financeiro do contrato. 
 
6.3. A aprovação, pela ES GÁS, da PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS que  integra a proposta da CONTRATADA, não 
justificará qualquer alteração do preço global contratual, ainda que tal documento seja omisso em relação a qualquer 
serviço ou inexato quanto às quantidades dos serviços indispensáveis à fiel execução deste Contrato.  
 
6.4. Excepcionalmente, eventuais serviços não previstos neste Contrato, mas que comprovadamente sejam necessários 
e complementares à sua execução e decorram de comprovada imprecisão das informações técnicas fornecidas pela ES 
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GÁS    deverá ser objeto de ajuste prévio entre as PARTES contratantes, obedecer aos valores correntes no mercado e 
formalizado através de Aditivo contratual. 
 
6.5. No valor global deste Contrato estão compreendidos todas as despesas com mão‐de‐obra, seguros, custos, insumos, 
supervisão, administração, tributos, licenças, emolumentos fiscais, despesas, inclusive quaisquer adicionais relativos à 
remuneração de seu pessoal, exceto as reembolsáveis, quando previstas, bem como as demais obrigações legais que 
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, inclusive lucro, necessários à sua perfeita execução, até o 
término do Contrato, não cabendo, pois, quaisquer reivindicações de revisão de preços, seja a que título for.  
 
6.6. Os custos referentes à mão‐de‐obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo, portanto, 
nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções, dissídios ou reenquadramento sindical ocorridos no 
curso da contratação. 
 
6.7. Os recursos financeiros necessários à cobertura deste Contrato estão devidamente equacionados e assegurados 
especificamente no orçamento do exercício corrente e previstos nos seguintes para cobrir o período de execução total 
do objeto contratual. 
 
6.8. A CONTRATADA deverá, a critério da ES GÁS, comprovar o pagamento do adicional de periculosidade aos seus 
empregados, se os serviços exigirem o pagamento deste valor. 
 
6.9. Quando necessária à alteração do valor contratual, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos nos serviços 
contratados, solicitados pela ES GÁS, por acordo entre as PARTES, será observado o  limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) em relação a quantidade de cada linha da Planilha de Preços Unitários – Anexo II e do valor inicial do contrato. 
 
6.10. Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente pela ES GÁS por meio de um único documento de cobrança, 
em nome da CONTRATADA,  cujo  vencimento dar‐se‐á no 30º  (trigésimo) dia  contado da data  final do período de 
medição,  desde  que  a  CONTRATADA  apresente  até  o  dia  10  (dez)  do mês  seguinte  ao  período  de medição,  os 
documentos de cobrança (nota fiscal e/ou fatura) indispensáveis à regularidade do pagamento. 
 
6.10.1. Caso a CONTRATADA entregue os documentos de cobrança em prazo posterior ao estipulado no item 6.10 ou 
com  incorreção/incompletos,  a  data  de  vencimento  do  boleto  bancário  será  postergada  por  tantos  dias  quantos 
corresponderem ao atraso na entrega dessa documentação, sem que seja devida uma nova atualização de preços. 
 
6.11. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo 
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
6.12. A Garantia Bancária deve possuir validade mínima de 60  (sessenta) dias após o encerramento da vigência do 
contrato. 
 
6.13. Não há remuneração pelo prazo de pagamento dos documentos de cobrança.  
 
6.14. Após  aprovação  do BOLETIM DE MEDIÇÃO DE  SERVIÇOS,  pelo  fiscal  a  CONTRATADA  deverá  encaminhar  os 
documentos de cobrança, ao Protocolo da ES GÁS, indicado no item 21 das Condições Especiais ou entregar diretamente 
ao FISCAL DE CONTRATO. 
 
6.15. Os valores dos preços básicos e do  reajustamento, quando previsto, deverão  constar de modo destacado no 
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.  
 
6.16. Nos documentos de  cobrança deverão  constar obrigatoriamente, além da data de assinatura do  instrumento 
contratual, as seguintes informações: 
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a. Número do instrumento contratual, e aditivo, quando houver; 
 
b. Período da execução dos serviços ou evento e o número do BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS; 
 
c. Nome e código do banco; 
 
d. Agência, código e conta‐corrente. 

 
6.17. A CONTRATADA deverá apresentar à ES GÁS, junto a documentação de medição, até o dia 10 de cada mês, sob 
pena de suspensão imediata dos pagamentos, os seguintes documentos, quando houver retenção, em favor do INSS, 
pela ES GÁS: 
 
6.17.1. Cópia da folha de pagamento específica dos empregados que estiverem envolvidos na execução dos serviços 
contratados, devidamente quitada, referente ao mês de competência anterior ao da execução dos serviços, indicando 
no cabeçalho o número deste Contrato. 
 
6.17.2. Cópia autenticada da Guia da Previdência Social (GPS), devidamente quitada, referente ao mês de competência 
anterior ao da execução dos serviços, referente a todos os empregados da CONTRATADA em atuação na execução do 
Contrato.  
 
6.17.3.  Declaração,  conforme modelo  Anexo  V  deste  Contrato,  de  que  possui  escrituração  contábil,  firmada  pelo 
contador responsável da CONTRATADA, e que os valores ora apresentados encontram‐se devidamente contabilizados. 
 
6.17.4. Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devidamente quitada, referente ao 
mês de competência anterior ao da execução dos serviços e informações à Previdência Social (GFIP), específica para este 
Contrato,  juntamente  com  o  recibo  de  entrega  da  mesma,  devidamente  autenticada,  indicando  o  número  e  a 
denominação da matrícula CEI cadastrada para estes serviços. Caso não seja exigido matrícula CEI para os referidos 
serviços pela legislação em vigor, deverá ser indicada a Razão Social da ES GÁS e o CNPJ do tomador dos serviços. 
 
6.17.5. Caso ocorra paralisação da obra a CONTRATADA deverá fornecer cópia da GFIP negativa. 
 
6.17.6.  Cópia  da  Certidão  Negativa  Conjunta  Federal  para  fins  de  comprovação  de  regularidade  da  contribuição 
previdenciária.   
 
6.18.  Quando  da  emissão  do  BOLETIM  DE MEDIÇÃO  DE  SERVIÇOS  final,  além  da  apresentação  dos  documentos 
indicados nos itens anteriores, deverão ser apresentados até 3 (três) dias úteis antes do vencimento do documento de 
cobrança, aqueles referentes ao mês da medição final, e, ainda, a baixa da obra no CEI e apresentação da respectiva 
Certidão  Negativa  Conjunta  Federal  para  fins  de  comprovação  de  sua  regularidade  com  suas  contribuições 
previdenciárias.  
 
6.19. Fica assegurado à ES GÁS o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, por força deste Contrato ou 
em outro contrato mantido com a ES GÁS, comunicando‐lhe, em qualquer hipótese, a decisão, com antecedência de 
cinco dias úteis, por escrito, importâncias correspondentes a: 
 
6.19.1.  Todos  os  débitos  a  que  tiver  dado  causa,  notadamente multas  de  qualquer  espécie  e  os  decorrentes  de 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários. 
 
6.19.2. Despesas relativas à correção de falhas. 
 
6.19.3.  Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos. 
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6.19.4. Utilização de materiais ou equipamentos da ES GÁS cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA. 
 
6.20.  Caso  a  ES GÁS  realize  retenções/deduções  nas  faturas  da  CONTRATADA  que,  posteriormente,  verifiquem‐se 
incorretas  ou  em  desacordo  com  o  determinado  neste  Contrato,  os  valores  incorretamente  retidos  deverão  ser 
devolvidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da conclusão do procedimento interno da ES GÁS que reconhecer 
a realização de retenções/deduções indevidas, atualizado monetariamente com base no IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo), pro rata die. 
 

7. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
7.1. Os preços contratuais serão reajustados, anualmente, na data base descrita no item 7  das Condições Especiais, para 
mais ou para menos.  

 
7.2. Nos cálculos de reajustamento anual dos preços contratuais utilizar‐se‐ão os índices referentes ao mês anterior ao 
do reajuste, ainda que não publicados, mas já dados a conhecer pelo órgão competente. 
 
7.3. Havendo atraso na divulgação de pelo menos um dos  índices componentes da  fórmula de  reajustamento, será 
utilizado, a título provisório, o último fator de reajustamento definitivo já conhecido. Eventuais diferenças serão pagas 
ou compensadas por ocasião do pagamento de quaisquer documentos de cobrança posteriores, quando existentes, ou 
pelos meios adequados à satisfação desse eventual crédito ou débito. 
 
7.4. O pagamento de eventual complemento de reajuste, devido a não disponibilidade de índices por ocasião da emissão 
do BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, será efetuado juntamente com o pagamento do principal. 

 
7.5. O valor inicial e de reajuste de preço, deverão constar de modo destacado, em um único documento de cobrança.  
 
7.6.  A  CONTRATADA  realizará  o  cálculo  dos  reajustamentos,  apresentando  seu  resultado  para  aprovação  da 
FISCALIZAÇÃO. 

 
7.7. O reajustamento não atingirá os serviços executados até o período de medição do mês anterior ao aniversário do 
contrato. O cálculo pró‐rata para os dias contados do aniversário do contrato até o final do mês correspondente deverá 
ser calculado da seguinte forma: 
 

𝐼𝑅𝑛𝑑 1 𝐼𝑅
𝑛𝑑
30 1 

 
 
Onde: 

 
 𝐼𝑅 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝐷𝑖á𝑟𝑖𝑜  
 𝐼𝑅 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒  
 𝑛𝑑 𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠  30 –  𝑑 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜  

 
 
7.8. Todos os  cálculos parciais da  fórmula de  reajustamento deverão  ser  feitos  sem  limitação do número de  casas 
decimais  (ponto  flutuante)  e  sem  arredondamento,  sendo  que  as  divisões  deverão  preceder  as  multiplicações, 
considerando‐se, somente para o valor final do fator de reajustamento, 4 (quatro) casas decimais, sem arredondamento. 
 
7.9. O primeiro reajustamento de preço previsto nesta cláusula somente ocorrerá após o primeiro ano de vigência deste 
contrato. 
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7.9.1. É nula de pleno direito e não surtirá nenhum efeito a aplicação da cláusula de reajustamento em período inferior 
a um ano. 

 
 

8. MEDIÇÃO 

 
8.1. A ES GÁS procederá, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a medição dos serviços executados, reunindo os resultados 
encontrados em BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, assinado por ambas as PARTES, e entregue à CONTRATADA até  
dia 23 do mês de medição dos serviços executados para fins de apresentação dos documentos de cobrança. A Nota 
Fiscal deve ser emitida até o dia 25 do mês de medição dos serviços executados. 
 
8.2. O período de medição dos serviços a ser considerado é do dia 20 (vinte) do mês anterior a competência até o dia 
20 (vinte) do mês de competência.  
 
8.3. Os serviços registrados no BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS poderão ser rejeitados pela ES GÁS a qualquer 
momento, caso constatado alguma irregularidade sendo obrigação da CONTRATADA refazê‐lo.  
 
8.4.  A  CONTRATADA  deverá  acompanhar  as  medições  ou  avaliações  procedidas  pela  ES  GÁS,  oferecendo,  na 
oportunidade,  as  impugnações  ou  considerações  que  julgar  necessária,  as  quais  serão  submetidas  à  apreciação  e 
julgamento da ES GÁS. 
 
8.5. A assinatura da CONTRATADA por seu representante junto a ES GÁS implicará no reconhecimento da exatidão do 
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, para efeito de faturamento. 
 
8.6. O BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS será conforme modelo a ser fornecido pela ES GÁS e deverá conter, no 
mínimo, todos os itens contidos na Planilha de Preços. 
 

 

9. MULTAS CONTRATUAIS 

 
9.1. Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das exigências da FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, dentro do 
prazo por esta fixado, a ES GÁS poderá aplicar à CONTRATADA, através de notificação por escrito e sem prejuízo do 
disposto no item 9.6 ou do 14.1. deste Instrumento, as seguintes multas: 
 
9.1.1. Pelo atraso no cumprimento do prazo contratual, indicado no item 5.2 do presente Contrato, 0,2% (dois décimos 
por cento), por dia, sobre o valor do saldo não realizado do Contrato. 
 
9.1.2.  Pelo  atraso  no  cumprimento  dos  prazos  parciais,  estabelecidos  no  Cronograma  detalhado  elaborado  pela 
CONTRATADA, 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, sobre o valor estabelecido no  item da Planilha de Preços 
correspondente à etapa em atraso. 
  
9.1.3. Pelo atraso no cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização, 0,02% (dois centésimos por 
cento), por dia, sobre o valor estabelecido no item 11 das Condições Especiais. 
 
9.1.4. As multas moratórias, estipuladas acima, não poderão ser aplicadas simultânea e cumulativamente nos casos em 
que o  termo  final do prazo parcial coincidir com o  tempo  final do Contrato, quando será aplicada, apenas, a multa 
relativa ao prazo total. 
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9.2.  O montante  correspondente  à  soma  dos  valores  básicos  das multas moratórias  fica  limitado  à  importância 
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor contratual no item 11 de Condições Especiais.   
 
9.3. A ES GÁS, sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas 
compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no montante equivalente 
ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil: 
 
9.3.1. Em razão do inadimplemento de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias ou tributárias, mediante notificação 
por escrito, 100% (cem por cento) do valor do débito. 
 
9.3.1.1. O pagamento da referida multa não exonerará a CONTRATADA da obrigação de restituir à ES GÁS o valor que a 
ela  for  imposto por  força de eventual condenação subsidiária proferida pela  Justiça do Trabalho ou pelas  instâncias 
administrativas  competentes,  acrescido  de  todos  os  dispêndios  envolvidos,  tais  como,  custas  judiciais,  honorários 
advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros. 
 
9.3.2. Automaticamente, sem notificação, pelo não atendimento ao  item 6.19 deste Contrato, ou sua apresentação 
desconforme, 5% (cinco por cento) sobre o valor do documento de cobrança. 
 
9.3.2.1. O  item 9.3.2. acima não  se aplica, no que  tange ao  item 6.20, quando  for de  responsabilidade da ES GÁS  
proceder a retenção em favor do INSS. 
 
9.3.3. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à CONTRATADA, a 
multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total atualizado do Contrato. 
 
9.4. Pela não informação a ES GÁS no prazo de 1 (uma) hora da ocorrência de acidentes de trabalho nas dependências 
da ES GÁS ocorrido com seus empregados ou terceiros a seu serviço, vinculados à execução deste Contrato, R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por cada ocorrência. 
 
9.5. Pela não emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, nas condições e nos prazos legais, em caso de 
acidente de trabalho ocorrido com seus empregados vinculados à execução deste Contrato, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
por cada ocorrência. 
 
9.6. Pelo descumprimento das  condições estabelecidas no  item 16. Confidencialidade de CONDIÇÔES GERAIS,  será 
aplicada multa no montante de 10% (dez por cento) do valor contratual, independentemente da indenização que trata 
a alínea “b”, do item 16.3 deste Contrato, se vigente o presente Contrato. 
 
9.7.  Pela  subcontratação  ou  cessão  em  desconformidade  com  o  disposto  no  item  12.  CESSÃO,  TRANSFERÊNCIA  E 
SUBCONTRATAÇÃO  de  CONDIÇÕES GERAIS  deste  Contrato,  15 %  (quinze  por  cento)  incidente  sobre  o  valor  deste 
Contrato. 
 
9.8. O valor básico de cada multa aplicada, exceto as compensatórias, será  reajustado pelo  fator de  reajustamento 
definitivo, correspondente ao último dia do período de aplicação calculado de acordo com a fórmula indicada no item 6 
das Condições Especiais. 
 
9.8.1. Quando não conhecido o fator de reajustamento definitivo por ocasião do cálculo do valor da multa a ser cobrada, 
será utilizado o último fator de reajustamento conhecido, sendo que, nesta hipótese, as eventuais diferenças a maior 
ou a menor, em qualquer caso, serão pagas ou compensadas por ocasião do pagamento do documento de cobrança 
seguinte, quando existente, ou pelo meio adequadas à satisfação desse eventual crédito/débito. 
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9.9. As multas a que porventura a CONTRATADA der causa serão descontadas de qualquer documento de cobrança já 
em processamento nos órgãos pagadores da ES GÁS e dos que se seguir, se for o caso, reservando‐se a ES GÁS o direito 
de utilizar, se necessário, outro meio adequado à liquidação do débito. 
 
9.10. As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste Contrato, nem 
a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à ES GÁS, em consequência do inadimplemento de 
qualquer condição ou cláusula deste Contrato.  
            
9.11.   Caso a CONTRATADA execute os serviços em desconformidade, por culpa ou dolo, no todo ou em parte, será 
multada na quantia de 10% sobre o valor do serviço a que se referir o boletim de medição, sem prejuízo de responder 
perante a ES GÁS ou a terceiros pelos danos que eventualmente vier a ocasionar. Essa multa não se aplica aos casos de 
mora identificadas pela FISCALIZAÇÃO, que possuem regulamentação específica no item 9.1. 
 
9.12. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os valores recebidos 
em razão da aplicação de multas moratórias pelo mesmo evento. 
 
9.13. Salvo na hipótese prevista no subitem 9.3.2, a CONTRATADA poderá recorrer da aplicação da multa, em petição 
motivada, dentro do prazo  improrrogável de 05 (cinco) dias corridos a partir da data do recebimento da notificação. 
Neste caso, a ES GÁS irá avaliar as justificativas apresentadas e comunicará a sua decisão em manter ou relevar a multa. 
 
9.14. Em caso de não‐cumprimento, por parte da CONTRATADA, a respeito do cumprimento das obrigações assumidas 
em razão da Cláusula 27ª de Proteção de Dados, a ES GÁS poderá aplicar à CONTRATADA, através de notificação, por 
escrito, multa moratória no  valor de  1 %  (um por  cento) do  valor  total do presente CONTRATO,  sem prejuízos da 
cobrança de perdas e danos. 

 
 

10. FISCALIZAÇÃO 

 
 10.1.  A  FISCALIZAÇÃO  dos  serviços,  objeto  deste  Contrato,  será  exercida  por  preposto  designado  pela  ES  GÁS, 
encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços sejam 
executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato e que terá amplos poderes para, não limitados a: 
 
 10.1.1. Acompanhar todas as fases do Contrato e execução dos serviços, solucionando quaisquer casos concernentes a 
estes, de responsabilidade da ES GÁS. 
 
10.1.2.  Solicitar  à  CONTRATADA  todas  as  informações  e  esclarecimentos  necessários  ao  perfeito  conhecimento  e 
controle dos serviços. 
 
10.1.3. Determinar a prioridade de serviços e controle das suas condições de execução e solucionar quaisquer casos 
concernentes a esses assuntos. 
 
10.1.4. Transmitir à CONTRATADA as instruções e determinações da ES GÁS. 
 
10.1.5. Recusar serviços que não tenham sido executados de acordo com as disposições deste Contrato. 
 
10.1.6. Sustar ou solicitar o refazimento dos serviços que tenham sido julgados inadequados, por desatendimento às 
especificações e que não estejam sendo executados de acordo com a boa técnica ou que atentem contra a segurança 
pessoal ou de bens da ES GÁS e/ou terceiros ou que venha a agredir o meio ambiente ou interfira com a preservação 
ambiental, conforme legislação pertinente. 
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10.1.6.1. Ordenar que seja refeitos serviços executados se suspeitar da existência de vícios ocultos. Se os defeitos forem 
comprovados, a recomposição ficará por conta da CONTRATADA, caso contrário, a ES GÁS arcará com essas despesas. 
 
10.1.7.  Solicitar,  sem  qualquer  ônus  para  a  ES GÁS,  a  substituição  de  qualquer  empregado  da  CONTRATADA  que 
embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora da ES GÁS.  
 
10.1.8. Recusar os empregados cuja habilitação e experiência julgar inadequadas para o exercício das funções ou que 
executem  serviço  que  repute  de  rendimento  ou  qualidade  não  satisfatórios,  correndo  por  conta  exclusiva  da 
CONTRATADA  quaisquer despesas que de tal fato possam decorrer. 
 
10.1.9. Exigir a retirada do local de prestação dos serviços os materiais e/ou equipamentos recusados, podendo a ES 
GÁS proceder a esta remoção, à custa da CONTRATADA. 
 
10.1.10. Autorizar a retirada, do local das obras, de máquinas, equipamentos e materiais da CONTRATADA, desde que 
essa medida não acarrete prejuízo ao bom andamento dos serviços. 
 
10.1.11. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da FISCALIZAÇÃO, terá esta, além do direito de 
aplicação das sanções previstas neste Contrato, também o de suspender a execução dos serviços contratados.  
 
10.1.12. Efetuar a medição dos  serviços executados, verificação de  fornecimento quando previsto ou  realização do 
evento, emitindo os respectivos BOLETINS DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.  
 
10.1.13. Anotar no RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrar na execução dos 
serviços,  incluindo  as  observações  que  julgar  necessárias,  assinando‐o  e  encaminhando  para  conhecimento  da 
CONTRATADA. 
 
10.1.14. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, quanto a aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
 
10.1.15. Requerer  à  CONTRATADA  a  documentação  relativa  à  comprovação  do  adimplemento  de  suas  obrigações 
trabalhistas para com os empregados envolvidos diretamente com os serviços, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS. 
 
10.2. A ação ou omissão da FISCALIZAÇÃO em nada diminui ou exime a total responsabilidade da CONTRATADA pela 
execução dos serviços contratados. 
 
10.3. Na vigência do prazo contratual, a ES GÁS realizará e comunicará a avaliação de desempenho da CONTRATADA, 
abrangendo os aspectos relativos a equipamentos e materiais, recursos humanos, instalações, qualidade e eficácia. 
 
10.4. No final dos serviços, os resultados das avaliações de desempenho serão comunicados e consolidados através de 
atestado de execução de serviço, quando solicitado. 
 
10.5. Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da FISCALIZAÇÃO, pela ES GÁS, não importará em abuso 
de direito. 
 

 

11. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 11.1. A aceitação definitiva dos serviços dar‐se‐á na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes contratantes, do 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD). 
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11.2.  Antes  da  assinatura  do  TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO,  a  CONTRATADA  deverá  atender  a  todas  as 
exigências da FISCALIZAÇÃO, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo‐
os, sem quaisquer ônus para a ES GÁS, bem como demais pendências porventura existentes. 
 
11.3. A aceitação definitiva e total dos serviços pela ES GÁS e a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO se 
dará após 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da realização da medição final, ressalvado o disposto no 
item 11.2 desta cláusula. 
 
11.3.1. No caso de não aposição da assinatura no TRD pela CONTRATADA, no prazo máximo de 60  (sessenta) dias 
corridos,  contados  da  data  da  emissão  do  referido  TRD,  fica  implícita  a  concordância  da mesma,  ou  seja,  que  a 
CONTRATADA dá à ES GÁS, plena, rasa e geral quitação de todos os seus direitos relativos aos serviços objeto deste 
Contrato, especialmente aqueles correspondentes ao preço ajustado e reajustamento, quando houver, para nada mais 
reclamar sob qualquer título ou pretexto, com fundamento na contratação, definitivamente quitada.  
 
11.4. A critério exclusivo da ES GÁS poderão ser lavrados e assinados pelas partes contratantes Termos de Recebimento 
Parcial, quando uma parte bem definida dos serviços estiver concluído e já realizada a respectiva medição. 
 
11.5. Os serviços registrados no documento de medição serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para 
efeito de pagamento parcial. 
 
11.6. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD), cuja data fixa o início dos prazos previstos no Art. 
618 do Código Civil Brasileiro, não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação 
em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela ES GÁS a 
qualquer tempo. 
 

 

12. CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

 
12.1. A CONTRATADA não poderá  ceder, negociar ou dar em garantia, a qualquer  título, no  todo ou em parte, os 
créditos, de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorização prévia e por escrito da ES 
GÁS.  
 
12.2. A CONTRATADA poderá ceder exclusivamente de forma parcial, o escopo e os créditos correspondentes, previstos 
no Contrato, no caso de expressa e prévia solicitação da CONTRATADA e após expressa e prévia análise e concordância 
da ES GÁS. 
 
12.3. No caso da CONTRATADA requerer a cessão parcial, a solicitação deverá ser mediante comunicação escrita dirigida 
ao FISCAL DE CONTRATO, contendo as informações e documentação abaixo relacionadas, de forma a permitir a análise 
do pleito pela ES GÁS, com base em requisitos mínimos, a saber: 
 
12.3.1. Requisitos Mínimos: 
 
12.3.1.1. Cessão parcial, necessariamente relativa a parte do escopo do Contrato, escopo parcial este, correspondente 
em valor a no máximo 40% do valor do Contrato, considerando‐se por referência a Planilha de Preços Unitários ‐ Anexo 
II do mesmo. 
 
12.3.1.2. No caso de haver solicitação de mais de uma cessão, vale o limitante de 40% do valor do Contrato, para o total 
de cessões. 
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12.3.1.3. No que se refere especificamente, estas incidirão na cedente e na cessionária, na mesma proporção do escopo 
objeto da cessão. 
 
12.3.1.4.  É  compulsória  a  responsabilidade  solidária  da  cedente  e  cessionária,  com  relação  a  todas  as  cláusulas 
contratuais que incidirem sobre a Cedente. 
 
12.3.2. Documentação a ser apresentada junto com a solicitação por parte da CONTRATADA: 
 
12.3.2.1. A CONTRATADA/cedente deverá  indicar a empresa proposta  como  cessionária, apresentando os mesmos 
documentos de habilitação previstos para a CONTRATADA. 
 
12.3.2.2.  A  CONTRATADA/cedente  deverá  apresentar  Memorial  Descritivo  do  escopo  de  serviços  a  ser  cedido, 
juntamente  com  Planilha  de  Preços  Unitária  Específica,  onde  todos  os  itens  referentes  ao  escopo  cedido  serão 
relacionados, aí se considerando os mesmos valores da PLANILHA DE PREÇOS.  
 
12.4. A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela ES GÁS, não exime a CONTRATADA de quaisquer de 
suas responsabilidades contratuais. 
 
12.5. A CONTRATADA poderá  subcontratar parcialmente os  serviços  integrantes do objeto contratual, desde que a 
subcontratada  atenda  as  exigências  da  ES  GÁS,  e  esta,  por  sua  vez,  autorize,  previamente  e  por  escrito,  a 
subcontratação, nos limites admitidos no item 12 das Condições Especiais deste Contrato. 
 
12.6. O vínculo jurídico entre CONTRATADA e a sua subcontratada não se estende à ES GÁS, permanecendo a primeira 
integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos serviços contratados, na forma do presente CONTRATO. 
 
12.7. Incumbe à CONTRATADA dar pleno conhecimento do CONTRATO, e seus anexos, à sua subcontratada, eximindo 
a ES GÁS de quaisquer reclamações futuras por parte desta. 
 
12.8. Em caso de inadimplência contratual da subcontratada ou de qualquer fato que imponha a responsabilidade desta, 
a ES GÁS poderá acionar tanto a CONTRATADA quanto a subcontratada, isolada ou conjuntamente, para a aplicação 
integral das sanções e/ou dos ressarcimentos cabíveis. 
 
12.9. A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica 
apresentadas pela CONTRATADA para sua contratação. 
 
12.10.A CONTRATADA se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, 
contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, apresentando, sempre que solicitado pela ES GÁS a documentação 
comprobatória  do  adimplemento  de  tais  obrigações  relativas  aos  empregados  de  suas  subcontratadas  alocadas  à 
prestação de serviços objeto deste Contrato. 
 
12.11. É vedada qualquer quarteirização de serviços já subcontratados. 
 
12.12.  A ocorrência dos casos acima, devidamente autorizados pela ES GÁS, não exime a CONTRATADA de quaisquer 
de suas responsabilidades contratuais. 
 

  

13. PROPRIEDADE DOS RESULTADOS E DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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13.1.  Os  direitos  patrimoniais  e  autorais  de  projetos  ou  serviços  técnicos  especializados  desenvolvidos  pela 
CONTRATADA passam a  ser propriedade da ES GÁS,  sem prejuízo da preservação da  identificação dos  respectivos 
autores e da responsabilidade técnica a eles atribuídas. 
 
13.2. A CONTRATADA garante que  todos os projetos, desenhos ou especificações por ela elaborados  referentes ao 
objeto  deste  Contrato  não  infringirão  direitos  autorais,  patentes  ou  outros  direitos  relacionados  à  propriedade 
intelectual detidos por  terceiros no Brasil ou no Exterior. Em qualquer  circunstância, a CONTRATADA  indenizará e 
manterá a ES GÁS livre de qualquer reclamação, responsabilidade, demanda ou custos decorrentes da infração de tais 
direitos ou privilégios. 
 
13.3. A CONTRATADA declara para os devidos fins que adquiriu todas as autorizações e licenças necessárias para o uso 
de materiais,  softwares, projetos, desenhos, equipamentos ou processos de execução protegidos pelos direitos de 
propriedade intelectual de terceiros. 
 
13.4. A CONTRATADA se responsabilizará pessoal, exclusiva e integralmente, por todas as infrações referentes ao uso 
indevido  ou  não  autorizado  do  uso  de materiais,  softwares,  projetos,  desenhos,  equipamentos  ou  processos  de 
execução protegidos por marcas, patentes, direitos autorais, segredos de negócio e demais direitos de propriedade 
intelectual. 
 
13.5. Responder pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso ou processos de execução protegidos por marcas 
ou patentes, arcando, neste caso, pessoal e diretamente por quaisquer  indenizações, taxas ou comissões que forem 
devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso que deles fizer. 
 
13.6. A CONTRATADA não poderá fazer uso do nome ES GÁS, da Marca ES GÁS, da expressão “a serviço da ES GÁS ou 
da  COMPANHIA  DE  GÁS  DO  ESPIRITO  SANTO”  ou  expressões  similares,  em  especial  em  uniformes,  veículos, 
ferramentas  e  equipamentos,  de  propriedade  ou  não  da  CONTRATADA,  salvo  quando  prévia  e  expressamente 
autorizada, por escrito, pela COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO. 
 
13.7. É vedado à CONTRATADA a utilização ou citação da marca ou do logotipo da COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 
SANTO em suas faturas, notas fiscais, cartões de visita pessoais ou corporativos e impressos fiscais de qualquer tipo ou 
natureza, exceto quando autorizado, por escrito, pela COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO.  
 
13.8. A CONTRATADA não  adotará ou  registrará,  seja  como uma marca  comercial, marca de  serviço,  razão  social, 
logotipo ou nome de domínio da Internet idênticos ou confusamente similares às marcas e demais sinais distintivos de 
titularidade da ES GÁS. 
 

 

14. ENCERRAMENTO 

 
14.1. A ES GÁS poderá rescindir este Contrato, de pleno direito, sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de 
indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 
 
14.1.1. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazo. 
 
14.1.2. Atraso superior a 60 dias no cumprimento de seu objeto,  levando a ES GÁS a presumir a  impossibilidade de 
conclusão do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. 
 
14.1.3. Atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento. 
 
14.1.4. Paralisação do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à ES GÁS. 
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14.1.5. Cessão, a terceiros, em garantia ou a qualquer título, total ou parcial, do presente Contrato ou dos créditos que 
dele decorrem. Subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato sem prévia e expressa anuência da 
ES GÁS. 
 
14.1.6. A associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA que prejudique a execução do CONTRATO. 
 
14.1.7. Não atendimento das determinações regulares do preposto da ES GÁS designado para acompanhar e fiscalizar 
a execução deste Contrato, assim como as de seus superiores. 
 
14.1.8.  Cometimento  reiterado  de  faltas  na  sua  execução,  anotadas  no  RELATÓRIO  DIÁRIO  DE  OBRAS  (RDO), 
correspondência específica ou documento similar, desde que atingido o limite estabelecido no item 9.2 deste Contrato, 
para a soma dos valores das multas aplicadas. 
 
14.1.9. Pedido ou proposição de recuperação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA não prestar caução suficiente 
para  garantir  o  cumprimento  das  obrigações  contratuais,  requerimento,  decretação  ou  homologação  de  falência, 
convolação de recuperação  judicial em falência, ou, ainda,  legítimo protesto de título de emissão ou coobrigação de 
qualquer das PARTES, sem sustação no prazo legal.  
 
14.1.10. Dissolução da sociedade, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo 
da ES GÁS, prejudique a execução do serviço, ou o falecimento da CONTRATADA quando esta for pessoa física. 
 
14.1.11. Suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, motivada pela CONTRATADA, a qual 
responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas e danos que a ES GÁS, como consequência, 
venha a sofrer. 
 
14.1.12. Deixar a CONTRATADA de apresentar ou apresentar com desconformidade a comprovação de adimplemento 
das obrigações trabalhistas, inclusive salários, contribuições previdenciárias (GPS) e Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), quando da entrega da correspondente fatura. 
 
14.1.13. Se atingido o prazo de 2 (dois) meses sem a apresentação da CNDT negativa ou positiva com efeito negativa. 
 
14.1.14. Não cumprimento das exigências da FISCALIZAÇÃO, por mais de 10 (dez) dias corridos, contados após o término 
do prazo estipulado por esta, por escrito, para atendimento dessas exigências, sem  justificativa aceita pela ES GÁS, 
independente da multa contratual prevista. 
 
14.1.15.  Pela  incidência  de  multas  à  CONTRATADA,  decorrentes  de  motivos  diversos,  ao  atingir  o  percentual 
correspondente a 20% do valor total do Contrato.  
 
14.1.16. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de execução do Contrato. 
  
14.1.17. O protesto de títulos que caracterizem insolvência da CONTRATADA. 
 
14.2. Rescindido este contrato, nos termos do item 14.1, a CONTRATADA ficará sujeita ao percentual de 50% (cinquenta 
por cento) sobre o valor do saldo não realizado do Contrato.  
 
14.3. Rescindido o Contrato, a ES GÁS imitir‐se‐á na posse imediata e exclusiva dos serviços executados. A CONTRATADA 
responderá na  forma  legal, conforme o art. 249 e seu Parágrafo Único, do Código Civil, e na  forma contratual pela 
infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão. 
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14.3.1. Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar a ES GÁS pelo que esta tiver de despender além do valor 
contratual, e a ressarcir perdas e danos que ela venha a sofrer em consequência da rescisão em tela, incluindo o que a 
BR tiver de despender além do valor contratual, para execução do remanescente do objeto, observado o disposto no 
item 20. RESPONSABILIDADE DAS PARTES de CONDIÇÕES GERAIS do contrato.  
 
14.3.2. Caso  a ES GÁS decida não  rescindir o Contrato nos  termos desta  cláusula, e  sem prejuízo das penalidades 
previstas consoante o Item 9. MULTAS CONTRATUAIS de CONDIÇÕES GERAIS, poderá a seu exclusivo critério, suspender 
a sua execução, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
14.3.3. A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas a critério da ES GÁS: 
 
14.3.3.1. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato ou de quaisquer outras contratações que a CONTRATADA 
mantenha com a ES GÁS, para compensação, até o limite dos prejuízos a ela causados. 
 
14.3.3.2. Acionamento da garantia contratual, quando prevista, para ressarcimento da ES GÁS dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos. 
 
14.3.4. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de rescisão contratual, 
lhe será garantido o prazo de 10 (dez) dias para defesa. 
 
14.4. A CONTRATADA poderá rescindir este Contrato nos casos de: 
 
14.4.1. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da ES GÁS por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação de ordem interna ou guerra. 
 
14.4.2. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela ES GÁS, salvo em caso de calamidade pública, 
grave  perturbação  de  ordem  interna,  ressalvadas,  ainda,  as  postergações  de  pagamento  motivadas  pelo  não 
atendimento  pela  CONTRATADA  das  disposições  contratuais  relativas  à  correta  emissão  e  apresentação  de  seus 
documentos de cobrança, seus anexos obrigatórios e informações bancárias. 
 
14.4.3. Não liberação por parte da ES GÁS de área, local ou equipamento para execução dos serviços ou fornecimento, 
nos termos e prazos contratuais; 
 
14.5. O presente Contrato poderá ser RESILIDO: 
 
14.5.1. Por mútuo acordo entre as PARTES,  mediante comunicação prévia de no mínimo 60 dias à outra parte. 
 
14.5.2. Por iniciativa de qualquer das PARTES, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior por prazo superior de 15 
(quinze) dias corridos. 
 

 

15. INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 
15.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos em decorrência 
direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte 
assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.  
 
15.2. A ES GÁS, quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar, os 
tributos a que esteja obrigada pela  legislação vigente. Em caso de obtenção, pela CONTRATADA, de decisão  judicial 
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determinando que não seja efetuada a retenção e/ou recolhimento de tributo de qualquer natureza, a ES GÁS só dará 
cumprimento à ordem após ser intimada em caráter oficial pelo Poder Judiciário. 
 
15.3. A  ES GÁS,  sempre que designada pela  legislação  tributária  como  responsável  solidária pelo  recolhimento de 
tributos  e  contribuições  de  qualquer  espécie,  poderá  exigir  da  CONTRATADA  os  respectivos  comprovantes  de 
recolhimento, sendo‐lhe facultado, em caso de recusa, suspender o pagamento das parcelas subsequentes, até que seja 
atendida a exigência. 
 
15.4. A CONTRATADA declara haver  considerado, na apresentação de  sua proposta, os  tributos  incidentes  sobre a 
execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 
15.5. Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu indevidamente, a seus preços, valores 
correspondentes a tributos, contribuições fiscais e parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, incidentes ou não 
incidentes  sobre  o  fornecimento  ou  a  execução  dos  serviços  contratados  ou  deixou  de  fazer  deduções  tributárias 
autorizadas por lei, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e o 
reembolso a ES GÁS dos valores porventura pagos à CONTRATADA. 
 
15.6. Ocorrendo a criação de novos tributos, alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, durante o prazo 
contratual, que venham a majorar comprovadamente o ônus da CONTRATADA, o preço originariamente acordado será 
aumentado proporcionalmente à majoração ocorrida. 
 
15.7. No mesmo sentido, se durante o prazo de vigência do CONTRATO ocorrer a extinção de tributos existentes, a 
alteração de alíquotas ou de base de cálculo, a instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou 
redução de  tributos  federais, estaduais e/ou municipais, que venham a diminuir o ônus da CONTRATADA, o preço 
originariamente acordado será diminuído proporcionalmente, compensando‐se, na primeira oportunidade, a diferença 
decorrente das respectivas alterações. 
 
15.8. A CONTRATADA ressarcirá à ES GÁS os valores pagos a título de tributos, atualizados monetariamente desde a 
data dos efetivos pagamentos até a data da efetiva devolução, nas seguintes hipóteses: 
 
15.8.1. Reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade, total ou parcial, da cobrança de tributo, em processo 
administrativo ou judicial em que a CONTRATADA seja parte. 
 
15.8.2. Declaração  judicial de  ilegalidade ou  inconstitucionalidade do  tributo,  total ou parcial, proferida em decisão 
definitiva  do  Supremo  Tribunal  Federal  ou  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em matérias  que  sejam  objeto  de  ato 
declaratório do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovada pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a não 
interpor recurso ou a desistir de recurso que tenha sido interposto. 
 
15.8.3. Declaração judicial de inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em decisão definitiva do STF, 
que seja objeto de súmula vinculante, proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou, se proferida 
em sede de controle concreto de constitucionalidade, seja submetida ao procedimento a que alude o art. 52, X, da 
Constituição da República. 
 

 

16. SIGILO 

 
16.1. A CONTRATADA obriga‐se, pelo prazo de 10 (dez) anos, a manter sob sigilo todas as informações que lhe forem 
transmitidas pela ES GÁS, visando à execução do objeto contratual. 
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16.2. A CONTRATADA se compromete, ainda, a cientificar os seus empregados e prepostos sobre o caráter sigiloso das 
informações confidenciais às quais poderão ter acesso em razão deste instrumento, tomando todas as medidas cabíveis 
para que tais informações confidenciais somente sejam divulgadas às pessoas que dela dependam para a execução do 
presente. 
 
16.3. A CONTRATADA obriga‐se a submeter à prévia e expressa autorização, por escrito da ES GÁS, qualquer texto que 
porventura  pretenda  publicar,  decorrente  ou  relacionado  com  a  execução  do  presente  instrumento  contratual, 
incluindo relatórios, artigos técnicos e/ou outros documentos de qualquer natureza, devendo o referido texto conter 
menção expressa à colaboração das partes para a sua execução. 
 
16.4. Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução contratual, nas dependências da ES GÁS 
ou dela originárias, ainda que não diretamente envolvidas com a mencionada execução contratual, devem ser mantidas 
em confidencialidade nos termos e prazos da presente Cláusula. 
 
16.5. A CONTRATADA reconhece que as especificações técnicas, para fins de execução deste Contrato, não são passíveis 
de apropriação, estando titularizadas pela ES GÁS. 
 
16.6. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade importará: 
 

a. Na rescisão contratual, se vigente o presente Contrato. 
 
b. Em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos. 

 
16.7. Só serão legítimos como motivos de exceção à obrigatoriedade de confidencialidade, a ocorrência das seguintes 
hipóteses: 
 

a. A informação já era comprovadamente conhecida anteriormente as tratativas de contratação, sejam elas 
diretas ou através de procedimento licitatório. 
 

b. Houve  prévia  e  expressa  anuência  da  ES GÁS, mediante  autorização  da maior  autoridade  do  órgão 
responsável pelo presente Contrato, quanto à liberação da obrigação de confidencialidade. 
 

c. A  informação  foi  comprovadamente  conhecida  por  outra  fonte,  de  forma  legal  e  legítima, 
independentemente do presente Contrato. 
 

d. Determinação  judicial e/ou governamental para conhecimento das  informações, desde que notificada 
imediatamente a ES GÁS, previamente à liberação, e sendo requerido segredo de justiça no seu trato 
judicial e/ou administrativo. 

 

16.8. Qualquer divulgação sobre qualquer aspecto ou informação sobre o presente instrumento contratual está adstrita 
à prévia autorização da ES GÁS, ressalvada a mera informação sobre sua existência. 
 

 

17. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

 
17.1. As PARTES contratantes não responderão pelo não cumprimento das obrigações ou pelos prejuízos resultantes de 
caso fortuito ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, caso em que qualquer das PARTES pode 
pleitear a rescisão contratual. 
 



   CONTRATO Nº.:  4600209445  
                                                                                                                     

30 
 

Pública 

17.2. O período de interrupção dos serviços, decorrentes de eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, 
será acrescido ao prazo contratual. 
 
17.3. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a  invocação da existência de caso fortuito ou de força maior, a parte 
impossibilitada  de  cumprir  a  sua  obrigação  deverá  dar  conhecimento  à  outra,  por  escrito  e  imediatamente,  da 
ocorrência e suas consequências. 
 
17.4. Durante  o  período  impeditivo  definido  no  item  17.2  acima,  as  PARTES  suportarão  independentemente  suas 
respectivas perdas. 
 
17.5. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer uma das 
PARTES poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente CONTRATO, sob as condições idênticas 
às estipuladas no item 17.4 acima. 
 

 

18. MEIO AMBIENTE 

 
18.1. A CONTRATADA se  responsabiliza pelo cumprimento das  leis e  regulamentos pertinentes à proteção ao meio 
ambiente,  inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as  licenças, autorizações e estudos exigidos para o 
pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar 
qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado pelas atividades que desenvolve, 
ainda que contratadas ou delegadas a terceiros. 
 
18.1.1. Para os  fins deste  contrato,  a  expressão meio  ambiente ou  aquelas  relativas  à  responsabilidade  ambiental 
abrangem os demais temas regulados pelas normas a ela referentes, tais como saúde pública, ordenamento urbano, 
patrimônio histórico/cultural e administração ambiental. 
 
18.1.2. A CONTRATADA obriga‐se ao atendimento das instruções de meio ambiente da ES GÁS, constantes do Anexo III 
deste Contrato.  

 
18.2. São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, as sanções  impostas pelas normas 
ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrente do exercício de suas atividades ou 
sinistros de qualquer natureza, especialmente o armazenamento, utilização, conservação e manuseio de resíduos nas 
instalações até a destinação adequada em conformidade com a legislação, embalagens, produtos e equipamentos de 
sua propriedade ou que estejam sob sua posse em razão de empréstimo, locação ou outra forma negocial, ainda que 
transferidas a terceiros estranhos a este contrato. 
 
18.2.1.  A  responsabilidade  ambiental  da  CONTRATADA  abrange  todas  as  sanções  e  exigências  contidas  na  Lei  nº 
9.605/98 e outras leis ou atos normativos que tratam ou venham a tratar de matéria ambiental. 
 
18.2.2. A  responsabilidade da CONTRATADA pelos danos ambientais  causados ou originados durante a vigência do 
contrato  e  eventuais  prorrogações,  permanece  ainda  que  seus  efeitos  sejam  conhecidos  ou  ocorram  após  o 
encerramento do contrato. 
 
18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter a ES GÁS a salvo de todos e quaisquer ônus, riscos, prejuízos ou despesas 
decorrentes de eventuais danos ambientais ou autuações/sanções decorrentes do descumprimento das leis e normas 
que  regulamentam o meio ambiente,  seja perante órgãos ou entes de direito público,  seja perante particulares ou 
entidades de natureza privada, reparando direta ou regressivamente todos os danos, prejuízos e/ou despesas causadas 
e, eventualmente, imputadas, direta ou indiretamente, à ES GÁS. 
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18.2.4. Caso a CONTRATADA infrinja as normas relacionadas ao meio ambiente ou não adote as providências aptas a 
evitar danos ou prejuízos neste sentido, a ES GÁS poderá, a seu critério, suspender de imediato o contrato até que a 
CONTRATADA adote as medidas necessárias a suprir sua falta. 
 
18.2.5. Em ocorrendo quaisquer danos ao meio ambiente, a CONTRATADA está obrigada a comunicar imediatamente 
as autoridades competentes, bem  como a  realizar  todas as medidas no  sentido de  reparar e minimizar os danos e 
impactos ambientais. A CONTRATADA também se compromete a comunicar à ES GÁS, imediatamente e de forma eficaz, 
referidos danos, bem como as notificações, citações e autos de infração que receber, sem que este fato implique em 
assunção de qualquer responsabilidade por parte da ES GÁS. 
 
18.2.5.1. Caso a CONTRATADA descumpra a obrigação prevista no item 18.2.5 acima ficará responsável pelos prejuízos 
decorrentes de sua conduta. 
 

 

19. SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL  

 
19.1. A CONTRATADA obriga‐se ao atendimento das  instruções de segurança do trabalho e saúde ocupacional da ES 
GÁS, constante dos Anexos III deste Contrato. 
 

 

20. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
20.1. A responsabilidade da ES GÁS e da CONTRATADA por perdas e danos será limitada aos danos diretos de acordo 
com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável, excluídos os lucros cessantes e os danos indiretos, ficando os danos 
diretos limitados a 100% (cem por cento) do valor total contratual reajustado, respeitado o item 9.2 deste Contrato. 
 
20.2. Será garantido à ES GÁS o direito de regresso em face da CONTRATADA no caso da ES GÁS vir a ser obrigada a 
reparar, nos termos do Parágrafo Único, do art. 927, do Código Civil, eventual dano causado pela CONTRATADA, não se 
aplicando, nesta hipótese, o limite de 100 % (cem por cento) previsto no item acima. 
 
20.3. Será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter em juízo ou fora dele, acrescido de todos os 
dispêndios envolvidos, tais como, custas judiciais, honorários advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros. 
 
20.4.  Observado o disposto no item 20.1, a CONTRATADA responderá por danos causados diretamente à ES GÁS ou a 
terceiros decorrentes da conduta ou omissão sua ou de seus subcontratados, independentemente da comprovação de 
culpa  ou  dolo  na  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou 
acompanhamento contratual. 
 

20.5. Não se aplicarão aos danos diretos, previstos no item 20.1, os limites estabelecidos nesta cláusula, nas hipóteses 
abaixo discriminadas:  
 
20.5.1. Dolo por qualquer das PARTES na execução do objeto  contratual, que  cause danos  à outra ou  a  terceiros, 
observando‐se o disposto nos artigos 927 e 932, inciso III, do Código Civil. 
 
20.5.2. Dano ambiental decorrente do descumprimento de legislação ambiental. 
 
20.5.3. Descumprimento da legislação ambiental, fiscal, trabalhista e previdenciária.   
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20.5.4. Para fins do disposto exclusivamente nesta cláusula, entende‐se por valor contratual reajustado o valor inicial 
do contrato acrescido de seus reajustes e aditivos. 
 

 

21. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO‐FINANCEIRO  

 
21.1. Em ocorrendo  fato  superveniente, extraordinário,  irresistível e  imprevisto que altere o equilíbrio da equação 
econômico‐financeira  original  deste  CONTRATO,  que  cause  excessiva  onerosidade  para  uma  das  partes,  a  parte 
prejudicada poderá pedir a resolução deste Contrato. As partes terão a faculdade de mantê‐lo, desde que, mediante 
consenso, revisem as condições segundo as quais o vínculo contratual continuará vigente. 
 
21.1.1 A recomposição do equilíbrio econômico‐financeiro do contrato, será, relativamente ao fato específico que lhe 
deu causa única, completa e final, para todo o prazo do contrato e com base nas provas e elementos apresentados pela 
CONTRATADA e o Demonstrativo de Formação de Preços apresentado por ocasião da contratação. 
 
21.1.2. A parte afetada pelo desequilíbrio econômico e financeiro do contrato comunicará a outra parte, nos 30 (trinta) 
dias  seguintes  da  ocorrência,  o  fato  que  possa  caracterizar  o  desequilíbrio  econômico‐financeiro  do  contrato, 
apresentando  requerimento  fundamentado,  acompanhado  de  relatórios  técnicos  e  financeiros  e  documentação 
comprobatória. 
 
21.3. Quando houver,  a matriz de  riscos define o  equilíbrio  econômico‐financeiro do  contrato  e  é  vinculante para 
pedidos de repactuação e revisão.   
 
21.4. A matriz de risco caracteriza o equilíbrio econômico inicial do contrato, distribuindo os riscos e ônus, inclusive os 
financeiros, entre os entes contratantes. Sempre que forem atendidas as condições do contrato e da matriz de riscos, 
considera‐se mantido o equilíbrio econômico‐financeiro, renunciando as partes aos pleitos de reequilíbrio relacionados 
aos riscos assumidos. 

22. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

 
22.1. Este Contrato, no  curso de  sua vigência, pode  ser objeto de alterações em  razão de  fatos  supervenientes ou 
oportunidades que imponham a revisão de suas estipulações iniciais, especialmente quanto aos seguintes casos:  
 
22.1.1. Para promover modificação técnica no projeto ou nas especificações técnicas, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos. 
 
22.1.2. Necessidade de acréscimo ou decréscimo quantitativo do objeto,  com  consequente alteração do valor, nos 
limites permitidos pela Lei 13.303/16. 
 
22.1.3. Para substituição da garantia de execução. 
 
22.1.4. Para modificar o regime de execução da obra ou serviço, ou o modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. 
 
22.1.5. Necessidade de modificação da forma de pagamento, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 
do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento 
de bens ou execução de obra ou serviço. 
 
22.1.6.  Para  restabelecer  a  relação  que  as  PARTES  pactuaram  inicialmente,  na  forma  do  item  21.  ONEROSIDADE 
EXCESSIVA E DESEQUILIBRIO ECONÔMICO‐FINANCEIRO de CONDIÇÕES GERAIS do contrato. 
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23. DECLARAÇÕES DAS PARTES 

 
23.1. As PARTES declaram que exercem a sua  liberdade de contratar, observados os preceitos de ordem pública e o 
princípio da função social do presente Contrato, que atende também aos princípios da economicidade, razoabilidade e 
oportunidade,  permitindo  o  alcance  dos  respectivos  objetivos  societários  das  PARTES  e  atividades  empresariais, 
servindo, consequentemente, a toda a sociedade; 
 
23.2. As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO não cria qualquer tipo de associação, sociedade, mandato, 
agenciamento, consórcio e representação entre a CONTRATADA e a ES GÁS, sendo certo que quaisquer valores exigidos 
judicialmente ou administrativamente da ES GÁS, em razão das atividades da CONTRATADA, serão ressarcidos por esta, 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da sua apresentação pela ES GÁS. 
 
23.3. As PARTES  sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa‐fé, presentes 
também, tanto na sua negociação, quanto na sua celebração. 
 
23.4.  Este  Contrato  é  firmado  com  a  estrita  observância  dos  princípios  indicados  nos  itens  antecedentes,  não 
importando, em nenhuma hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título que seja. 
 
23.5.  Em  havendo  nulidade  de  qualquer  estipulação  do  presente  Contrato,  restarão  válidas  as  demais  disposições 
contratuais, não afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado em seus termos gerais. 
 
 
 
 

24. CONFORMIDADE 

 
24.1. A CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e  trabalhos vinculados ao objeto do presente 
contrato, declara e garante que ela própria, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes 
ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados. 
 
(i) não  realizaram, não ofereceram, não prometeram e não autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, 
entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou  indiretamente, para ouso ou benefício direto ou 
indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos artigos 327, caput, § 1º e 2º e 337‐D 
caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, partido político, autoridade de partido político, candidato a 
cargo  eletivo,  ou  qualquer  outro  indivíduo  ou  entidade,  quando  tal  oferta,  pagamento,  presente,  promessa, 
entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às  leis aplicáveis,  incluindo, mas não  limitado, à Lei 
12.846/13 e ao Código Penal Brasileiro. 
 
(ii) se comprometem a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir as Leis Anticorrupção. 
 
24.2. A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a ES GÁS de qualquer investigação ou procedimento iniciado 
por uma autoridade governamental  relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das 
obrigações da CONTRATADA, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros 
a  seu  serviço,  incluindo  subcontratados,  referentes  ao  Contrato. A  CONTRATADA  envidará  todos  os  esforços  para 
manter a ES GÁS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer 
todas as informações que venham a ser solicitadas pela ES GÁS. 
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24.3. A CONTRATADA declara e garante que ela própria e seus administradores, diretores, prepostos, empregados, 
representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, foram informados de suas obrigações em relação 
às Leis Anticorrupção e que todos possuem políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta 
nos  negócios  e  às  Leis Anticorrupção. A  existência  de  tais  políticas  e  procedimentos  poderá  ser  objeto  de  análise 
realizada pela ES GÁS. 
 
24.4. A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a ES GÁS isenta de responsabilidade em relação a quaisquer 
reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela 
CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção.  
 
24.5. A CONTRATADA deverá responder, de  forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer 
notificação da ES GÁS relacionada aos compromissos, garantias e declarações previstas nesta cláusula.  
 
24.6. A CONTRATADA deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato: 
 
(i) Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações da CONTRATADA previstas no item 
24.1. 
 
(ii) Elaborar e preparar seus  livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis usualmente adotadas, 
aplicáveis à CONTRATADA. 
 
(iii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da CONTRATADA, de forma que reflitam correta e 
precisamente, e com nível de detalhamento razoável os ativos e os passivos da CONTRATADA. 
 
(iv) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento 
deste Contrato. 
 
(v) Cumprir a legislação aplicável. 
 
24.7. Havendo  fundado  receio  (como,  por  exemplo,  em  virtude  de mídia  adversa) de que  a CONTRATADA, ou  de 
quaisquer das pessoas físicas ou jurídicas mencionadas no item 24.1, descumpriu quaisquer das obrigações previstas na 
alínea (i) do item 24.1, a CONTRATADA deverá permitir que a ES GÁS, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 
05  (cinco) dias úteis de antecedência,  tenha acesso aos documentos e  informações  relativas ao objeto do presente 
contrato, para verificar a conformidade da ES GÁS com os compromissos assumidos no item 24.1. 
 
24.8. A CONTRATADA concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela ES GÁS, 
em relação a qualquer alegada suspeita ou comprovada não‐conformidade com as obrigações deste CONTRATO ou das 
Leis Anticorrupção pela CONTRATADA ou por qualquer de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, 
representantes e agentes, ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados. 
 
 

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
25.1. Sem prejuízo das multas ou rescisão contratual, bem como de outras sanções legais e regulamentares cabíveis, a 
ES GÁS poderá aplicar à CONTRATADA, sempre após regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o 
direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas: 
 
a) Advertência 
b) Multa Administrativa; e 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ES GÁS. 
 
25.1.1.A Advertência é cabível sempre que o ato praticado não  tenha acarretado danos à ES GÁS, suas  instalações, 
pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade mais gravosa. 
 
25.1.2. A Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ES GÁS (“Suspensão”) 
é cabível sempre que for praticada ação ou omissão com potencialidade de causar ou que tenha causado dano à ES GÁS, 
suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade menos 
gravosa. 
 
25.1.3.A Suspensão pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso concreto. 
 
25.1.3.1. A ES GÁS poderá, justificadamente: 
 
a) aplicar Multa Administrativa branda, média ou grave, respectivamente, em substituição integral à Advertência ou à 
Suspensão Branda, Média ou Grave; 
b)  aplicar  Multa  Administrativa  grave  ou  média,  cumulada  com  Suspensão  Branda,  Média  ou  Advertência,  em 
substituição à Suspensão Grave; 
c) aplicar Multa Administrativa média ou branda, cumulada com Suspensão Branda ou Advertência, em substituição à 
Suspensão Média; 
d) aplicar Multa Administrativa branda, cumulada com Advertência, em substituição à Suspensão Branda; 
 
25.1.3.1.1.A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas: 
 
 

Multa Administrativa branda = 0,1% RB + 0,1% VC + VPA 

     3 

 

Multa Administrativa média = 0,2% RB + 0,2% VC + VPA 

                                                              3 

 

Multa Administrativa grave = 0,4% RB + 0,4% VC + VPA 

                                                                         3 

 
 
Onde: 
RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da 
multa 
VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação) 
VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (não havendo prejuízo ou  impossibilidade de 
apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se 
referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado. 
 
25.1.3.1.2. O valor da Multa Administrativa será limitado a 10% do valor do Contrato, exceto nos casos em que a sanção 
se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado.  
 
25.1.3.1.3. A efetivação da substituição das sanções de Advertência ou Suspensão pela sanção de Multa Administrativa, 
prevista no item 25.1.3.1, apenas ocorrerá quando do adimplemento integral da Multa Administrativa substitutiva pela 
CONTRATADA. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Advertência ou Suspensão produzirá seus efeitos 
desde a sua aplicação. 
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25.1.3.2. Na hipótese de ter sido prevista garantia de cumprimento das obrigações contratuais, o pagamento da Multa 
Administrativa poderá ser feito mediante desconto da garantia prevista no item 13 das Condições Especiais. 
 
25.1.3.3. Se a Multa Administrativa for de valor superior ao valor da garantia prevista no item 24 das Condições Especiais 
ou se a garantia prevista no item 13 das Condições Especiais não permitir o desconto do respectivo valor, o pagamento 
da Multa Administrativa poderá ser realizado mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela ES GÁS. 
 
25.1.3.4. Sem prejuízo do disposto nos itens 25.1.3.2 e 25.1.3.3 acima, a CONTRATADA poderá efetuar diretamente o 
pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção. 
 
25.1.3.5. Na hipótese de não ter sido prevista garantia de cumprimento das obrigações contratuais, o pagamento da 
Multa Administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela ES GÁS, sem 
prejuízo de a CONTRATADA poder efetuar diretamente o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma 
prevista na notificação de aplicação de sanção. 
 
 

26. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

 
26.1 Na hipótese de ter sido apresentada Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais, na forma do item 13 
das Condições Especiais, deverão ser observadas as seguintes disposições: 
 
26.2.  A Apólice de Seguro deve prever expressamente: 
 
a) responsabilidade da seguradora por todos os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência da CONTRATADA, 

inclusive quaisquer multas de caráter de sanção administrativa aplicadas à CONTRATADA. 
 

b) vigência pelo prazo contratual, observadas suas eventuais prorrogações, devendo a CONTRATADA renovar o seguro 
consecutivamente durante a vigência do Contrato e a seguradora emitir o respectivo endosso. 
 

c) responsabilidade exclusiva da CONTRATADA de pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência 
da Apólice e respectivos endossos. 

 
d) cláusula por meio da qual se assegure a desistência pela Seguradora de quaisquer direitos de sub‐rogação contra a 

ES GÁS pelos riscos assumidos pela CONTRATADA, devendo constar nos Certificados de Seguros, quando aplicável. 
 

e) disposição no sentido de que o seguro não poderá ser cancelado e/ou alterado sem prévia autorização da ES GÁS, 
devendo tal dispositivo constar também do Certificado de Seguros. 

 
f) responsabilidade exclusiva da CONTRATADA pelo pagamento das franquias que vierem a ser estabelecidas para o 

seguro, bem como o ônus que resultar das exigências e recomendações da seguradora. 
 

g) prazo de 90 (noventa) dias, contados do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento 
da CONTRATADA ocorrido durante a vigência do Contrato e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do 
efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes. 
 

26.3. A Carta de Fiança Bancária deve prever expressamente: 
 
a) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil; 
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b)  renúncia  expressa  do  fiador  aos  benefícios  dos  artigos  834,  835,  837,  838  e  839,  todos  do  Código  Civil  (Lei  nº 
10.046/2002, de 10/01/2002) e ao artigo 794, caput e §1º, do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015); 
 
c) vigência pelo prazo contratual, observadas suas eventuais prorrogações; 
 
d) prazo de 90 (noventa) dias, contados do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento 
da CONTRATADA ocorrido durante a vigência contratual e para a comunicação do inadimplemento à Instituição 
Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes; 
 
e) cláusula que contenha previsão no sentido de que a carta de fiança bancária constitui título executivo extrajudicial, 
na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015); e 

 
f) cláusula por meio da qual o fiador reconheça que as obrigações por ele afiançadas na Carta de Fiança são líquidas e 
certas, nos termos do Artigo 821 do Código Civil Brasileiro. 
 
26.3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
(a) apresentar Carta de Fiança Bancária, acompanhada das  firmas dos representantes  legais do  fiador devidamente 

reconhecidas por autenticidade; 
 

(b) apresentar, em anexo à Carta de Fiança Bancária: (i) o(s) respectivo(s) documentos societários (estatutos, etc), que 
teriam aprovado a concessão da fiança, especificando os poderes para afiançar, das autoridades competentes; (ii) 
documentos comprobatórios dos poderes de representação dos signatários da Fiança. 

 
26.4. A ES GÁS aceitará a garantia após a verificação da solidez da instituição financeira emissora. 
 
26.5.  Ficam, ainda, resguardadas à ES GÁS quaisquer outras considerações de cunho econômico‐financeiro que se façam 
necessárias para a aceitação da instituição financeira emissora da garantia. 
 
26.6. Deverá ser indicado o endereço bancário para o caso do acionamento da Garantia. 
 
26.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do CONTRATO, acrescida, na 
hipótese de Caução em dinheiro, acrescida de atualização monetária de acordo com o CDI, divulgado diariamente pela 
CETIP ou outro que venha a substituí‐lo em caso de extinção. 
 
26.8. A CONTRATADA deverá: 
 
(i)fornecer ao Gerente deste Contrato, antes do início de sua execução, originais do(s) Certificado(s) de Seguro(s)‐
garantia efetuado(s), em decorrência deste Contrato, contendo os dados essenciais, tais como: seguradores, prazo, 
vigência, valores segurados, franquias e condições de cobertura; e 
 
(ii)  renovar as Apólice(s) de  Seguro e  a(s) Carta(s) de  Fiança Bancária(s), bem  como manter a Caução em dinheiro 
consecutivamente durante a vigência deste Contrato, acompanhando a(s)  respectiva(s) prorrogações,  sendo que os 
documentos comprobatórios poderão ser, a critério da ES GÁS, exigidos a qualquer tempo. 
 
 

27. PROTEÇÃO DE DADOS 

 
27.1. DEFINIÇÕES: 
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a) DADOS PESSOAIS ‐ qualquer informação obtida em razão do presente contrato, relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável, como por exemplo: nome, CPF, RG, endereço residencial ou comercial, número de 
telefone fixo ou móvel, endereço de e‐mail, informações de geolocalização, entre outros. 

 
b) DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS ‐ dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 

filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

 
c) DADO ANONIMIZADO ‐ dado relativo a Titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios 

técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu Tratamento; 
 
d) TITULAR DOS DADOS ‐ pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento; 

 
 

e) TRATAMENTO ‐ qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas com dados pessoais ou sobre conjuntos 
de Dados Pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, 
a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por 
transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, a 
eliminação ou a destruição. 

 
f) CONTROLADOR ‐ a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais, especialmente 

relativas às finalidades e os meios de Tratamento de Dados Pessoais. 
 

g) OPERADOR ‐ parte que trata Dados Pessoais de acordo com as instruções do Controlador. 
 
h) AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ‐ órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das 

disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018 no território nacional. 
 
i) INCIDENTES ‐ qualquer acesso, aquisição, uso, modificação, divulgação, perda, destruição ou dano acidental, ilegal 

ou não autorizado que envolva Dados Pessoais. 
 
j) LPGD ‐ significa Lei Geral de Proteção de Dados ou Lei nº 13.709/2018. 
 
27.2. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
27.2.1.  Considerando  o  Tratamento  de  Dados  Pessoais  que  é  realizado  pelos  seus  empregados,  representantes, 
contratados ou outros em nome da ES GÁS, os mesmos devem garantir que qualquer pessoa envolvida no Tratamento 
de Dados Pessoais em seu nome, em razão deste Contrato, cumprirá esta cláusula. 
 
1) TRATAMENTO ‐ Em razão disso, os mesmos tratarão os Dados Pessoais somente para executar as suas obrigações 

contratuais acima descritas, ou outras definidas pela ES GÁS, por meio de aditivos a este contrato. Igualmente, os 
mesmos não  coletarão, usarão, acessarão, manterão, modificarão, divulgarão,  transferirão ou, de outra  forma, 
tratarão Dados  Pessoais,  sem  a  ciência  e  autorização da  ES GÁS. Desse modo,  tratarão os Dados  Pessoais  em 
observância à todas as leis de privacidade e proteção de Dados Pessoais aplicáveis e às políticas e normas aplicáveis 
e impostas pela ES GÁS. 

 
2) DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS ‐ Do mesmo modo, tais empregados, representantes, contratados ou outros em nome 

da ES GÁS reconhecem que os Dados Pessoais Sensíveis estão sujeitos a um maior rigor legal e, portanto, exigem 
maior proteção técnica e organizacional. Assim, quando os mesmos realizarem operações de Tratamento de Dados 
Pessoais  Sensíveis,  devem  garantir  que  as  proteções  técnicas  apropriadas,  aptas  a  manter  a  integridade, 
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confidencialidade e segurança destas informações sejam implementadas. Assim sendo, os mesmos concordam em 
realizar o Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis apenas quando estritamente necessário para cumprir com as 
disposições contratuais. 

 
3) COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS ‐ As pessoas indicadas acima, em nome da ES GÁS assegurarão 

que  os  Dados  Pessoais  não  sejam  acessados,  compartilhados  ou  transferidos  para  terceiros  (incluindo 
subcontratados, agentes autorizados e terceiros) sem o consentimento prévio por escrito da ES GÁS. Caso a ES GÁS 
autorize estas operações de Tratamento, essas pessoas deverão garantir que tais terceiros se obriguem, por escrito, 
a garantir a mesma proteção aos Dados Pessoais estabelecida neste Contrato. Essas pessoas serão responsáveis por 
todas as ações e omissões realizadas por tais terceiros, relativas ao Tratamento dos Dados Pessoais, como se as 
tivessem realizado. 

 
4) PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS ‐ Tais pessoas (representantes, empregados, contratados ou outros 

agindo em nome da ES GÁS) e a CONTRATADA na execução do contrato, agirão em conformidade com as melhores 
práticas de mercado e se comprometem a instituir e manter um programa proteção de Dados Pessoais eficaz, de 
acordo com eventuais parâmetros estabelecidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em linha com os 
dispositivos do artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados. 

 
5) MEDIDAS E CONTROLES DE SEGURANÇA ‐ Os mesmos declaram e garantem possuir medidas implementadas para 

proteger  as  informações pessoais  tratadas, possuir uma política de  segurança da  informação  instituída,  a qual 
deverá  determinar  medidas  técnicas  e  administrativas  capazes  de  garantir  a  integridade,  disponibilidade  e 
confidencialidade das informações tratadas. Tal política deverá instituir, mas não limitar a: 

 
a) condução de constantes treinamentos com os funcionários da companhia; 
 
b) sistema de detecção de invasão ou tentativa de invasão pela internet, incluindo, mas não se limitando a contenção 

de vírus e drives maliciosos; 
c) solução que possibilite a encriptação dos Dados Pessoais tratados em razão do presente contrato, quando 

necessário e de acordo com o nível de sensibilidade e volume das informações; 
 
d) sistemas que previnem a acoplagem de qualquer sistema móvel de carregamento de informações ou dispositivos 

relacionados; e 
 
e) um profissional ou terceiro designado, para figurar como ponto focal responsável pelas medidas de segurança 

aplicadas. 
 

6) DIREITO DE CONDUZIR AUDITORIAS ‐ Com a celebração do presente contrato, tais pessoas disponibilizarão, quando 
solicitado,  toda  documentação  necessária  para  demonstrar  cumprimento  às  obrigações  estabelecidas  neste 
Contrato  e  na  legislação  de  proteção  de  Dados  Pessoais  aplicável,  sendo  facultado  à  ES  GÁS  a  realização  de 
auditorias, à sua discricionariedade, e, ao menos, 1 (uma) vez ao ano, por si ou mediante terceiros por ela indicados, 
nos documentos ou sistemas do que tais pessoas  utilizam, desde que haja comunicação prévia com pelo menos 15 
(quinze) dias de antecedência e as suas atividades normais não sejam prejudicadas. 

 
7) CONFIDENCIALIDADE DAS AUDITORIAS  ‐ As  partes  concordam  que  qualquer  auditor  ou  empresa  de  segurança 

terceirizada que celebre um contrato com a ES GÁS ou a CONTRATADA deverá (i) usar as informações confidenciais 
de tais pessoas somente para fins de inspeção ou auditoria; (ii) manter as informações confidenciais dessas pessoas 
(incluindo quaisquer informações relativas a seus outros clientes) confidenciais; e (iii) tratar os Dados Pessoais em 
observância às regras aqui estabelecidas para o Tratamento de Dados Pessoais. 

 
8) ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS ‐ As pessoas acima indicadas deverão assegurar que as informações pessoais 

tratadas  em  razão  da  finalidade  celebrada  neste  instrumento  contratual  permaneçam  corretas  e  devidamente 
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atualizadas,  devendo  as  informações  desatualizadas  serem  imediatamente  corrigidas  ou  excluídas,  conforme 
orientação da ES GÁS. 

 
9) TRANSFERÊNCIA  INTERNACIONAL  ‐ Caso  seja necessária a  transferência  internacional de Dados Pessoais para o 

cumprimento do presente Contrato, tais pessoas e a CONTRATADA deverão informar previamente a ES GÁS e adotar 
as medidas de segurança necessárias para a garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Dados 
Pessoais transferidos. 

 
10) DIREITOS DOS  TITULARES  ‐  Sempre  que  necessário,  deverão  tais  pessoas  e  a  Contratada  auxiliar  a  ES GÁS  no 

atendimento das requisições realizadas por Titulares de Dados, providenciando, de forma imediata, ou no máxima 
em  24  (vinte  e  quatro)  horas: (i) a  confirmação  da  existência  do  Tratamento; (ii) o  acesso  aos  Dados  Pessoais 
tratados; (iii) a  correção  dos  Dados  Pessoais  incompletos,  inexatos  ou  desatualizados; (iv) a  anonimização,  o 
bloqueio  ou  a  eliminação  dos Dados  Pessoais; (v) a  portabilidade  dos Dados  Pessoais; (vi) informação  sobre  as 
entidades públicas e privadas com as quais foi realizada o compartilhamento de Dados Pessoais; (vii) informar as 
consequências  da  revogação  do  consentimento;  e (viii) informar  os  fatores  que  levaram  a  uma  decisão 
automatizada. 

 
11) INCIDENTES  ‐ A  CONTRATADA  deverá  elaborar  um  plano  escrito  e  estruturado  para  casos  de  ocorrência  de 

Incidentes envolvendo Dados Pessoais. Para os fins deste Contrato, entende‐se como Incidente qualquer violação 
de confidencialidade, disponibilidade e/ou integridade dos Dados Pessoais. 

 
11.1)  Na  ocorrência  de  qualquer  Incidente  ou  suspeita  de  Incidente,  a  CONTRATADA  e/ou  seus  prepostos  e 
colaboradores deverão, imediatamente, comunicar à ES GÁS, por escrito. 
 
11.1.1) A referida comunicação deverá conter, no mínimo: 
a) data e hora do Incidente; 
 
b) data e hora da ciência pelo notificante; 
 
c) relação dos tipos de Dados Pessoais afetados pelo Incidente; 
 
d) número de usuários afetados (volumetria do Incidente) e, se possível, a relação destes indivíduos; 
dados de contato do Encarregado ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o 
ocorrido; e 
 
e) descrição das possíveis consequências do evento. 
 
11.2. A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer sanções e indenizações decorrentes de Incidentes causados em 
razão  de  sua  única  e  exclusiva  conduta,  restando  este  instrumento  contratual  constituído  como  título  executivo 
extrajudicial, caso a ES GÁS venha a arcar com quaisquer danos. 
 
12) DESTRUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DOS DADOS PESSOAIS ‐ A CONTRATADA deverá, sob o comando da ES GÁS, ou quando 

da extinção do vínculo contratual e obrigacional existente, devolver os Dados Pessoais compartilhados em razão das 
finalidades previamente pactuadas e realizar a exclusão definitiva e permanente dos mesmos. Não obstante, em 
caso  de  comando  expresso,  por  escrito,  da  ES  GÁS,  deverá  a mesma manter  em  arquivo  os  Dados  Pessoais 
compartilhados para cumprimento da finalidade determinada pelo presente instrumento, por tempo determinado 
pela ES GÁS. 

 
13) CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO  LEGAL  ‐ Caso, a CONTRATADA  seja destinatária de qualquer ordem  judicial ou 

comunicação oficial que determine o fornecimento ou divulgação de  informações pessoais, deverá notificar a ES 
GÁS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o ocorrido, oportunizando a adoção, em tempo hábil de 
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medidas legais para impedir ou mitigar os efeitos decorrentes da divulgação dos Dados Pessoais relacionados a esta 
requisição ou objetos desta. 

 
14) INDENIZAÇÕES ‐ A CONTRATADA será responsável por quaisquer reclamações, perdas e danos, despesas processuais 

judiciais, administrativas e arbitrais, em qualquer instância ou tribunal, que venham a ser ajuizadas em face da ES 
GÁS, multas,  inclusive, mas não se  limitando àquelas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 
além de qualquer outra situação que exija o pagamento de valores pecuniários, quando os eventos que levarem a 
tais consequências decorrerem de: (i) descumprimento, pela Contratada  ou por terceiros por ela contratados, das 
disposições  expostas  neste  instrumento; (ii) qualquer  exposição  acidental  ou  proposital  de  Dados 
Pessoais; (iii) qualquer ato da Contratada ou de  terceiros por ela contratados, em discordância com a  legislação 
aplicável à privacidade e proteção de Dados Pessoais. 

 
14.1) Para os  fins do  item 14 acima, a CONTRATADA  resguardará os  interesses da ES GÁS, prestando,  inclusive, as 
garantias necessárias à sua eventual desoneração. 
 
a) Nas demandas processuais administrativas, arbitrais, judiciais e extrajudiciais que tramitarem somente em face da 

CONTRATADA,  a mesma se obriga a notificar a ES GÁS para que ele tenha conhecimento do processo. 
 
b) Caso a ES GÁS tenha interesse, poderá ingressar no processo judicial como assistente litisconsorcial, nos termos do 

artigo 124 do Código de Processo Civil, hipótese em que todas as despesas processuais, correção monetária, juros 
e honorários advocatícios serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 
c) A ES GÁS poderá denunciar à lide em face da CONTRATADA quando este, por qualquer motivo, não tenha sido parte 

do processo, nos termos dos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Civil, hipótese em que a CONTRATADA 
assumirá, perante o juízo, integral responsabilidade pelos danos causados e despesas incorridas. 
 

15) SOBREVIVÊNCIA ‐ Não obstante qualquer disposição em contrário, as obrigações da CONTRATADA definidas neste 
Contrato,  perdurarão  enquanto  a  CONTRATADA  continuar  a  ter  acesso,  estiver  na  posse,  adquirir  ou  realizar 
qualquer operação de Tratamento aos Dados Pessoais obtidos em razão da relação contratual com a ES GÁS, mesmo 
que todos os contratos entre a CONTRATADA e a ES GÁS tiverem expirado ou sido rescindidos. 

 

28. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
28.1. Os documentos relacionados abaixo passam a fazer parte integrante deste Contrato, em tudo aquilo que não o 
contrarie,  de  forma  a  complementarem‐se  uns  aos  outros,  sendo  que  em  caso  de  dúvida  prevalecerá  sempre  o 
expressamente disposto neste Contrato. 
 

Anexo I               ‐ Especificação de Serviços 
Anexo II  ‐ Planilha de Preços Unitários         
Anexo III  ‐ Diretrizes de SSMA 
Anexo IV   ‐ Cronograma Físico‐Financeiro 
Anexo V     ‐ Declaração de escrituração contábil 
Anexo VI             ‐ Matriz de Riscos 
Anexo VII           ‐ TRD (Termo de Recebimento Definitivo) 

 
 

29. FORO 
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29.1. As PARTES contratantes elegem o foro indicado no item 14 das Condições Especiais como o único e competente 
para dirimir toda e qualquer dúvida ou questão decorrente desse CONTRATO, renunciando, desde já, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
   
E assim, por estarem justas e acordadas, as PARTES contratantes firmam o presente instrumento de forma digital. 
 

Vitória, 14 de fevereiro de 2022. 
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1. OBJETIVO 

 
Este Memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes, os requisitos mínimos 
exigíveis e as condições gerais e técnicas para execução dos serviços de 
construção e montagem de ramal em aço carbono 6” e montagem de CRM na 
TEVISA, Viana -ES, incluindo os serviços abaixo listados. 

– Construção e montagem de ramal para condução do gás; 

– Obras civis, mecânicas e instalações elétricas diversas; 

– Fornecimento de bens e materiais relacionados com a execução da Obra; 

– Elaboração de as built e data book. 

 

2. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 

Para efeito deste Memorial, os termos e definições possuem os significados 
especificados a seguir. 

 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 
ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre. 

APR – Análise Preliminar de Riscos. 
 

ARSP – Agência Reguladora de Serviço Público do Espírito Santo. 
 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, devendo ser emitida junto ao 
CREA-ES. 

 
As Built – Desenho correspondente ao projeto construído.  

CRM – Conjunto de Regulagem e Medição, compreende os dispositivos de 
filtragem, válvulas de bloqueio, Medidor, tubos e conexões, conforme padrão da 
CONTRATANTE.  
 

Concessionária – ES GÁS. 

Contrato – Este Contrato e seus anexos, tais como: Memorial Descritivo, 
Especificações Técnicas, Desenhos Típicos, etc. 

 
Contratada – Empresa contratada pela ES GÁS, para execução dos serviços objeto 
deste Contrato. 

 
Contratante – É a empresa titular concessionária dos serviços públicos de gás 
canalizado no estado do Espírito Santo, que contrata a execução dos serviços de       
 
construção e montagem de redes de distribuição e estação de gás natural. 

 



NP-1 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO Nº.: MD-CR-E530-A-001 
Usuário:  COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 
SANTO - ES GÁS  

Folha: 4 de 26 
 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL EM AÇO-CARBONO E CRM – 
CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 

NP-1 NP-1 Pública 

CREA-ES – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo. 
 

Data Book – Documentação gerada durante serviços executados em cada Unidade 
Usuária ligados, que deverá ser agrupada e enviada em pastas individuais para a 
Contratante. 

 
DCVG - Direct Current Voltage Gradient. 

DE – Diâmetro externo. 

DER-ES – Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo. 

DN – Diâmetro nominal. 

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. 

END – Ensaio Não Destrutivo. 

EPI – Equipamento de Proteção Individual. 
 

EPS – Especificação do Procedimento de Soldagem. 
 

Especificação Técnica (ET): Documento da CONTRATANTE, ou por ela adotado, 
que define os requisitos exigíveis na execução de serviços, bem como no 
fornecimento de bens e materiais relacionados com o escopo do contrato, com a 
finalidade de complementar o projeto da Rede Primária. Esta definição também se 
aplica às Instruções Técnicas e Padrões Técnicos. 

 
FISCALIZAÇÃO – Atividade exercida de modo sistemático pela CONTRATANTE e 
seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições gerais, 
técnicas e administrativas do Contrato, em todos os seus aspectos. 

 
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. 
 
IEMA – instituto Estadual do Meio Ambiente. 

MND – Método não destrutivo. 

MD – Método destrutivo.  

NBR – Norma Brasileira. 
 

NR – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

OBRA – É o conjunto de serviços, bens e materiais de responsabilidade da 
CONTRATADA para cumprimento do contrato estipulado com a CONTRATANTE. 

 
PPU – Planilha de preços unitários. 

RQPS - Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem. 

Tie In – Interligação entre colunas de dutos já enterrados. 
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3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
3.1. Critérios de aplicabilidade 

 
Os projetos de engenharia em nível executivo, as especificações técnicas, os 
padrões e instruções técnicas relacionadas neste item, bem como as condições 
técnicas e gerais definidas neste Memorial, formam a base referencial para 
execução dos serviços objeto desse contrato. 

 
Em caso de divergência entre documentos de referência acima citados deve ser 
observada a seguinte ordem hierárquica: 

 
I. Este documento; 

 
II. Documentos do projeto executivo 

 
III. Demais anexos do contrato; 

 
IV. Especificações Técnicas, Instruções e Padrões emitidos pela CONTRATANTE 

ou por ela expressamente adotados quando da autoria de terceiros; 
 

V. Normas técnicas, códigos e práticas recomendados emitidos pela ABNT, 
concessionárias de distribuição de serviço público e por organismos 
internacionais reconhecidos; 

 

VI. Outras normas ou documentos, que serão submetidos à aprovação prévia da 
CONTRATANTE. 

 
3.2. Projeto Executivo 

 
3.2.1. Ciência do conteúdo técnico do Projeto Executivo 

 
A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA os documentos de 
Projeto Executivo, considerando que as informações neles constantes são 
suficientes para a perfeita compreensão da obra em todos os aspectos. 

 
A CONTRATANTE fornecerá o Projeto Executivo em arquivo editável. 

 
Cabe à CONTRATADA avaliar o Projeto Executivo, bem como propor as revisões 
que se fizerem necessárias, que deverão ser validados pela CONTRATADA. 

 
A CONTRATADA deverá analisar e avaliar imediatamente depois de recebidos, 
todos os documentos que lhe tenham sido entregues e deverá informar prontamente 
à CONTRATANTE, sobre qualquer contradição observada neles. 

 
Para efeitos desta avaliação, terá presente que o mencionado num documento e 
omitido nos restantes, será como se estivesse escrito em todos eles. 

 
As omissões na documentação ou as descrições errôneas que sejam obviamente 
indispensáveis para levar a cabo entendimento ou intenção exposta nestes 
documentos deverão ser postos ao conhecimento da CONTRATANTE pela 
CONTRATADA. 

 
3.2.2. Documentos de Projeto Executivo 
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 Projeto Executivo de engenharia referentes a construção e montagem de ramal 

e CRM. 
 

- Serão apresentados no decorrer do contrato. 
 

 Desenhos típicos 
 

- TP-G-037 – VÁLVULA FLANGEADA 6 POL; 
 

- TP-A-008-REV0 - PLACA SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES; 
 

- TP-D-004-REV1 - CERCA TIPO V E PORTÃO PEDESTRE; 
 

- TP-D-006-REV1 - PINTURA BASE PARA CRM E ESTAÇOES; 
 

- TP-G-033-REV0 - TACHÃO SINALIZADOR DE DUTO ENTERRADO; 
 

- TP-A-002-REV1 - MARCO LOCALIZADOR DE DUTO; 
 

- TP-A-007-REV0 - PLACA PORTÃO; 
 

- TP-A-009-REV0 - PLACA CONJ. INF.SEGURANÇA; 
 

- TP-A-016-REV0 - SEGURANÇA INDIVIDUAL - ATM EXPLOSIVA; 
 

 
3.2.3. Padrões Técnicos 

– PP-ESGÁS-01158 - CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS; 

– PP- ESGÁS -01153 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (DATA BOOK) DA 
OBRA; 

– PP- ESGÁS -01276 - INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DE DESENHOS DE REDE DE GÁS NATURAL; 

– PE- ESGÁS -02054 - SINALIZAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
GÁS NATURAL; 

– PP- ESGÁS -01251-ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDE E 
INSTALAÇÕES; 

– ET-SD-00-A-001 – SERVIÇOS DE PINTURA. 

 

3.2.4. Normas Técnicas ABNT 

– NBR 12712 – Projeto de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível; 

– NBR 15280-1 – Projetos de dutos terrestres; 

– NBR 15280-2 – Construção de dutos terrestres; 
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– NBR 14472 – Qualificação soldadores; 

3.2.5. Normas específicas 

– Fabricação e Montagem de Tubulações Metálicas; 

– Soldagem; 

– Atmosferas Explosivas - Classificação de Áreas; 

– Soldagem e trepanação. 

3.2.6. Normas, Códigos e Práticas Recomendadas Internacionais 
 

– API SPEC 5L - Specification for Line Pipe; 

– ANSI/ASME B-31.8 - Gas Transmission And Distribution Piping System; 

– API STD 1104 - Standard For Welding Pipelines And Related Facilities; 

– ASME IX - Welding, Brazing, End Fusing Qualifications. 

 

4. DISPOSIÇÕES LEGAIS 
 

A CONTRATADA deve cumprir toda e qualquer disposição legal e regulamentar 
vigorante a níveis Federal, Estadual e Municipal, mesmo que não seja citada 
expressamente neste documento, no contrato e nos demais documentos de 
referência relacionados. 

 
Da mesma forma cabe à CONTRATADA o fiel cumprimento das Leis pertinentes a 
Legislação Ambiental a níveis Federal, Estadual e Municipal, além das leis de 
trânsito. 

 
A CONTRATANTE será responsável pela obtenção de licenças e alvarás junto aos 
órgãos municipais. 

 
Os licenciamentos junto a órgãos públicos das esferas estaduais e federais (IEMA, 
IBAMA, DNIT, DER-ES, ARSP, ANP e etc.) serão realizados pela CONTRATANTE. 

 
Antes de iniciar a mobilização, a CONTRATADA deverá verificar a situação das 
licenças de construção e as condicionantes acima descritas. 

 
Deverá ser considerado, que os serviços em áreas operacionais estarão sujeitos à 
PT (Permissão para Trabalho) a ser liberada diariamente pela equipe operacional 
competente e só será liberada se a CONTRATADA atender a todos os 
procedimentos e recomendações de segurança nela descritos, estabelecidos pela 
legislação e/ou contidos nas diretrizes contratuais da CONTRATANTE. 

 
Na lista a seguir constam algumas das principais leis e normas legais aplicáveis, 
embora esta lista deva ser considerada incompleta e não exaustiva, ficando em 
qualquer caso, a CONTRATADA como única responsável pelo não cumprimento 
das normas legais e regulamentares aplicáveis. 
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 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: 

– NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI; 
– NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 

– NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

– NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade; 

– NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

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

– NR-20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; 

– NR-21 - Trabalhos a Céu Aberto; 

– NR-23 - Proteção Contra incêndios; 

– NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
 

 NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas (todas as partes); 
 

 NBR 5440 - Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos 
 

 NBR 14.039 - Instalações elétricas em média tensão de 1,0 kV a 36,2 Kv; 
 

 NBR 15749 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na 
superfície do solo em sistemas de aterramento 

 
 IEC 60909 - Short circuit calculation in three phase A.C. systems; 

 
 IEC 60076-1 - Power Transformer – General; 

 
 NBR IEC 60947-1 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão 

Parte 1: Regras Gerais; 
 

 NBR IEC 60947-2 - Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão Parte 
2: Disjuntores; 

 
 NBR IEC 60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - 

Parte 1: Conjuntos com Ensaio de Tipo Totalmente Testados (TTA) e 
Conjuntos com Ensaio de Tipo Parcialmente Testados (PTTA); 

 
 NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos 

elétricos (código IP); 
 

 Código de Obras da Prefeitura local; 
 

 Código Sanitário Estadual; 
 

 Requisitos de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde, definidos em Anexo 

específico do Contrato. 
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5. SUMÁRIO TÉCNICO DA OBRA 
 

5.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 

5.1.1. Descrição básica dos serviços 

– Fornecimento de estrutura para atendimento à frente de serviço; 

– Mobilização da equipe técnica e equipamentos; 

– Comprovação de que existe pessoal e equipamentos mobilizados e prontos 
a desenvolver as tarefas; 

 
– Desmobilização da equipe e equipamentos bem como a limpeza do local e 

a comprovação da liberação da área; 

– Entrega do “Data Book” da obra. 

5.1.2. Estão listados abaixo os requisitos mínimos a serem cumpridos pela 
CONTRATADA por ocasião da disponibilização do canteiro de obras para apoiar a 
execução do empreendimento. 

 
5.1.2.1. Compete à CONTRATADA dotar suas instalações de recursos e requisitos 
tais que, além de atender à execução dos serviços contratados, à legislação em 
vigor e às recomendações da Fiscalização, garanta em qualquer tempo, condições 
de segurança, adequabilidade, higiene e conforto a todo o seu pessoal, à 
Fiscalização e a todos os terceiros envolvidos na execução do empreendimento. 

 
5.1.2.2. O canteiro de obra deve atender às disposições da legislação de segurança 
industrial, saúde ocupacional e ambiental. Devem ser obedecidas as seguintes 
normas e documentos de referência: 

 
 Normas Regulamentadoras; 

 
 Código de Obras da Prefeitura local; 

 
 Código Sanitário Estadual. 

 
5.1.2.3. A CONTRATADA será integralmente responsável por atender as 
exigências descritas neste documento. 

 
5.1.2.4. Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de 
água, esgoto, energia e dos respectivos consumos, são de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. 

 

5.1.3. Deve ser prevista a instalação de canteiro móvel para apoio dos serviços em 
campo, compreendendo, quando aplicável, um trailer/contêiner para refeitório, área 
de vivência com coleta seletiva e sanitário químico. 

 
5.1.4. Ao final dos serviços a CONTRATADA deverá entregar o “data book” da obra, 
que deve conter os documentos a seguir de acordo com o serviço executado: 
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 Procedimentos executivos; 
 

 Especificação de procedimento de soldagem - EPS; 
 

 Registro de qualificação do procedimento soldagem – RQPS; 
 

 Registro de qualificação de soldadores; 
 

 Certificados de aferição de instrumentos; 
 

 Certificados de materiais; 
 

 Relatórios de inspeção e recebimento de materiais; 
 

 Relatórios visual solda; 
 

 Relatórios de Ultrassom / Líquido Penetrante; 
 

 Controle de juntas soldadas; 
 

 Relatório de teste hidrostático; 
 

 Relatórios de pintura; 
 

 Relatórios de limpeza e secagem do duto; 
 
 Laudo da malha de aterramento; 

 
 Desenhos “conforme construído” aprovados. 
 

 
5.1.4.1. A documentação do “data book” deve ser encadernada em pastas com 
capa plástica rígida, devendo também ser entregue uma cópia em meio digital. 

 
5.2. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 

 
A CONTRATADA deve considerar como parte do escopo: 

– Montagem de dutos de aço-carbono de 6” pelo método não destrutivo (furo 
direcional) ou pelo método destrutivo (vala a céu aberto) para o ramal (300#); 

– Montagem de tubulação aço 8” da saída do CRM até final da base em 
concreto armado; 

– Interligação do ramal ao CRM – Conjuntos de Regulagem e Medição 

– Montagem de válvulas de aço-carbono 4 e 6” de 300#, incluindo caixas e 
acessórios; 

 

– Montagem de Conjunto de Regulagem Medição com vazão de 10.500m³/h 
classe 300 e respectiva interligação ao ramal; 

– Construção de instalações de gás natural incluindo base civil, cercas e 
portões e aterramento, eletrodutos, painel solar, instrumentação, abrigo de 
baterias e modem; 
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– Serviços de trepanação; 

– Mobilização e desmobilização de equipamentos; 

– Mobilização de equipe para serviços de trepanação; 

Estão incluídos nesses serviços todos os custos indiretos para sua execução 
inclusive as-built e data book. 

 
Nota 1: No preço referente a construção e montagem de ramal por método não 
destrutivo, não deverá ser considerado o custo da mobilização da máquina de furo 
direcional, a ser remunerado em item específico da PPU. 

 
 

6. CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 
 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos executivos 
de responsabilidade da CONTRATANTE. Os projetos executivos deverão ser 
analisados e liberados pela CONTRATADA. 

 
6.1. MONTAGEM DE RAMAL DE AÇO-CARBONO 

 
6.1.1. Dutos de aço-carbono 6” instalados a céu aberto  

 
6.1.1.1. Descrição básica do serviço: 

 
 Materialização e marcação do traçado; 

 
 Serviços de topografia; 

 
 Locação e marcação de interferências identificadas no projeto executivo; 

 
 Elaboração da documentação e obtenção das autorizações necessárias junto 

aos proprietários e órgãos municipais para a execução das obras; 
 

 Regularização de terreno, quando necessário; 
 

 Marcação da vala e corte do pavimento asfáltico em área urbana; 
 

 Abertura de vala com profundidade especificada no projeto, inclusive, carga e 
remoção do material proveniente da escavação e o espalhamento do mesmo no 
bota-fora; 
 

 Abertura de vala em rochas; 
 

 Alargamento de vala para solda de “tie in” e interligações; 
 

 Locação de área para bota-fora e estocagem, que deverá ser previamente 
aprovada pela municipalidade e liberada pela Fiscalização; 

 
 Escoramento contínuo ou descontínuo que se fizer necessário para abertura de 

valas ou “cachimbos”; 
 

 Esgotamento de valas, quando necessário; 
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 Inspeção de recebimento, carregamento, transporte e armazenamento dos 
tubos no canteiro da CONTRATADA; 

 
 Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais; 

 
 Limpeza interna dos tubos; 

 
 Montagem, execução de biséis, solda de tubos, niples ou conexões; 

 
 Fabricação e montagem de niples de tubos para soldagem de peças com 

espessuras diferentes; 
 

 Biséis e soldas extras, gerados por corte de tubos ou pela instalação de 
conexões; 

 
 Inspeção visual durante a execução das soldas; 

 
 Inspeção por ultrassom ou Líquido Penetrante em 100% das juntas, onde 

aplicado; 
 

 Revestimento externo das juntas com manta termo contrátil; 
 

 Testes de revestimento com “Holiday detector” e reparos dos eventuais defeitos; 
 

 Garantia de acesso de veículos e trânsito de pedestres, por meio de passadiços 
metálicos ou travessias de madeira, nos locais em que se mostrarem 
necessários; 

 
 Provimento de material de reaterro oriundo de jazida regularizada; 

 
 Armazenagem de material de reaterro, se necessário ao abrigo de chuvas; 

 
 Reaproveitamento do material escavado, para reaterro, desde que autorizado 

pela Fiscalização; 
 

 Transporte do material da jazida e execução do reaterro, quando necessitar a 
troca de solo; 

 
 Colocação contínua da tela de segurança com fita de aviso e da placa de 

concreto; 
 

 Para os casos de baixa cobertura do duto por causa de rochas, será lançado 
uma laje de concreto armado fck 30 Mpa nesses locais; 

 
 Recomposição de pavimentos; 

 
 Recomposição de toda a área de ocupação temporária; 

 
 Limpeza da tubulação; 

 
 Execução de teste hidrostático, passagem de pigs, limpeza e secagem do duto; 

 
 Instalação de sinalização vertical, horizontal e placas de advertência; 

 
 Garantia de acesso de veículos e trânsito de pedestres, por meio da instalação 
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de passadiços metálicos ou madeira, nos locais necessários; 
 

 Escoramento contínuo ou descontínuo que se fizer necessário para abertura de 
vala conforme NR 18.6. 
 

 Execução do ensaio DCVG. 
 

A CONTRATADA deverá fornecer: 
 

 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 
 

 Todos os equipamentos, em condições de uso; 
 

 Todos os materiais necessários, exceto tubos e válvulas; 
 

 Todos os materiais de consumo. 
 

6.1.2. Dutos de aço-carbono instalados por método não destrutivo 
 

6.1.2.1. Descrição básica do serviço: 
 

 Recebimento e armazenagem; 
 

 Transporte dos tubos do local de armazenagem até a frente dos serviços; 
 

 Serviços de topografia; 
 

 Elaboração de plano de furo; 
 

 Montagem da coluna; 
 

 Soldagem e inspeção por ultrassom; 
 

 Teste hidrostático simplificado das colunas em casos de travessias e 
cruzamentos; 

 
 Revestimento de juntas de campo em manta termo contrátil; 

 
 Testes de revestimento com “Holiday detector” e reparos dos eventuais defeitos; 

 
 Execução furo piloto e alargamento; 

 
 Inserção do tubo de aço carbono, revestido externamente com polietileno tripla 

camada; 
 

 Fechamento de “tie in”; 
 

 Recomposição e sinalização; 
 

 Limpeza da tubulação; 
 

 Execução de teste hidrostático, limpeza e secagem do duto; 
 

 Passagem de placa calibradora; 
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 Instalação de sinalização vertical, horizontal e placas de advertência; 
 

 Garantia de acesso de veículos e trânsito de pedestres, por meio da instalação 
de passadiços metálicos ou madeira, nos locais necessários; 

 
 Escoramento contínuo ou descontínuo que se fizer necessário para abertura de 

vala conforme NR 18.6. 
 

 Execução do ensaio DCVG. 
 

A CONTRATADA deverá fornecer: 
 

 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 
 

 Todos os equipamentos, em condições de uso; 
 

 Todos os materiais necessários, exceto tubos e válvulas; 
 

 Todos os materiais de consumo. 
 

O serviço de cruzamento deverá garantir a não ocorrência de recalques nas 
rodovias, ruas e ferrovias. 

 
O método não destrutivo pressupõe que os acessos de superfície permanecerão 
intocados e o tráfego no local não será interrompido. 

 
Os equipamentos para a execução do furo direcional devem ser compatíveis com 
os comprimentos, diâmetros, espessuras e material das colunas a serem puxadas. 
 
Nota: Caso seja encontrado rocha durante o furo piloto, vamos procurar outros 
locais próximos para conseguir executar o furo, não sendo possível furo por 
convencional, teremos que mobilizar equipamento compatível para execução deste 
furo na rocha. 

 
 
6.2. MONTAGEM DE VÁLVULA DE AÇO 6”, INCLUINDO CAIXA E 
ACESSÓRIOS 

 
6.3.1. Descrição básica do serviço: 

 
 Inspeção de recebimento, descarga, armazenamento no canteiro, carga, 

transporte até o local da montagem das válvulas de bloqueio; 
 

 Construção de caixa de válvula em bloco estrutural, incluindo revestimento 
interno, tampa em concreto armado fck = 20 MPa e tampão em ferro fundido; 

 
 Todos os serviços civis e mecânicos necessários para construção do 

conjunto de válvulas de bloqueio, tais como, escavação, tampa de ferro 
fundido estanque e com amortecimento de ruído, transporte de material até 
o bota-fora, construção da caixa e reaterro e toda a montagem mecânica, 
dentro do limite do projeto, inclusive com a instalação de válvulas de vent; 

 
 Fornecimento de todos os materiais necessários à montagem do conjunto, 

com exceção das válvulas de bloqueio principal e válvulas de vent; 
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 Execução dos testes de vedação, estanqueidade e de funcionamento das 
válvulas. 

 
a) Na fase de pré-montagem: 

• Cortes, biséis, soldas e revestimento; 

• Pré-montagem do conjunto; 

• Pintura de componentes; 

• Testes preliminares. 

b) Na fase de montagem final: 

• Cortes da tubulação existente, biséis, soldas e revestimento; 

• Montagem final na tubulação; 

• Pintura de acabamento; 

• Inspeção visual e líquido penetrante, necessários das juntas soldadas e não 
testadas. 

 
A CONTRATADA deverá fornecer: 

 
 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 

 

 Todos os equipamentos e materiais, exceto tubos, válvulas de bloqueio 
principal e válvulas de vent; 

 
 Todos os materiais de consumo. 

 
6.3.2. A montagem e instalação do conjunto de válvula de bloqueio deverão ser 
executadas conforme desenhos típicos TP-G-037. 

 
 

6.4. MONTAGEM DE CRM – CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO 
 

6.4.1. Descrição básica dos serviços 
 

Este item destina-se à montagem do Conjunto de Regulagem e Medição e a 
respectiva interligação ao ramal. 

 
A montagem do equipamento compreende basicamente: 

 
 Serviços de escavação, corte, aterro, regularização das áreas e sua 

pavimentação e/ou estabilização, de acordo com o projeto executivo fornecido 
pela CONTRATANTE; 

 
 Fornecimento, inspeção e transporte dos equipamentos necessários para as 

obras; 
 

 Construção de bases em concreto armado fck = 20 MPa; 
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 Construção de cercas e portões com cercas tipo belgo e conforme desenho 
típico TP-D-004; 

 
 Construção de malha de aterramento (área cercada); 

 
 Fornecimento e instalação de eletrodutos, calhas e cabos para 

infraestruturas necessárias (elétrica, instrumentação, comunicação e etc.); 
 

 Fornecimento de todos os materiais necessários com exceção dos itens 
listados em 7.1.1. 

 
 Construção de suportes e acessórios necessários; 

 
 Montagem do sistema supervisório; 

 
 Serviços de cortes, biséis, soldas e revestimento de tubulação; 

 

 Interligações ao ramal; 
 

 Montagem final, condicionamento e testes; 
 

 Pintura de acabamento; 
 

 Inspeção visual; 
 

 Ultrassom ou Líquido Penetrante das juntas soldadas, onde aplicado; 
 

 Construção de abrigos; 
 

 Fornecimento e montagem de placas de sinalização conforme desenhos 
típicos TP-A-007/009/016/018; 

 
 Testes finais; 

 
 As-built e data-book. 

 
 

Nota 1: A medição da base civil será efetuada de acordo com a área da base 
operacional (m²) entre as cercas ou muros. 

 
Nota 2: A medição do sistema de aterramento será efetuada de acordo com a área 
(m²) a ser protegida, ou seja, a área entre as cercas ou muros das instalações. 
 
 Nota 3: A montagem do CRM definitivo não faz parte do escopo deste contrato, 
somente as obras civis e tubulações a montante e jusante deste equipamento.   

 
6.4.2. Dutos aéreos de aço-carbono com pintura 

 
6.6.2.1. Descrição básica do serviço: 

 
 Fornecimento, recebimento, solda e montagem de tubulação e conexões de 

aço-carbono; 
 

 Fornecimento, fabricação, pintura e instalação dos suportes e dos seus 
dispositivos de fixação; 
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 Pintura externa de tubulação e suportes de acordo com ET-SD-00-A-001; 

 
 Execução de prumadas verticais até o encontro com a tubulação enterrada. 

A CONTRATADA deverá fornecer: 

 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 
 

 Todos os equipamentos necessários para execução da obra, em condições de 
uso; 

 
 Todos os materiais necessários incluído conexões e acessórios, com exceção 
dos tubos; 

 
 Todos os materiais de consumo. 

A CONTRATANTE deverá fornecer: 

 Equipamentos (CRM); 
 

 Painel Solar; 
 

 Sistema supervisório; 
 

 Sistema de UPS; 
 

 Tubos. 
 

                Nota 1: Estes serviços serão pagos com os mesmos valores correspondes aos 
diâmetros dos dutos enterrados. 

 
 

6.5. SERVIÇOS DE TREPANAÇÃO 
 

6.5.1. Descrição básica dos serviços: 
 

 Sondagem tubulação existente; 
 

 Mapeamento de interferências; 
 

 Escavação; 
 

 Escoramento quando necessário; 
 

 Execução de ultrassom para medição da espessura da parede do tubo e 
dupla laminação; 

 
 Retirada de amostra do tubo para análise do carbono equivalente; 

 
 Análise de carbono equivalente; 

 
 Execução de ensaio de severidade térmica; 

 
 Elaboração de EPS e RQPS para soldagem do fitting no duto; 
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 Qualificação soldador; 

 
 Execução de solda em corpo de prova; 

 
 Soldagem do fitting no duto; 

 

 Execução de inspeções de solda por inspetores qualificados; 
 

 Execução de END’s por inspetores qualificados; 
 

 Teste hidrostático da tubulação/fitting soldado ao duto; 
 

 Mobilização de equipe e equipamento de trepanação a ser paga em item 
específico; 

 
 Furação de duto em carga; 

 
 Recomposição de revestimento do duto; 

 
 Reaterro compactado e recomposição do pavimento; 

 
 Elaboração de as built e data-book. 

 
 Os serviços deverão ser executados de acordo com a norma N- 2163. 
 
 Para definição do Risco de Perfuração, será aceito pela fiscalização da ES 

Gás a apresentação do relatório, com a chancela do inspetor de solda nível 
II, contendo os parâmetros de soldagem admissíveis para definição do 
referido risco de perfuração do gasoduto. 

 
 

A CONTRATADA deverá fornecer: 
 
 

 Toda a mão-de-obra, inclusive pessoal técnico especializado; 
 

 Todos os equipamentos, ferramentas e EPI’s necessários e em condições 
de uso; 

 
 Fornecimento de todos os materiais necessários para construção civil, 

consumíveis e acessórios; 
 

 Tela de segurança com fita de aviso; 
 

 Fitting com plugue incluso. 
 

 
 

6.6. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 

6.6.1. Mobilização de equipamentos de furo direcional 
 

A mobilização da máquina tem por objetivo otimizar os custos do ramal e remunerar 
a CONTRATADA pela mobilização liberada pela CONTRATANTE. 
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Esse custo é referente à mobilização e desmobilização de máquina de furo 
direcional, do caminhão sugador, caminhão pipa e demais equipamentos 
necessários à execução do ramal de gás por MND. 

 
O pagamento será feito por mobilização dos equipamentos realizada pela 
CONTRATADA, após solicitação feita pela CONTRATANTE mediante item 5.1 da 
PPU.  

 
Para os itens de mobilização, a CONTRATADA fornecerá: 

 
 Toda a mão-de-obra, incluindo todos os encargos previstas na CLT; 

 
 Todos os equipamentos, insumos, ferramentas e EPI’s necessários e em 

condições de uso. 
 

6.6.2. Mobilização de equipe e equipamentos para execução de trepanação 
 

Este custo é referente à mobilização de equipe e equipamentos para execução dos 
serviços de trepanação. 

 
O pagamento será feito por mobilização de equipe e equipamentos realizada pela 
CONTRATADA, após solicitação feita pela CONTRATANTE mediante itens 5.3 da 
PPU.  

 
Para os itens de mobilização, a CONTRATADA fornecerá: 

 
 Toda a mão-de-obra, incluindo todos os encargos previstas na CLT; 

 
 Todos os equipamentos, insumos, ferramentas e EPI’s necessários e em 

condições de uso. 
 

6.8. Fornecimento de serviços complementares  

Os serviços complementares, de caráter eventual, deverão ser executados pela 
CONTRATADA, após a liberação da FISCALIZAÇÃO, incluindo o fornecimento de 
toda mão-de-obra, encargos, equipamentos e materiais necessários.  
 
Estes serviços só poderão ser executados mediante autorização por escrito da 
FISCALIZAÇÃO.  
 
Estes serviços complementares são exclusivos para atividades extra ao contrato, e 
assim, não são para atendimento a facilitadores da atividade em campo. 
 
Para formação dos custos unitários devem ser atendidas as condições exigíveis a 
seguir:  
 
• Fornecimento eventual de mão-de-obra destinada à execução de serviços não 
previstos no escopo e necessários à realização do objeto do Contrato, 
compreendendo todos os custos necessários para a utilização da mão-de-obra, 
incluindo salários, encargos, equipamentos, ferramentas e consumíveis necessários 
para desempenhar as funções, bem como a supervisão.  
 



NP-1 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO Nº.: MD-CR-E530-A-001 
Usuário:  COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 
SANTO - ES GÁS  

Folha: 20 de 26 
 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL EM AÇO-CARBONO E CRM – 
CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 

NP-1 NP-1 Pública 

• Aluguel de máquinas (Munck, retroescavadeira, caminhão caçamba, caminhão 
pipa e caminhão sugador)  
 
 Caminhão munck:  
 Capacidade de carga 11,18 ton;  
 Capacidade de altura 19 m;  
 Dimensões da carroceria 6400 mm x 2510 mm.  
 
 Retroescavadeira:  
 Profundidade de escavação 5,49 m;  
 Potência máxima do motor 68,6 kW;  
 Capacidade máxima da caçamba 1,1 m³.  
 
  
 Caminhão caçamba:  
 Caçamba basculante de 9m³.  
 
 Caminhão pipa:  
 Capacidade de 8.000 litros.  
 
 
 
As máquinas deverão ser disponibilizadas pela CONTRATADA, incluindo o 
fornecimento de operador de máquina, bem como toda mão-de-obra incluindo a 
supervisão e ajudantes, combustíveis, lubrificantes, manutenção, taxas, impostos e 
materiais necessários à execução dos serviços. As máquinas deverão atender aos 
requisitos da legislação de trânsito.  

 
 

 
7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 
7.1. A CONTRATADA será responsável pela aquisição de todos e quaisquer 
materiais, insumos e equipamentos, com a exceção dos materiais constantes no 
sub-item 7.1.1 que serão adquiridos diretamente pela CONTRATANTE. Os 
materiais de fornecimento da CONTRATANTE, deverão ser retirados pela 
CONTRATADA do Centro de Operações de Carapina – Serra – ES. 

 
 

7.1.1. Descrição dos materiais 
 

 
Descrição 

 
Tubos de aço-carbono API 5L – 6” e 8” 

 
Tubos de aço-carbono API 5L – 4” 

 
Válvulas aço-carbono –   2”, 4”, 6 e 8” 

 
Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM)  
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Painel Solar  

 
Supervisório / UPS  

 

7.2. Todos os demais materiais e equipamentos ficarão a cargo da CONTRATADA. 
 

7.2.1. O escopo de fornecimento da CONTRATADA inclui ainda, sem limitações, 
os seguintes itens: 

 
 Materiais para jateamento e pintura dos tubos aéreos e instalações; 

 
 Eletrodos e outros materiais de consumo necessários aos serviços de 
construção e montagem (oxigênio, acetileno, combustíveis, etc.); 

 
 Materiais para ensaios não-destrutivos; 

 
 Instrumentos, inibidores, fluídos e outros materiais necessários aos testes 
hidrostáticos, secagem e condicionamento; 

 
 Todos os materiais necessários à obra civil, perfis metálicos, necessários à 
construção das bases e suportes do duto de distribuição de gás e válvulas, 
plataformas, instrumentos; 

 
 Gaxetas, parafusos, porcas, além de flanges e demais acessórios não 
contemplados na lista de materiais; 

 
 Equipamentos e materiais de consumo para a obra civil, elétrica, 
instrumentação e mecânica, incluindo os necessários para a realização do 
processo de limpeza e secagem da linha, dos testes hidrostáticos e para a 
colocação da rede em carga e manta termo contrátil para tubulação; 

 
 Conexões e acessórios para montagem de tubulação. 

 
 

7.3. QUALIDADE DOS FORNECIMENTOS DA CONTRATADA 
 

7.3.1. Todo material e equipamento a serem empregados deverão ser conforme 
critérios técnicos e normativos estabelecidos e proveniente de fabricantes com 
tradição no mercado, reconhecidos como materiais de primeira qualidade, materiais 
estes que deverão ser pré-aprovados pela Fiscalização, para confirmação de 
atendimento desses requisitos. Não serão aceitos materiais de qualidade dúbia ou 
inferior (de segunda ou terceira qualidade). A utilização de materiais não conformes 
às especificações, ou não aprovados pela CONTRATANTE, implicará em nova 
execução das obras pela CONTRATADA, sem compensação alguma. 

 
7.3.2. Se a CONTRATANTE recusar qualquer material por não ter as características 
citadas no item 7.3.1, deve a CONTRATADA substituí-lo por outro que 
corresponda às qualidades prescritas. Os materiais rejeitados devem ser 
imediatamente retirados do canteiro, aos cuidados e às expensas da 
CONTRATADA. 

 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá obedecer ao preceituado no 
Contrato, nas presentes diretrizes e critérios, nos documentos técnicos de projeto, 
nas instruções gerais dos fabricantes dos materiais e equipamentos inerentes aos 
serviços citados neste Anexo, nas recomendações estabelecidas nas últimas 
revisões das normas vigente na apresentação das propostas e padrões aplicáveis 
a cada caso, bem como, deverá atender às normas legais e regulamentares, de 
caráter Federal, Estadual ou Municipal, que estejam em vigor ou venham a ser 
emitidas, relacionadas com os serviços objeto do Contrato, ou que, direta ou 
indiretamente, afetem o ajuste formalizado no instrumento contratual. 

 
8.1. PESSOAL 

 
8.1.1. A CONTRATADA deverá manter um Gerente do Contrato, que poderá ser o 
engenheiro responsável pela obra, que deverá atuar na direção da obra, devendo 
representar a CONTRATADA em todos os assuntos relativos à execução do 
contrato, com poderes suficientes para reunir-se com a Fiscalização do contrato e 
resolver, em nome da CONTRATADA, toda e qualquer pendência correlata à obra. 
As comunicações e notificações enviadas ao engenheiro responsável, pela 
CONTRATANTE, serão consideradas como feitas à própria CONTRATADA. 

 
8.1.2. O engenheiro responsável pela obra demandada deverá ter, experiência 
comprovada em gestão de obras de instalações de gás natural. 

 
8.1.3. Para a condução da obra demandada, deverá a CONTRATADA dispor de 
uma equipe técnica formada, no mínimo, com os perfis profissionais relacionados 
a seguir: 

 
 Serviço de projeto de tubulação, obras civis e elétrica - Formação de 2º grau 

técnico, com experiência e proficiência comprovada em projetos de 
instalações de gás natural; 

 
 Serviço técnico de planejamento - Formação de 2º grau técnico, com 

experiência e proficiência comprovada no planejamento e programação de 
obras industriais; 

 
 Serviço e inspeção de solda, nível I - Ser qualificado e certificado para a 

função; 
 

 Serviço e inspeção de solda, nível II - Ser qualificado e certificado para a 
função; 

 
 Serviço e inspeção por ultrassom/LP - Ser qualificado e certificado para a 

função; 
 

 Serviço técnico de segurança - Possuir experiência e proficiência 
comprovada em construção e montagem de plantas gás natural; 
Este profissional deve permanecer nas frentes de trabalho durante a 
execução das atividades em tempo integral. 

 
 Serviço de supervisão - Possuir experiência e proficiência comprovada em 

construção e montagem de obras de plantas de gás natural; 
 

 Serviço de qualidade - Possuir experiência e proficiência comprovada em 
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sistemas de qualidade, compatível com a ISO 9001; 
 

 Serviços de topografia - Possuir experiência e proficiência comprovada em 
construção e montagem de plantas gás natural. 

 
 

8.1.4. Os currículos dos profissionais serão analisados e liberados quando a 
Fiscalização da CONTRATANTE entender que o profissional atende aos requisitos 
solicitados neste MD. 

 
8.1.5. A CONTRATADA deverá dimensionar e fornecer toda mão-de-obra 
necessária para a execução dos serviços. 

 
8.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços a 
qualificação e quantidade de profissionais que serão disponibilizados para 
execução da obra. 

 
8.1.7. Todos os profissionais deverão estar devidamente equipados com 
ferramentas, equipamentos de proteção individual e tudo o mais que for necessário 
à perfeita execução de suas atividades, com qualidade e segurança. 

 
8.2. REGIME DE TRABALHO 

 
8.2.1. O regime normal de trabalho será de acordo com a C.L.T. 

 
8.2.2. Serviços excedentes ao regime normal de trabalho, somente com prévia 
autorização e sem ônus para CONTRATANTE. 

 
8.3. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
8.3.1. Obriga-se a CONTRATADA quanto ao emprego de equipamentos, máquinas 
e materiais: 

 
 Fornecer todos os equipamentos, máquinas e materiais necessários à 

execução da obra, bem como, equipamentos para operação do sistema; 
 

 Fornecer equipamentos para transporte de materiais ao local de execução 
da obra; 

 

 Fornecer equipamentos e ferramentas para montagem e interligações de 
tubulações (máquina de solda, conjunto gerador, oxi-corte, chaves e outros); 

 
 Fornecer todo equipamento necessário à execução de teste hidrostático, 

inclusive acessórios provisórios para enchimentos e descarte de água; 
 

 Fornecer equipamento para execução de terraplenagem; 
 

 Fornecer todos os equipamentos necessários para os serviços de 
trepanação. 

 
8.3.2. A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços a relação e 
quantidades de equipamentos que serão disponibilizados para execução da obra. 

 
8.3.3. Os materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos utilizados na 
prestação dos serviços deverão ser de qualidade garantida e mantidos em bom 
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estado de uso, conservação e funcionamento, no caso dos instrumentos também a 
certificação de calibração, sendo substituídos por outros do mesmo tipo ou similar, 
sempre que, a juízo da Fiscalização da CONTRATANTE estiverem comprometendo 
a segurança e a normalidade dos serviços. 

 
8.3.4. A CONTRATADA deverá encaminhar à Fiscalização e manter sempre 
atualizada uma lista com a relação do todos os equipamentos e veículos que serão 
utilizados nas frentes de obra. A presença em obra de qualquer veículo ou 
equipamento não relacionado poderá acarretar sanções prevista em contrato. 

 
8.4. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 
8.4.1. A CONTRATADA, na recepção do contrato e durante toda sua vigência, para 
poder iniciar os trabalhos, deverá facilitar obrigatoriamente a seguinte 
documentação, que deverá ser entregue para aceitação prévia da 
CONTRATANTE: 

 
 

 Informações de instalações não contempladas total ou parcialmente, na 
documentação recebida; 

 
 

 Certificado de qualificação de soldadores,  segundo procedimento 
homologado, emitido por entidade oficial ou empresa autorizada; 

 
 Relação individualizada dos recursos humanos que serão utilizados na 

execução dos serviços; 
 

 Relação individualizada dos meios materiais, com indicação dos que dispõe 
ou subcontratados e, neste caso, a razão social da empresa subcontratada; 

 
 Relação individualizada dos recursos humanos e materiais eventuais, com 

indicação das datas de utilização; 
 

 Especificação e Registros dos Procedimentos de Soldagem - EPS/RQPS; 
 

8.5. PLANEJAMENTO E CONTROLE 
 

8.5.1. O desenvolvimento das obras objeto do Contrato deverá ser planejado a 
partir de cronograma físico, apresentado pela CONTRATANTE. 

 
8.5.2. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início das obras, e, atualizar 
durante o desenvolvimento, os seguintes documentos: 

 
 Organograma; 

 
 Cronograma executivo detalhado; 

 
 Curva de progresso físico e financeiro. 

 
8.6. REQUISITOS DA QUALIDADE 

 
8.6.1. A CONTRATADA e eventuais fornecedores deverão atender as exigências 
do anexo de qualidade do contrato. 
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8.7. REQUISITOS DE SUPRIMENTO 
 

8.7.1. A CONTRATADA e eventuais fornecedores deverão atender as diretrizes 
para suprimento de bens e materiais estabelecido em anexo específico do Contrato. 

 
8.8. REQUISITOS DE SMS – SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

 
8.8.1. A CONTRATADA e eventuais fornecedores deverão atender as diretrizes 
para atendimento aos requisitos estabelecidos em anexo específico do Contrato. 

 
8.9. AS BUILT 

 
       8.9.1. Nos desenhos As Built devem ser consolidadas e complementadas as 

informações dos projetos executivos com os dados do processo de construção e 
montagem. Para tanto, deve ser realizado o levantamento topográfico atendendo 
aos seguintes requisitos: 

 
– A equipe de topografia acompanhará os serviços de construção das bases e 

estruturas metálicas, para garantir a conformidade do executado com o projeto. 
 

– Após a construção das bases e estruturas metálicas será executado um 
levantamento, para elaboração dos desenhos “Conforme Construído – (As 
Built) 

 
– Todos os registros gerados nesta atividade, tais como: Caderneta de campo, 

Memoriais descritivos, memórias de cálculo, relações de cruzamentos e 
travessias, relatórios finais e outros necessários, serão utilizados para a 
elaboração dos desenhos conforme construído (“As Built”) da obra, e 
disponibilizados para eventuais consultas. Estes documentos serão 
incorporados ao Livro de Dados (“data book”) ao final da obra. 

 
8.9.2. Os desenhos As Built a serem liberados, além de apresentar as modificações 
construtivas ou alterações “in loco” realizadas em relação ao projeto executivo 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, devem conter o detalhamento completo das 
instalações construídas tais como: bases, cercas, portões, sistema supervisório, 
elétrico e aterramento previstos no escopo do contrato. 

 
8.9.3. Para a elaboração do As Built, sempre que necessário, a CONTRATADA 
deverá elaborar estudos e memórias de cálculo que justifiquem a adoção de 
materiais, técnicas e parâmetros que constam no projeto executivo. 

 
8.9.4. Apresentação de documentos técnicos 

 
8.9.4.1. Os documentos técnicos do projeto serão executados e codificados 
conforme padrões internos da CONTRATANTE (codificação de documentos 
técnicos de engenharia). 

 
8.9.4.2. Todos os desenhos deverão estar em formato digital, cabendo à 
CONTRATADA as revisões necessárias. Os desenhos devem ser apresentados 
em AutoCAD última versão. 

 
8.9.4.3. Os documentos em forma de texto (relatórios, memoriais descritivos, etc) 
serão gerados em processador de texto Microsoft Word for Windows, as planilhas 
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em Excel e os cronogramas em MS Project (todos apresentados em meio digital e 
físico). 

 
8.9.4.4. A CONTRATADA deverá consolidar as informações contidas no projeto 
executivo através de levantamentos de campo com o objetivo de retificar e 
consolidar a geometria do duto e a exata locação georreferenciada dos atributos e 
acessórios.  

 
8.9.4.5. Cabe à CONTRATADA elaborar e apresentar os desenhos “As Built” para 
aprovação da CONTRATANTE, imediatamente após a conclusão dos serviços, 
devendo conter todas as informações referentes ao processo de construção e 
montagem especificadas no referido PP-4BR-01276-0. 
 
8.9.4.6. Os documentos técnicos do projeto serão codificados conforme padrão PP- 
4BR-01158- CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

 
 

8.10. RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) 
 

A CONTRATADA deverá manter no local dos trabalhos um Relatório Diário de Obra 
(RDO) para registro e troca de informações com a FISCALIZAÇÃO, onde, com a 
periodicidade devida e entre outras, anotará: 

 
 Número e data do RDO; 

 
 Datas de início e término das etapas; 

 
 Solicitação e informações à FISCALIZAÇÃO; 

 
 Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 

 
 Todas as condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos, em particular as 

relacionadas ao tempo; 
 

 Relação de pessoal alocado nas obras, segundo categorias profissionais e 
respectivas quantidades; 

 
 Relação de equipamentos à disposição da obra; 

 
 Outros eventos que julgar relevante. 

 
 

9. CONDICIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 
 

9.1. A CONTRATADA será responsável pelo condicionamento das instalações que 
compreende todas as atividades necessárias para, após o término dos serviços de 
construção e montagem, colocá-lo em condições de ser pré-operado com o gás 
natural. 

 
9.2. Considera-se as instalações condicionadas quando todas as obras civis, 
elétrica, instrumentação, automação, mecânica e aterramento estiverem limpas e 
funcionando adequadamente. 
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1. OBJETIVO 

 
Padronizar os critérios para o desenvolvimento de projetos de redes de 
distribuição de gás natural de responsabilidade da ES GÁS.  
 
 
2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA     

  
 Este procedimento é aplicável a projetos de redes, incluindo os seguintes 
casos:  

 Ampliação de redes existentes;  

 Remanejamento e/ou substituição de redes;  

 Instalação, ampliação, substituição ou modificação de estações de 
processamento de gás em redes existentes (ERP’s, ERS’s, CRM’s e 
EO’s);  

 Implantação de novos sistemas de distribuição de gás natural canalizado.  



Este procedimento não se aplica a projetos de construção de edifícios, estações 
de GNC e outros.  
 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
 
3.1.  Documentos de referência    

  
 NBR 12712 – Projeto de sistema de transmissão e distribuição de gás 
combustível  
 
PE-4BR-02320 - ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE CUSTOS E 
ORÇAMENTOS DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA 
GERÊNCIA DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL - 
GMGN. 

Instrução Técnica Nº ITG-GMGC-004-001 

Especificação Técnica ET-SD-00-B-001 
 
3.2.  Documentos complementares   

  
 ANSI B31.8 – Gas Transmission and Distribuition Piping Sytems 

NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico 

PP-4BR-01243-0 - Padrão de Projetos de Conjuntos de Regulagem e Medição 
 
 
4.  DEFINIÇÕES   
 

 ANTT: (Agência Nacional de Transportes Terrestres) - Autarquia federal 
brasileira responsável pela regulação das atividades de exploração da 
infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e de prestação de serviços de 
transporte terrestre. 
As-builts: É o termo utilizado para indicar um projeto que teve lançado nele 
todas as modificações durante a construção ou reforma, principalmente útil em 
instalações. 

ART: (Anotação de Responsabilidade Técnica) - Instrumento indispensável para 
identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados por 
profissionais ou empresas.  

CRM: (Conjunto de Regulagem e Medição) -  Conjunto de equipamentos, 
instrumentos, válvulas, tubulações e acessórios de propriedade e 
responsabilidade da empresa distribuidora  destinado à filtragem, redução e 
regulagem da pressão e medição do gás fornecido nas condições técnicas 
especificadas por contrato entre as partes. 

ERP: (Estação de Redução Primária) -  Conjunto de válvulas, reguladores, 
dispositivos de segurança, tubos e demais componentes que reduzem a pressão 
da rede primária para o valor da pressão de operação da rede secundária. 



ERS: (Estação de Redução Secundária) -  Conjunto de válvulas, reguladores, 
dispositivos de segurança, tubos e demais componentes que reduzem a pressão 
do gás da pressão de operação da rede secundária de alta pressão ao valor da 
pressão de operação da rede secundária de baixa pressão. 

EO: (Estação de Odorização) - Destinadas à inserção de substâncias 
(mercaptanas) que dão odor ao gás, para detecção de vazamentos. Esta 
odorização é exigência legal de segurança.  

Gás Natural: É a mistura de hidrocarbonetos combustíveis gasosos leves, com 
predominância do metano, cuja produção pode ser associada ou não à produção 
de petróleo  

PI: (Ponto de Inflexão) - Ponto onde ocorre a mudança de direção da diretriz do 
duto.   

Rede secundária de alta pressão - AP: Conjunto de tubulações, válvulas, 
sistema de odorização, sistemas de compressão e descompressão, peças 
especiais e demais componentes, com pressão maior que 7 kgf/cm² e menor 
ou igual a 19 kgf/cm², que inicia na estação redutora primária e termina na 
estação redutora secundária ou CRM. 

Rede secundária de baixa pressão - BP: Conjunto de tubulações, válvulas, 
sistema de odorização, sistemas de compressão e descompressão, peças 
especiais e demais componentes, com pressão menor ou igual a 7 kgf/cm², que 
inicia na estação redutora primária ou estação redutora secundária e termina 
no CRM. 

Shelter: Local construído para abrigar equipamentos eletro-eletrônicos 
necessários para operação do sistema de distribuição de gás natural. 

Spools: Pequeno trecho de tubulação pré-montado contendo tubos, curvas, tês, 
reduções e demais acessórios. 

 

 
 
5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE   
 

  
ATIVIDADES AUTORIDADE RESPONSABILIDADE 

Elaborar e alterar ES GÁS ES GÁS 

Validar ES GÁS ES GÁS 

Aprovar ES GÁS ES GÁS 

Controlar ES GÁS ES GÁS 

 
 
 

6.  DESCRIÇÃO   
 

 6.1. Tipos de Projetos 

Para efeito deste procedimento, os projetos de redes são classificados com base 
na respectiva finalidade e no grau de definição qualitativa e quantitativa dos 



elementos técnicos, desenhos, dados e informações conforme a seguir 
especificado: 

a) Projeto Preliminar;  

b) Projeto Básico Simplificado;  

c) Projeto Básico Padrão;  

d) Projeto Executivo.  

6.2. Projeto Preliminar 

6.2.1. Finalidade  

Verificar a viabilidade técnico-econômica da proposta de investimento para que 
se possa obter aprovação na instância competente.  

6.2.2. Requisitos da demanda de serviços de projeto 

A demanda de serviços de estudo/projeto é gerada através das gerências da ES 
GÁS.  

A demanda de serviços de projeto é acompanhada pelas informações mínimas 
necessárias para identificação do escopo dos serviços, tais como:  

 Designação do Projeto;  

 Justificativa;  

 Objetivo;  

 Localização, inclusive do CRM;  

 Requisitos de pressão em kgf/cm²;  

 Requisitos de vazão em m³/h;  

 Data da solicitação;  

 Prazo solicitado.  

Sempre que necessário, serão solicitados esclarecimentos e informações 
complementares.  

Visitas técnicas nos locais que envolvam contatos com terceiros somente serão 
solicitadas através da gerência responsável.  

6.2.3. Estudo técnico preliminar  

Com base nos requisitos da demanda é realizado o estudo técnico preliminar 
visando a análise da viabilidade técnica, integrando os seguintes itens:  



1) Localizar a demanda de consumo e o ponto de interligação com o sistema 
existente;  

2) Verificar a compatibilidade da demanda potencial com relação à 
capacidade do sistema de distribuição quanto a requisitos de pressão e 
vazão;  

3) Especificar os requisitos técnicos das tubulações (tipo de material, classe 
de pressão e normas técnicas);  

4) Definir a diretriz preliminar do traçado das tubulações a serem 
implementadas consultando “as-builts” existentes;  

5) Dimensionar hidraulicamente e mecanicamente as tubulações da rede;  

6) No caso de redes de aço carbono verificar a compatibilidade da demanda 
adicional com o sistema de proteção catódica existente;  

7) Definir a necessidade, quantidade e localização de válvulas de bloqueio;  

8) Verificar a necessidade de estações redutoras, suas características e 
localização;  

9) Verificar a disponibilidade de áreas para instalação de estações 
redutoras;  

10) Verificar a necessidade de construção de abrigos e coberturas;  

11) Verificar a necessidade de obras especiais.  

6.2.4. Elementos técnicos  

O conjunto de elementos necessários para caracterização e representação do 
projeto, na sua fase preliminar, são normalmente obtidos com recursos internos 
à ES GÁS, salvo casos especiais a serem autorizados previamente pela 
Gerência.  

 Base cartográfica disponível no sistema GIS;  

 Imagens de localização obtidas por extração de arquivos de satélites;  

 Memórias de cálculo de pré-dimensionamento;  

 Especificações técnicas;  

 Planilha de estimativa preliminar;  

 Relatório de Projeto Preliminar.  

6.2.5. Aspectos legais e administrativos  



Esta etapa destina-se ao levantamento das condicionantes legais para 
implementação do projeto.  

1) Verificar a necessidade de licenciamento ambiental com base nas 
disposições normativas aplicáveis;  

2) Identificar as autoridades competentes para outorga das autorizações 
necessárias para legalização do projeto perante a Administração Pública;  

3) Definir os processos administrativos necessários.  

6.2.6. Riscos Envolvidos  

Identificar e descrever de forma sucinta as variáveis que poderão condicionar a 
exequibilidade do projeto.  

6.2.7. Estudos específicos  

Indicar a necessidade de levantamentos de campo necessários para elaboração 
do projeto básico, tais como levantamento topográfico planialtimétrico, 
investigações geotécnicas, levantamento da resistividade dos solos e outros.  

6.2.8. Estimativa de custo  

De uma forma geral o custo de estudos e projetos devem ser incluídos na 
estimativa de custo da rede, mesmo quando não é prevista a subcontratação de 
empresas e profissionais que não compõem a equipe da GDPGN.  

A metodologia orçamentária adotada é baseada prioritariamente nos preços de 
referência de contratos de serviços existentes no âmbito da GMGN.  

Em falta de preços referência será adotada a metodologia orçamentária do tipo 
paramétrico baseada principalmente em preços praticados para execução de 
redes similares, contemplando as seguintes etapas:  

a) Itemização e discriminação dos serviços;  

b) Levantamento de quantitativos de equipamentos;  

c) Levantamento de quantitativos de materiais da rede;  

d) Levantamento de quantitativos de serviços;  

e) Consulta a fabricantes e fornecedores;  

f) Composição de custos unitários dos serviços. .  

6.2.9. Relatório de Projeto Preliminar  

O modelo de relatório (Anexo I) apresenta de forma estruturada os resultados 
das análises e estudos realizados fornecendo as informações necessárias para 
elaboração do estudo de viabilidade econômica do projeto. 



6.3. Projeto Básico Simplificado 

6.3.1. Finalidade  

Possibilitar a realização de projetos de ampliação do sistema de distribuição em 
redes existentes, onde se aplicam as mesmas condições de projeto, construção, 
teste e operação da rede existente.  

6.3.2. Descrição das atividades  

a) Analisar e consolidar as informações do Projeto Preliminar com referência 
aos requisitos do projeto técnico, tais como pressão e vazão;  

b) Consolidar o traçado preliminar das tubulações através da definição da faixa 
de implementação;  

c) Verificar a adequação da base cartográfica existente no sistema GIS, para 
representação planimétrica da rede, através de levantamento de campo que 
tenha por objetivo a consolidação e eventual atualização das informações 
cadastradas tais como:  

 Toponímia;  

 Alinhamento de lotes;  

 Alinhamento predial;  

 Alinhamento de meio fio;  

 Presença de canteiros, postes, abrigos e outros itens que possam 
condicionar a implantação do traçado.  

d) Cadastrar redes e infraestruturas de serviços subterrâneas que podem 
causar interferência com a implantação das tubulações de gás seja através 
de consultas junto a entidades e concessionárias públicas ou através de 
levantamento de campo de atributos visíveis à superfície, tais como:  

 Caixas e tampões;  

 Bueiros.  

e) Executar o desenho planimétrico da rede devendo aplicar formatos, 
simbologia e técnica de representação conforme definidos pela Instrução 
Técnica PP-ESGÁS -01276 na sua revisão mais atualizada;  

f) Referenciar a diretriz do traçado com relação a objetos fixos através de um 
sistema de amarrações poligonais cotadas;  

g) Elaborar a lista de materiais devidamente especificados indicando no 
mínimo: 

 Tipo de material e diâmetro da tubulação;  



 Principais componentes da tubulação (válvulas, tês, curvas, caps, figura 
oito e etc.);  

 Espessura de parede em caso de dutos em aço carbono;  

 SDR em caso de dutos em PEAD;  

 Norma de fabricação.  

h) Especificar as condições técnicas de projeto, tais como:  

 Norma de projeto;  

 Fator de projeto;  

 Pressão de projeto;  

 Temperatura de projeto;  

 Densidade do gás;  

 Vazão de projeto;  

 Pressão de teste.  

i) Indicar os documentos de referência utilizados para a elaboração do projeto 
(Memoriais, As Built, desenhos típicos e outros desenhos de referência, 
informações cadastrais, visitas técnicas e outras informações relevantes);  

j) Indicar o método de assentamento, especificando se deve ser adotado 
“preferencialmente” ou “obrigatoriamente”;  

k) Indicar a necessidade de consolidar a existência e locação de interferências 
subterrâneas mediante sondagens e varreduras instrumentais, uma vez que 
estas atividades não estão incluídas no escopo do Projeto Básico.  

6.3.3. Projetos de ramais  

Os ramais de abastecimento de gás integrados em projetos de extensões de 
redes existentes são projetados em aplicação do item 6.2 da Instrução Técnica  
PP-ESGÁS -01276.  

6.3.4. Projetos de ocupação em áreas de domínio rodoviário e de vias férreas 

Projetos técnicos para requerimento de autorizações para assentamento de 
tubulações de gás canalizado em áreas de domínio rodoviário estadual e federal, 
e de vias férreas sob jurisdição da ANTT, obedecem aos requisitos técnicos e de 
apresentação especificados de acordo com as instruções do respectivo órgão 
responsável pela aprovação.  

Sem prejuízo para demais exigências a serem atendidas, os projetos de uso de 
faixas de domínio constam dos seguintes elementos mínimos:  



Projeto geométrico, formato A1, incluindo:  

 Limites das faixas de domínio e área “non aedificandi“ cotados em 
relação ao eixo da via com a sua quilometragem progressiva;  

 Seções transversais com representação e locação das interferências 
subterrâneas;  

 Projeto de sinalização da obra quando exigido pelo órgão;  

 Programa da obra e cronograma simplificado de obra.  

6.3.5. Orçamento  

O orçamento é do tipo analítico baseado em Preços Unitários de serviços e 
materiais.  

A metodologia orçamentária adotada é a descrita no PE-4BR-02320 - 
ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE 
PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GERÊNCIA DE 
MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL - GMGN. 

6.3.6. Planejamento  

 Cronograma físico.  

6.4. Projeto Básico Padrão 

6.4.1. Finalidade  

Possibilitar a contratação e compra de materiais, equipamentos e serviços para 
a execução da rede com respectivos complementos e acessórios.  

Os critérios técnicos para construção e montagem fazem parte do escopo do 
projeto básico devendo ser adotados pelo projeto executivo para definição dos 
detalhes construtivos e de montagem os quais não fazem parte do escopo do 
projeto básico.  

Os produtos do projeto integram o “book da licitação” onde são apresentadas, 
de forma estruturada, as informações suficientes à identificação inequívoca e 
completa do escopo nos aspectos quantitativos e qualitativos, através dos 
elementos técnicos especificados em seguida.  

6.4.2. Memorial Descritivo – MD  

Este documento define e detalha o escopo dos serviços. Nele são estabelecidas 
as condições técnicas e gerais para execução de serviços e fornecimento de 
materiais e equipamentos, bem como os critérios que devem ser obedecidos na 
elaboração de projetos executivos. É atribuída a este MD, a importância 
prioritária na hierarquia de documentos que formam o “book de licitação”.  

De uma forma geral, os itens abaixo listados são tratados no MD:  



 Descrição detalhada do escopo;  

 Sumário técnico;  

 Diretrizes e requisitos específicos para projetos executivos e desenhos “As 
Built”;  

 Condições gerais de execução;  

 Condições técnicas de execução;  

 Critérios para construção, montagem, inspeções, testes e ensaios;  

 Especificação de obras e trechos especiais;  

 Disposições legais e normativas;  

 Normas, especificações, padrões e recomendações;  

 Procedimentos executivos obrigatórios;  

 Condicionantes e restrições;  

 Especificação para formação do “Data Book”;  

 Critérios de medição.  

6.4.3. Projeto de dimensionamento  

 Memória de cálculo de dimensionamento mecânico;  

 Memória de cálculo hidráulico.  

6.4.4. Projeto de Implantação  

6.4.4.1. Base cartográfica  

O projeto é elaborado utilizando a base cartográfica georreferenciada na 
projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), Datum Sirgas 2000 fuso 24 
Sul, obtida por levantamento topográfico planialtimétrico.  

Os serviços são executados atendendo a Especificação Técnica ET-SD-00-B-
001 na sua revisão mais recente, além da Norma NBR 13133 – Execução de 
levantamento topográfico.  

6.4.4.2. Interferências com infraestruturas existentes  

As interferências são levantadas por via topográfica e por cadastro obtido junto 
às concessionárias.  

Documentos técnicos “conforme construído” fornecidos por terceiros são 
anexados ao projeto e anotados nos “documentos de referência”. Nos demais 



casos deve constar a fonte das informações em anotação ”conforme informado 
por ...”   

De acordo com a necessidade poderão ser executadas sondagens ou 
varreduras para identificação e localização das interferências subterrâneas 
(mapeamento), entretanto caberá ao projeto executivo a responsabilidade de 
integrar e consolidar as informações do projeto básico.  

6.4.4.3. Desenhos  

Os desenhos devem atender às especificações da Instrução Técnica PP-ESGÁS 
-01276  na sua revisão mais atualizada.  

 Planta chave gerada em Autocad formato DWG (Apenas no caso de mais de 
três desenhos);  

 Planta perfil editado nas escalas especificadas pela PP-ESGÁS -01276, 
fornecendo informações compatíveis com os levantamentos de campo 
realizados nesta fase e critérios que devem ser obedecidos na elaboração do 
projeto executivo, tais como:  

 Cotas do solo;  

 Classificação do solo;  

 Distâncias entre estacas de projeto;  

 Profundidade mínima de cobertura da G.S.;  

 Profundidade máxima de cobertura da G.S.;  

 Dados técnicos do duto (DN, espessura, revestimento, norma de 
fabricação);  

 Informações de projeto: pressão de projeto, pressão de teste, vazão 
de projeto;  

 Outras informações e observações.  

 Desenho georreferenciado de localização de complementos e acessórios 
gerado em Autocad formato DWG;  

 Desenhos de obras especiais e travessias editados na escala 1/100;  

 Detalhes construtivos sem escala;  

 Desenhos típicos sem escala;  

 Desenhos isométricos cotados, quando necessário, para a completa 
compreensão do projeto de entrada e saída nas estações ou obras especiais;  



 Desenho georreferenciado de implantação do traçado da tubulação, gerado 
em Autocad formato DWG, com a representação da faixa de servidão 
permanente e da faixa “non aedificandi”, quando aplicável;  

 Desenho georreferenciado de localização das sondagens geotécnicas 
gerado em Autocad formato DWG, quando aplicável.  

6.4.5. Projeto da faixa de servidão administrativa  

Os serviços de cadastramento físico e jurídico de imóveis para fins de decreto 
de utilidade pública serão executados atendendo ao especificado no MD de 
contratação.  

6.4.6. Projeto de proteção catódica  

O projeto de proteção catódica é desenvolvido com base no MD de contratação, 
devendo constar no mínimo dos seguintes documentos:  

 Memorial Descritivo do projeto;  

 Relatório do levantamento de dados de campo;  

 Dimensionamento do sistema: Critérios e Memória de Cálculo;  

 Lista de materiais;  

 Especificações técnicas e folhas de dados de equipamentos;  

 Manual de montagem e instalação, desenhos típicos e croquis;  

 Manual de pré Operação;  

 Estudos específicos de interferência com Linhas de Transmissão com 
tensão maior de 60 kV.  

6.4.7. Projeto de Estações de Gás (ERP’s, ERS’s, CRM’s e EO’s)  

6.4.7.1. Memorial Descritivo  

O MD tem por objetivo especificar os requisitos mínimos necessários para 
aquisição da estação, especificando, no mínimo os seguintes aspectos:  

 Dados de projeto;  

 Parâmetros operacionais;  

 Diretrizes para projeto e fabricação;  

 Configuração;  

 Especificação de componentes;  



 Condições gerais de fornecimento.  

Adicionalmente o MD pode ser integrado por um fluxograma geral de processo, 
visando a melhor compreensão e detalhamento do escopo do fornecimento. 
Todo o projeto de estação deverá seguir o procedimento PP-ESGÁS-01243. 

6.4.7.2. Projeto de instalação e montagem  

O projeto, em nível básico, tem por finalidade fornecer as informações e 
orientações, de caráter geral, necessárias para elaboração dos projetos 
executivos.  

O projeto consta no mínimo dos seguintes elementos técnicos:  

a) Planta de Arranjo geométrico da área  

Este desenho define os vértices do polígono da área e estabelece a disposição 
em planta da instalação demonstrando a localização das bases de assentamento 
dos skids, shelter, abrigos e demais instalações.  

A planta é georreferenciada em Coordenadas UTM (Universal Transversa de 
Mecartor) Datum Sirgas 2000 Fuso 24 Sul.  

Uma imagem de localização sem escala é inserida na parte esquerda superior 
do desenho.  

O desenho fornece um quadro de ocupação de áreas comprovando a adequação 
da área para recebimento dos equipamentos.  

Na lista de documentos, normas e códigos de referência são citadas as fontes 
das informações básicas, tais como memoriais, normas técnicas, códigos e 
práticas recomendadas.  

b) Planta de Layout (Arranjo da instalação)  

Este desenho estabelece a disposição em planta dos equipamentos, spools de 
interligação, instalações elétricas e de iluminação, postes, shelter, abrigos, 
coberturas, cercas, portões e outros elementos que ocupam a área da estação, 
fornecendo também vistas em cortes e elevações.  

As informações deste desenho são utilizadas para estabelecer critérios e 
recomendações a serem adotados nos projetos executivos. Dessa forma, as 
anotações desta Planta constituem a base de referência para o desenvolvimento 
dos projetos de disciplina de construção civil, mecânica, elétrica e automação.  

Desenhos típicos do sistema de aterramento e SPDA devem ser mencionados 
nas anotações para que sirvam de referência para elaboração dos respectivos 
projetos executivos específicos.  

c)  Planta de Segurança  



Desenho que apresenta, em uma planta de locação, os sistemas e equipamentos 
inerentes à segurança da instalação incluindo:  

 Sistemas fixos e móveis de combate a incêndio;  

 Sistema de detecção de gases;  

 Rotas de fuga;  

 Sinalização de segurança;  

 Sistema padronizado de cores.  

d) Planta de Classificação de Áreas  

O desenho consiste na representação em planta, cortes e detalhes das áreas 
especificando, em notas, os critérios adotados para classificação de cada 
equipamento em conformidade com as Normas ABNT NBR IEC 60079-10-1 e 
API RP 505.  

Para elaboração da Planta de Classificação de Áreas é realizado um estudo com 
a finalidade de identificar e qualificar as instalações com relação ao risco de 
ocorrência de gases ou vapores inflamáveis em quantidades suficientes para 
produzir atmosferas explosivas, desenvolvido a partir da Lista de Dados de 
Classificação da estação projetada.  

A Lista de Dados de Classificação integra o projeto e deve ser citada nos 
documentos de referência da Planta de Classificação.  

6.4.8. Projetos Complementares  

A finalidade dos projetos complementares é fornecer informações construtivas e 
detalhes suficientes para execução de remanejamento, ampliação e substituição 
total ou parcial de estações e de equipamentos, constituindo a documentação de 
projeto detalhado, devendo apresentar, no mínimo, os elementos técnicos 
abaixo indicados de acordo com a respectiva disciplina.  

a) Tubulações aéreas e estruturas metálicas  

 Planta de tubulações;  

 Vista isométrica;  

 Cortes e elevações;  

 Estrutura metálica de cobertura, planta corte e elevação;  

 Lista de materiais;  

 Especificação de materiais.  

b) Construção de áreas para estações  



 Terraplanagem, plantas e secções;  

 Arruamento, geométrico, secções;  

 Pavimentação, planta, cortes, detalhes;  

 Sistema de drenagem e sarjetas, lanta, cortes, detalhes;  

 Cercas e portões, planta, vistas, cortes, baldrame, detalhes do sistema de 
suportação e fixação.  

c) Estruturas de concreto armado  

 Bases de suportes para tubulação, planta de locação, formas, armação, 
listas de resumo e detalhes;  

 Bases para skids, planta de locação, formas, armação, listas de resumo 
e detalhes;  

 Muros de arrimo, planta de locação, formas, armação, listas de resumo e 
detalhes.  

Os projetos de estruturas de concreto armado são elaborados por profissionais 
habilitados, com graduação e registro no respectivo órgão de classe, devendo 
ser acompanhados pela respectiva Memória de Cálculo e ART.  

d) Edificações, abrigos e “shelter”  

 Planta da situação e quadro de áreas;  

 Planta da edificação, vistas, cortes e perspectivas;  

 Detalhes da estrutura (forma e armação) e cobertura;  

 Especificações e detalhes.  

Elétrica  

 Planta do sistema de aterramento;  

 Planta de SPDA;  

 Planta de distribuição de força e luz;  

 Desenhos típicos de montagem;  

 Lista de materiais;  

 Especificação de materiais;  

 Memorial descritivo quando necessário;  



 Memorias de cálculo para dimensionamento de cabos quando necessário.  

Automação  

 Memorial descritivo de automação e instrumentação;  

 Arquitetura do sistema de automação e controle;  

 Diagrama de controle de processos.  

6.4.9. Orçamento  

O orçamento é do tipo analítico baseado em Planilha de Preços Unitários (PPU) 
e a metodologia orçamentária contempla as seguintes etapas:  

 Itemização e discriminação dos serviços que compõem o projeto;  

 Levantamentos dos quantitativos;  

 Composição dos custos unitários dos serviços;  

 Cálculo do custo unitário dos equipamentos;  

 Cálculo da mão de obra considerando salários, encargos e 
complementares;  

 Levantamento dos custos indiretos;  

 Cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas).  

A metodologia orçamentária adotada é a descrita no PE-ESGÁS-02320 - 
ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE 
PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA GERÊNCIA DE 
MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL - GMGN. 

6.4.10. Planejamento  

 Cronograma físico;  

 Plano de desembolso.  

6.5. Projeto Executivo 

6.5.1. Finalidade  

Consolidar os critérios e as soluções apresentadas no projeto básico através do 
detalhamento objetivado à construção e montagem da rede, seus acessórios e 
complementos.  

A aprovação de projetos executivos é responsabilidade exclusiva da empresa 
contratada para execução dos serviços de construção e montagem.  



Os projetos, devidamente verificados e aprovados, são submetidos à GDPGN 
para análise de consistência e coerência antes de receber o “de acordo” para 
liberação da obra.  

6.5.2. Projetos Executivos  

6.5.2.1. Mapeamento de interferências subterrâneas  

São levantadas quaisquer infraestruturas tais como:  

 Energia Elétrica;  

 Telefone;  

 Fibra Ótica;  

 Adutoras de Água;  

 Águas pluviais;  

 Esgotos;  

 Transporte de combustíveis.  

Além da locação georreferenciada, o projeto deve especificar as características 
essenciais das infraestruturas interferentes: tipo de utilidade, material e 
dimensões.  

6.5.2.2. Projeto de furos direcionais  

O projeto de furos direcionais é elaborado com base no mapeamento das 
interferências subterrâneas, obedecendo às restrições de profundidade de 
assentamento mínima e máxima do projeto básico.  

No projeto são identificadas e locadas as janelas abertas para visualização das 
interferências e instalação de dispositivos de proteção.  

 O projeto consta no mínimo das informações abaixo:  

 Classificação geotécnica do solo;  

 Perfil do furo e raio de curvatura;  

 Locais e ângulos de entrada e saída;  

 Cotas de profundidade e distância de medição entre elas.  

6.5.2.3. Planta Perfil  

Os desenhos devem atender as especificações da Instrução Técnica PP-ESGÁS 
-01276  na sua revisão mais atualizada.  



As informações do projeto básico são consolidadas e complementadas devendo 
incluir no mínimo os detalhes abaixo:  

 Identificação e locação de interferência subterrâneas;  

 Projeto georreferenciado da geometria do duto (PI’s);  

 Progressiva quilométrica;  

 Extensão quilométrica desenvolvida;  

 Profundidade projetada de cobertura da G.S.;  

 Dispositivos de proteção;  

 Dispositivos de sinalização;  

 Lista de materiais, dimensões, normas de fabricação.  

6.5.3. Estações de Gás (ERP's, ERS's, CRM's e EO's)  

Os projetos executivos para construção e montagem de estações de gás são 
elaborados por profissionais habilitados, com graduação e registro no respectivo 
órgão de classe devendo ser emitida a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica.  

As disciplinas e especialidades envolvidas estão coerentes com o descrito no 
item 6.4.7, salvo exigências especificas relacionadas com a peculiaridade de 
cada projeto.   
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1 - OBJETIVO 
 
Apresentar as diretrizes para avaliação e aprovação da documentação técnicas de 
obra que compõe cada Data Book. 
 
 
2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA     

  
Aplica-se ao processo de gestão de documentos e registros da ES GÁS. 
 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
 
3.1.  Documentos de referência    

   
PP-ESGÁS-01158 - CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
3.2.  Documentos complementares   

  
PP-ESGÁS-01276 - INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 
DESENHOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 
 
 
 
4.  DEFINIÇÕES   
 

  
ART: Anotação de Responsabilidade Técnica; 

DATA BOOK: Conjunto de desenhos, certificados, procedimentos, relatórios, etc. 
que compõem o conjunto de documentos de uma determinada obra, projeto, 
construção e equipamento; 

SharePoint: Sistema de arquivamento digital da ES GÁS 
 
 
 
5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE   
 

  
ATIVIDADES AUTORIDADE RESPONSABILIDADE 

Elaborar e alterar ES GÁS  ES GÁS  

Validar ES GÁS  ES GÁS  

Aprovar ES GÁS  ES GÁS  

Controlar ES GÁS  ES GÁS  
 



 
6.  DESCRIÇÃO   
 

  
6.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – DATA BOOKS E PRONTUÁRIOS 
 
É de responsabilidade da contratada toda a documentação que compõe os Data 
Books de fabricação, montagem, materiais, acessórios e manuais de operação e 
manutenção sob sua gestão, antes de enviá-los para a análise e liberação pela 
fiscalização, de forma gradual, após a liberação pela Construção e Montagem. 

Durante a etapa de construção e montagem, os fiscais de campo da ES GÁS  
acompanham as atividades, analisam e liberam os registros de qualidade gerados 
pelos inspetores das contratadas. 

Ao final das atividades de construção e montagem de um contrato ou parte deste, 
fabricação de um equipamento ou instrumento, as contratadas enviam o book para 
análise e aceite da ES GÁS. Caso esse book  atenda aos requisitos contratuais e 
normativos, será enviado para o arquivo técnico, através de Guias de Remessa de 
Documentos (GRD), que ficará responsável pela guarda e preservação das pastas 
físicas e arquivamento digital. Se após análise, esses books não estiverem 
atendendo, serão devolvidos às contratadas juntamente com uma lista de 
pendências, também através de GRD. 

Na análise desses books, são considerados os requisitos contratuais, normativos e 
de boas práticas, conforme enumerado abaixo. 

 
6.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Cada volume impresso do Data book deverá possuir a seguinte organização geral, 
que deve ser verificado pela fiscalização da ES GÁS: 
 

 Encadernação em pastas tipo AZ, em cor única, medindo até 340mm de 
altura, 280mm de largura e 70mm de lombada, com porta-etiqueta de plástico 
em todas as lombadas e capas. Será permitido a entrega de book em pasta 
plástica transparente com elástico quando a quantidade de 
registros/documentos for considerada pequena e neste caso não será 
necessário o uso de lombada; 

 Os documentos em formato maior que A4, por exemplo: A0, A1, A2 e A3, 
devem ser dobradas para tamanho A4 e arquivadas em envelope plástico 
transparente, com o número do documento estampado no envelope; 

 Cada book deverá conter o índice completo das seções que o compõe; 
 Descrição de seção com relação dos documentos que a compõem; 
 Documentos arquivados em ordenação por código crescente separados por 

seção. 



 No caso de book com mais de um volume, o primeiro volume deverá conter 
o índice completo do Data-book, com descrição de cada volume, seções de 
cada volume e listas de documentos de cada volume; 

 Na primeira pasta componente do respectivo manual deverão também ser 
anexados os CD dos documentos gerados em meio eletrônico, que serão 
colocados em plástico transparente; 

 A lombada das pastas deve conter o nome da área de atividade, código do 
equipamento ou nome do instrumento, nome do fornecedor, número do 
manual e identificação do volume; 

 A numeração e codificação dos documentos, deverão obrigatoriamente 
atender ao padrão PP-ESGÁS-01158 – CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
TÉCNICOS 

 A identificação externa do book físico deverá ser feita conforme modelo 
constante nos anexos I e II e dos CD/DVD conforme anexos III e IV. 

 
Observações importantes:  
 
Os Data books em papel serão apresentados conforme quantidades definidas no 
contrato. 
 
Todos os documentos deverão estar carimbados com o aceite de certificação e 
cópias legíveis em sua última revisão, acomodados em sua respectiva seção. 
 
A documentação a ser encaminhada a BR deverá estar atualizada, consolidada e 
pronta para plena utilização. 
 
A contratada deverá preparar ao final do projeto/empreendimento CD ou DVD ROM 
contendo documentos em meio digital dos respectivos Data books, em formato pdf 
e em formato editável, conforme quantidades indicadas no contrato. 
 
O CD editável é um registro com todos os documentos que possam ser editados 
caso haja necessidade, principalmente arquivos (word, excel e dwg) do conjunto 
completo de todos os documentos de engenharia tipo desenhos, folha de dados, 
memoriais descritivos, memórias de cálculo e especificações, dos documentos que 
levam numeração ES GÁS.  

O CD em pdf é um registro que contém todo o Data book em um único arquivo no 
formato pdf, e com capa conforme modelo apresentado no anexo IV. 
 
A contratada deverá verificar a possibilidade de gerar todos os documentos “pdf” do 
Data book eletrônico de forma a permitir a pesquisa/busca no documento. Caso o 
arquivo “pdf” não seja “pesquisável” deverá ser incluído um índice contendo links 
para os documentos constantes no CD do book. 

Os CD deverão ser identificados/rotulados conforme modelo constante no anexo III 
deste procedimento. 
 



A cópia digital atualizada do Data book em CD deve acompanhar a versão impressa 
na entrega. 
 

6.1.2. DATA BOOK DE PROJETO 
 
Após o comissionamento da unidade, os documentos devem ser entregues em meio 
Eletrônico gravados em CD e em meio físico organizados em pastas, classificados 
por Unidades, disciplina e tipo de documento e em conformidade com as planilhas 
de cadastramento de equipamentos, de instrumentos e de linhas. Os Projetos 
revisados devem estar “CONFORME CONSTRUÍDO”. 

A documentação mínima inclusa no Livro de Projeto deve ser:  
 

Tipo de documento Forma de registro 

Desenhos, Plantas, Diagramas e Detalhes de 
Instalações 

Disciplina / N° dos Docs 

Especificações Técnicas Disciplina / N° dos Docs 

Fluxogramas de Processo e de Engenharia Disciplina / N° dos Docs 

Folha de Dados Disciplina / N° dos Docs 

Isométricos Disciplina / N° dos Docs 

Lista de Documentos Disciplina / N° dos Docs 

Lista de Documentos do Fabricante Disciplina / N° dos Docs 

Manuais de Manutenção Correlativo por unidade 

Manuais de operação Correlativo por unidade 

Memoriais descritivos Disciplina / N° dos Docs 

Memórias de cálculo  Disciplina / N° dos Docs 

Pareceres técnicos Disciplina / N° dos Docs 

Desenhos de fornecedores Correlativo por unidade 

  
 
 
6.1.3. DATA BOOK FORNECEDORES  
 



Após o recebimento dos equipamentos, os documentos em revisão final “COMO 
CONSTRUÍDO” e com aceite do Certificado, deverão ser entregues a ES GÁS. 
 
Todos os documentos deverão obrigatoriamente atender aos requisitos de formato, 
numeração e codificação dos documentos.  
 
Para os documentos provenientes de fabricantes situados no exterior, como os de 
compressores, serão aceitos em formato fora do padrão da ES GÁS, e deverão ser 
enviados preferencialmente em formato “dwg” (autocad). Neste caso, para 
desenhos emitidos com o uso de outros softwares estes deverão ser convertidos 
em “dwg”. Na lista de documentos de fornecedores que não sejam nacionais, além 
do título na língua original, também deverá ser colocado o título em português. 
 
Os Data books de fabricação deverão ser subdivididos em 3 seções, devendo a 
fiscalização da ES GÁS realizar essa conferência.  
 
Na primeira seção será incorporado o sumário geral do Book por volume.  
 

Seção I – Documentos de projeto 
 
- Pedido de compras; 
- Lista de documentos; 
- Memórias de cálculo; 
- Desenhos/diagramas certificados; 
- Folhas de dados certificadas; 
- Especificações técnicas; 
- Curvas de desempenho; 
- Catálogos. 
 
Seção II – Instalação, comissionamento e manutenção 
 
- Instruções de instalação; 
- Instruções de comissionamento; 
- Instruções de operação; 
- Instruções de manutenção; 
- Instruções para hibernação; 
- Lista de sobressalentes com referências comerciais; 
- Lista de ferramentas/dispositivos especiais. 
 
Seção III – Fabricação e materiais 
 
- Procedimentos de fabricação; 
- Certificados/relatórios de inspeção de fabricação; 
- Certificados de materiais; 
- Relatórios de ensaios e testes; 
- Registros de inspeção; 
- Relatórios de inspeção do cliente; 



- Plano de inspeção e testes; 
- Instrução de execução e inspeção de soldagem; 
- Especificação dos procedimentos de soldagem e registros de qualificação de 
procedimento de soldagem; 
- Relação/ certificação de soldadores e inspetores qualificados; 
- Relatório de estanqueidade; 
- Plano de pintura; 
- Relatório de inspeção de pintura; 
- Relatório de tratamento térmico; 
- Relatório de inspeção dimensional; 
- Relatório de não-conformidade. 
 

a) Registros Gerais: aplicável a todas as disciplinas. 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Relatório de Ensaios Destrutivos/ Especiais  por equipamento 

 
b) Caldeiraria: vasos de pressão e trocadores de calor  

Tipo de documento Forma de registro 

Certificado de Materiais por relatório 

Desenhos 
Arranjo geral de montagem/ fabricação 

por equipamento 

Especificação do Procedimento de Soldagem / Relatório 
de Qualificação do Procedimento de Soldagem 
(EPS/RQPS) 

por equipamento 

Especificações Técnicas por equipamento 

Folha de Dados por equipamento 

Lista de documentos por equipamento 

Listas de peças por equipamento 

Manuais de Instruções / catálogos por equipamento 

Mapa de soldagem e de identificação de chapas por equipamento 

Memórias de cálculo (quando aplicável) por equipamento 

Plano de Inspeção e Testes por equipamento 



Registro de qualificação de pessoal de ensaios não 
destrutivos 

por relatório 

Registro de Qualificação de Soldadores e Operadores 
de Soldagem por sinete 

Relatório de Ensaios Destrutivos/ Especiais (quando 
aplicável) 

por equipamento 

Relatório de inspeção de pintura por equipamento 

Relatório de Inspeção Visual e Dimensional por equipamento 

Relatório de Tratamento Térmico por equipamento 

Relatórios de Teste Hidrostático / Pneumático/ 
Estanqueidade 

por equipamento 

RNC – Relatório de Não Conformidade por equipamento 

Relatório de END por equipamento 

 
 
c) Equipamentos Dinâmicos: compressores de processo tipo alternativos, 
centrífugos e dosadoras. 
 

Tipo de Documento Forma de Registro 

Cargas Admissíveis nos Bocais por equipamento 

Curvas de Performance por equipamento 

Curvas de Torque do Motor por equipamento 

Desenho em Corte do Equipamento Principal com 
Listas de Peças 

por equipamento 

Desenho em Corte do Selo com Listas de Peças por equipamento 

Desenhos de Arranjo de Elétrica e Instrumentação 
(Painéis e JBs) 

por equipamento 

Desenhos de Arranjo Geral do Equipamento Principal, 
Skids Auxiliares e Componentes Auxiliares 

por equipamento 

Desenhos de Montagem do Acoplamento por equipamento 



Especificações Técnicas por equipamento 

Folha de Dados do equipamento principal e acessórios por equipamento 

Folhas de Dados do Equipamento Principal e Auxiliares por equipamento 

Lista de Documentos por equipamento 

Memórias de cálculo (quando aplicável). por equipamento 

Plano de Fundações por equipamento 

Esquemático do Sistema de Óleo com Lista de Peças por equipamento 

Instruções de Montagem no Campo por equipamento 

Lista de conexões por equipamento 

Manuais de Instruções / Catálogos por equipamento 

Registro do balanceamento dinâmico individual dos 
rotores e tambor de balanceamento 

 Individual 

Registro dos balanceamentos estático e dinâmico do 
conjunto girante 

Individual 

Relatório de testes de funcionamento e performance por equipamento 

Relatórios de Análise Dinâmica (Lateral Critical Speed 
Analysis, Torsional Critical Speed Analysis, Transient 
Torsional Analysis) 

por equipamento 

Relatórios de Teste Hidrostático / Pneumático/ 
Estanqueidade 

por equipamento 

RNC – Relatório de não conformidade por equipamento 

 
 
 
d) Elétrica: motores elétricos, painéis, transformadores, resistores, dutos de 
barramento, sistemas de baterias, carregadores de baterias, UPS, chaves 
seccionadoras, conversores de frequência, relés de proteção e banco de 
capacitores.  
 
 

Tipo de Documento Forma de registro 



Certificados de materiais para área classificada por equipamento 

Desenhos por equipamento 

Especificações técnicas por equipamento 

Folha de dados por equipamento 

Folha de teste dos equipamentos por Relatório 

Manuais de instruções / catálogos por equipamento 

Plano de inspeção e testes por equipamento 

Relatório de inspeção visual e dimensional por equipamento 

Relatório de pintura por equipamento 

Relatório de testes de funcionamento por equipamento 

RNC – Relatório de não conformidade por equipamento 

AS BUIT Por obra 

 
 
e) Instrumentação: painéis de comando, analisadores, instrumentos controladores, 
indicadores, registradores, tradutores, transmissores, válvulas especiais, válvulas 
de segurança, válvulas solenóide e válvulas de controle. 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificado de materiais Individual  

Certificado de materiais, instrumentos e equipamentos 
para área classificada 

por equipamento 

Desenhos por equipamento 

Especificação do procedimento de soldagem / relatório 
de qualificação do procedimento de soldagem 
(EPS/RQPS) 

por equipamento 

Especificações técnicas por equipamento 

Folha de dados por equipamento 



Lista de documentos por tipo de instrumento 

Listas de peças por tipo de instrumento 

Manuais de instruções / catálogos por tipo de instrumento 

Memórias de cálculo (quando aplicável). por equipamento 

Plano de inspeção e testes por tipo de instrumento 

Registro de qualificação de pessoal de ensaios não 
destrutivos 

Individual 

Registro de qualificação de soldadores e operadores 
de soldagem Individual 

Relatório de ensaio não destrutivo (END) por equipamento 

Relatório de Inspeção visual e dimensional por equipamento 

Relatório de pintura por equipamento 

Relatório de teste de calibração/ aferição por equipamento 

Relatório de teste de vazamento/ estanqueidade por equipamento 

Relatórios de teste hidrostático/ pneumático/ 
estanqueidade 

por equipamento 

RNC – Relatório de não conformidade por relatório 

 
 
f) Segurança: chuveiro lava olhos, abrigos para mangueiras de incêndio, esguichos 
de vapor de emergência, equipamentos de proteção respiratória, extintores, birutas, 
conexões storz, hidrantes, canhões monitores fixo, canhões monitores fixos 
motorizados, mangueira de incêndios, aspersores, acionadores manuais, botoeiras 
de emergência, sinalizadores visuais e sonoros. 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificado de materiais para área classificada por tipo de equipamento 

Curva de calibração por tipo de equipamento 

Desenhos por tipo de equipamento 



Especificação do procedimento de soldagem / relatório 
de qualificação do procedimento de soldagem 
(EPS/RQPS) 

Correlativo por número 

Especificações técnicas Correlativo por Sistema 

Folha de dados por tipo de equipamento 

Lista de documentos por tipo de equipamento 

Listas de peças por tipo de equipamento 

Manuais de instruções / catálogos por tipo de equipamento 

Memórias de cálculo (quando aplicável). Por tipo de equipamento 

Plano de inspeção e testes por tipo de equipamento 

Registro de qualificação de soldadores e operadores 
de soldagem 

Individual 

Relatório de ensaio não destrutivo (END) por tipo de equipamento 

Relatório de inspeção visual e dimensional por tipo de equipamento 

Relatório de pintura por tipo de equipamento 

Relatório de teste de calibração / aferição por tipo de equipamento 

Relatório de teste de vazamento/ estanqueidade por tipo de equipamento 

Relatórios de Teste hidrostático / pneumático/ 
estanqueidade 

por tipo de equipamento 

RNC – Relatório de não conformidade por relatório 

 
 
g ) Civil: Obras civis (pré-moldados: blocos, estacas, vigas, etc.) 
 

Tipo de Documento Forma de registro 

Certificado de materiais Individual 

Controle tecnológico de concreto  Individual  



Relatório de ensaios destrutivos/ especiais (quando 
aplicável) 

Individual 

 
h) Tubulação: linhas de tubulação 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de materiais de tubulação  Individual 

 
6.1.4. DATA BOOK DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 

 
 
Os registros integrantes do Data Books devem ser disponibilizados conforme tabela 
abaixo, de acordo com cada disciplina. 
 
Os registros classificados como gerais, quando aplicáveis, devem ser utilizados em 
todas as disciplinas. 
 
É de responsabilidade da fiscalização da ES GÁS a análise e liberação dos books 
quanto ao conteúdo abaixo. 
 
a) Registros Gerais 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de consumíveis de soldagem por unidade 

Ensaios de materiais por relatório 

Mapa de acompanhamento de não-conformidade unidade/Especialidade 

Mapa de acompanhamento de preservação por unidade 

Mapa de acompanhamento de recebimento por relatório 

Mapa de acompanhamento Pintura por unidade 

Procedimentos e Planos de Inspeção e Teste por número 

Registro de Qualificação de Soldadores e Operadores 
de Soldagem 

por Sinete 

Registros de Soldagem (EPS, RQPS, ÍEIS) por número 

Relatórios de não-conformidade por relatório 



Relatórios de preservação por relatório 

Relatórios de Recebimento e certificados por unidade 

Relatórios e Inspeção de Pintura, Refratários e 
Isolamento 

por relatório 

Procedimentos Executivos Por obra 

 
b) Civil 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de materiais Individual 

Controle tecnológico de concreto  por caminhão 

Relatório de liberação de estaca  Individual 

Relatório de liberação de serviço por serviço  

Relação de estacas executadas (banco de dados)  Individual 

Relatório de execução de estacas (coletivo) por relatório 

Relatório de inspeção por relatório  

Relatório prova de carga por relatório 

AS BUILT Por obra 

 
c) Estrutura Metálica 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Filmes radiográficos, LP ou PM por relatório 

 
d) Tubulação 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de materiais de tubulação e acessórios por Certificados 



Especificação do procedimento de soldagem / relatório 
de qualificação do procedimento de soldagem 
(EPS/RQPS) 

por Número 

Instrução de execução e inspeção de soldagem (ÍEIS) por relatório 

Isométrico Por sistema 

Procedimentos de fabricação e montagem de 
tubulação ou dutos 

por relatório 

Procedimento de inspeção de pré-fabricação e 
montagem de tubulação  

por unidade 

Registro de controle de torque por conjunto  

Registro de qualificação de soldadores e operadores 
de soldagem 

por Sinete 

Relatório de Inspeção visual e dimensional de 
soldagem 

por relatório 

Relatório de medição de espessura inicial  por unidade 

Relatório de pintura por conjunto  

Relatório de tratamento térmico por relatório 

Certificado de limpeza das linhas por sistema 

Certificado de remontagem pós-teste. por Relatório 

Filmes radiográficos ou Ultrassom por relatório 

Plano de execução do teste de pressão por relatório 

Relatório de ensaio de dureza  por unidade 

Relatório de ensaio não destrutivo (END) por relatório 

Relatório de teste de pressão Por unidade 

Relatórios de teste hidrostático / pneumático/ 
estanqueidade 

por  unidade 

AS BUILT por unidade 

 



 
e) Duto de aço  
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de materiais de tubulação e acessórios por Certificados 

Especificação do procedimento de soldagem / relatório 
de qualificação do procedimento de soldagem 
(EPS/RQPS) 

por Número 

Instrução de execução e inspeção de soldagem (ÍEIS) por relatório 

Mapa de juntas Linha/ junta 

Registro de controle de torque por conjunto  

Registro de qualificação de soldadores e operadores 
de soldagem 

por Sinete 

Relatório de Inspeção visual e dimensional de 
soldagem 

por relatório 

Relatório de jateamento e pintura por conjunto  

Certificado de limpeza das linhas por sistema 

Filmes radiográficos  por relatório 

Plano de execução do teste de pressão por relatório 

Relatório de ensaio não destrutivo (END) por relatório 

Relatório de teste de pressão por linha 

Relatórios de teste hidrostático / pneumático/ 
estanqueidade 

por  linha 

Procedimentos executivos, tais como: topografia, 
sondagem, abertura de pista, abertura de vala, desfile, 
soldagem, ultrassom, radiografia ou LP/PM, 
revestimento de juntas, furo direcional, abaixamento de 
coluna, cobertura da vala, teste hidrostático, 
recomposição da pista, proteção catódica, limpeza, 
secagem e inertização, DCVG, sinalização e 
recomposição de pavimentos. 

Por obra 



AS BUILT Por contrato 

 
 
f) Duto de PEAD 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de materiais de tubulação e acessórios por Certificados 

Registro de qualificação de soldadores(PG) por PG 

Certificado de limpeza das linhas por sistema 

Plano de execução do teste de pressão por relatório 

Relatórios de teste hidrostático / pneumático/ 
estanqueidade 

por  linha 

Procedimentos executivos, tais como: topografia, 
sondagem, abertura de vala, furo direcional, soldagem, 
cobertura da vala, teste hidrostático/pneumático, 
limpeza, secagem, sinalização, teste estanqueidade, 
recomposição de pavimentos. 

Por obra 

AS BUILT por linha 

 
g) Extensão de rede PEAD 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de materiais de tubulação e acessórios por Certificados 

Registro de qualificação de soldadores(PG) por PG 

Certificado de limpeza das linhas por sistema 

Relatórios de teste hidrostático / pneumático/ 
estanqueidade 

por  linha 

Certificado calibração instrumentos utilizados no teste por relatório 

AS BUILT por linha 

 
h) RAMAL  
 



Tipo de documento Forma de registro 

Certificados de materiais de tubulação e acessórios por Certificados 

Registro de qualificação de soldadores(PG) por PG 

Relatórios de teste pneumático por  ramal 

Certificado calibração instrumentos utilizados no teste por  ramal 

Relatório fotográfico por  ramal 

Projeto executivo assinado pelo cliente por  ramal 

AS BUILT por  ramal 

 
 
i) Equipamentos Dinâmicos 
 

Tipo de documento Forma de registro 

Punch List de pendências fechado por equipamento 

Registro de folgas de montagem (emitido pelo fornecedor 
do equipamento - aplicável para compressores, as vezes 
registrado no próprio RDO) 

 Individual 

Registros de tratamento térmico por relatório 

Relatório de alinhamento e nivelamento do Skid após 
grauteamento 

por relatório 

Relatório de alinhamento final do conjunto / paralelismo 
dos bocais por equipamento 

Relatório de Alinhamento Final e paralelismo de flanges por relatório 

Relatório de medição de vibração do acionador por equipamento 

Relatório de medição de vibração e ruído por equipamento 

Relatório de nivelamento do conjunto por equipamento 

Relatório de Pré-Alinhamento do equipamento por equipamento 

Relatório topográfico da base civil por equipamento 



 
 
j) Elétrica 
 

Tipo de Documento Forma de registro 

Certificado de calibração dos instrumentos por equipamento 

Folha de teste dos circuitos elétricos por equipamento 

Laudo de inspeção da malha de terra por relatório 

Folha de teste dos equipamentos por equipamento 

RNC – Relatório de Não Conformidade por relatório 

AS BUILT por contrato 

 
k) Instrumentação 

 
Tipo de documento Forma de registro 

Certificado de calibração dos instrumentos por equipamento 

Lista de verificação de montagem de instrumentos por equipamento 

Lista de Verificação de painéis de instrumentos por equipamento 

Mapa de Rastreabilidade de Instrumentação por equipamento 

Relatório de teste hidrostático e/ou Pneumático para 
linhas de instrumentação 

 por relatório 

Relatório de testes elétricos (conexões, continuidade, 
resistência ôhmica, capacitância, sensibilidade à 
polaridade, aterramento, etc) 

 por relatório 

Certificado de teste de malha  por equipamento 

  
 
 

6.1.5. PRONTUÁRIO DA NR-10 
 
O Laudo Técnico deve ser elaborado e emitido por engenheiro eletricista 
qualificado, devendo ser recolhida ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
específica. 



 
Deverá ser emitido um Prontuário de Instalações Elétricas para cada instalação, 
sendo parte integrante do data book e contendo, no mínimo, os seguintes 
documentos: 
 

Tipo de Documento Tipo de instalação 

Certificações dos equipamentos de proteção coletiva e 
individual; 

Instalações ou 
equipamentos integrantes 
do sistema elétrico de 
potência  

Certificações dos equipamentos e materiais elétricos em 
áreas classificadas; 

Estabelecimentos com 
carga instalada superior a 
75 kW 

Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e 
administrativas de segurança e saúde, implantadas e 
relacionadas a esta NR e descrição das medidas de 
controle existentes; 

Estabelecimentos com 
carga instalada superior a 
75 kW 

Descrição dos procedimentos para emergências; 

Instalações ou 
equipamentos integrantes 
do sistema elétrico de 
potência  

Documentação comprobatória da qualificação, 
habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores 
e dos treinamentos realizados; 

Estabelecimentos com 
carga instalada superior a 
75 kW 

Documentação comprobatória dos treinamentos 
específicos realizados; 

Instalações ou 
equipamentos integrantes 
do sistema elétrico de 
potência 

Documentação das inspeções e medições do sistema 
de proteção contra descargas atmosféricas e 
aterramentos elétricos; 

Estabelecimentos com 
carga instalada superior a 
75 kW 

Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e 
individual e o ferramental, aplicáveis conforme 
determina esta NR; 

Estabelecimentos com 
carga instalada superior a 
75 kW 

Esquemas unifilares atualizados das instalações 
elétricas dos seus estabelecimentos com as 

Para todos os 
equipamentos 



especificações do sistema de aterramento e demais 
equipamentos e dispositivos de proteção. 

Relatório técnico das inspeções atualizadas com 
recomendações, cronogramas de adequações, 
contemplando as alíneas de “a” a “f”, do item 10.2.4 
desta NR. 

Estabelecimentos com 
carga instalada superior a 
75 kW 

Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em 
equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Estabelecimentos com 
carga instalada superior a 
75 kW 

 
Quando houver intervenção em instalação existente e com Prontuário de NR-10, 
deve ser feita atualização da documentação. 
 
O original do Laudo Técnico deverá ser entregue a ES GÁS e uma cópia deve ficar 
em poder da contratada. 
 

 
6.5. PRONTUÁRIO DA NR-13 
 
Os dossiês contendo os registros relativos ao atendimento da Norma NR-13 
deverão estar disponíveis antes da partida das instalações que os contém. 
 
Os prontuários devem ser emitidos por equipamento, analisados e liberados pela 
fiscalização da ES GÁS, contendo, no mínimo, os seguintes registros: 
 
 

Tipo de Documento 

Ano de fabricação 

Características funcionais 

Categoria da caldeira 

Código de projeto e ano de edição 

Conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da vida 
útil da caldeira 

Dados dos dispositivos de segurança 

Desenhos, inclusive das placas de identificação, plantas, diagramas e detalhes de 
instalações 



Especificação dos materiais 

Folha de dados 

Folha de dados e registro de calibração dos instrumentos de pressão – PI 

Folha de dados, registro de calibração e certificados de capacidade das válvulas 
de alívio de pressão – PSV 

Livro de registro de segurança 

Memória de cálculo 

Procedimentos utilizados na fabricação, montagem, inspeção final e determinação 
da PMTA 

Projeto/ registro de instalação 

Prontuário do equipamento fornecido pelo fabricante 

Projeto de alteração ou reparo, quando aplicável 

Relatório de inspeção de integridade assinado pelo PH  

Relatório de inspeção visual interna e externa 

Relatório de medição de espessura 

Relatório de teste hidrostático 

 
Em caso de intervenção em equipamento existente e com Prontuário de NR-13, a 
contratada deve revisar a documentação e entregar a fiscalização da ES GÁS.  
 
O original do prontuário deve ser entregue a ES GÁS e uma cópia deve ficar em 
poder da Contratada. 
 
 
7.  REGISTROS   

  
  

Identificação Armazenamento Proteção /Acesso 
Recuperação/ 

Indexação 
Tempo de Retenção 

 

DATA BOOK 

ECM 

 

Liberação de acesso 
 
 
Manter em arquivo 

 

Por contrato 

 

Permanente 



Arquivo Inativo 

 

GRD 

SharePoint 

 

Arquivo Inativo 

Liberação de acesso 
 
 
Manter em arquivo 

 

Por contrato 

 

10 anos 

 
 

 8.  ANEXOS 
  
 ANEXO I -  MODELO DE CAPA PARA DATA BOOK 

                                   
 
 ANEXO II - MODELO DE ETIQUETA PARA DATA BOOK 

                                   
                         
 ANEXO III - MODELO DE CAPA PARA CD/DVD 

                                   
                             
 ANEXO IV -  MODELO DE ETIQUETA PARA CD/DVD 

                                  
 



 
ES GAS 
 

 

 

 
  Código: PP-ESGAS-01158-E 
  

 

CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS 
Status: Ativo

 

 

 

  Órgão aprovador: ES GÁS 

  Órgão gestor: ES GÁS 
  

 
Data de Aprovação: 13/03/2020 

Assinatura: XXXX 

  

Tipo de Cópia Impressa: 
Não Controlada 

  
  

 

 
Padrão entrou em validação em 13/12/2018.  Prazo para validação: 45 dias (até 26/01/2019) 
 

 

 
 
Sistematizar a codificação de documentos técnicos de engenharia relativos aos 
projetos elaborados ou supervisionados pela ES GÁS 
 
 
2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA     

  
  
Em toda a ES GÁS. 
 
 
 



3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
 
3.1.  Documentos de referência    

  
  
PP-4BR-01276 - INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 
DESENHOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 
 
3.2.  Documentos complementares   

  
  
PP-4BR-01153 - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (DATA BOOK) DA OBRA 
PP-4BR-01161 - ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT 
PP-4BR-01243 - PADRÃO DE PROJETOS DE CONJUNTOS DE REGULAGEM E 
MEDIÇÃO 
PP-4BR-01251 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
 
 
4.  DEFINIÇÕES   
 

  
ECM - Enterprise Content Management 
 
 
5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE   
 

  
ATIVIDADES AUTORIDADE RESPONSABILIDADE 

Elaborar e alterar ??? ??? 

Validar ??? ??? 

Aprovar ??? ??? 

Controlar ??? ??? 

 
 
 
 
 
6.  DESCRIÇÃO   
 

  
Este procedimento aplica-se a todos os documentos técnicos de engenharia 
elaborados para atendimento às atividades exercidas na ES GÁS GCGN ou 
recebidos das contratadas responsáveis pela elaboração e execução dos projetos. 
Os documentos técnicos de engenharia compreendem: 



 
- Desenhos; 
- Especificação Técnica; 
- Folha de Dados; 
- Lista de Materiais e Equipamentos; 
- Lista de Tubulações; 
- Memorial Descritivo; 
- Memorial de Cálculo; 
- Manual de Operação; 
- Relatórios; 
- Data book; 
- Imagem. 
 
Para os propósitos deste Procedimento são adotadas as definições de tipo de 
documento nos itens 6.1.1 a 6.1.11 e de tipo de instalação nos itens 6.2.1 a 6.2.15.  
 
6.1. Tipo de Documento 
 
6.1.1. Desenho 
 
Documento gráfico que representa as características físicas de um determinado 
produto, equipamento, sistema ou instalação. 
 
6.1.2. Especificação Técnica 
 
Documento que se destina a estabelecer as características técnicas detalhadas de 
um determinado equipamento, serviço ou produto. 
 
6.1.3. Folha de Dados 
 
Documento que serve de base para a aquisição dos equipamentos e produtos a 
serem utilizados nas instalações ou sistemas, possuindo todas as características 
técnicas. 
 
6.1.4. Lista de Materiais e Equipamentos 
 
Lista de materiais e equipamentos, contendo descrição da sua localização, 
operação e utilização no projeto. 
 
6.1.5. Lista de Tubulações 
 
Lista de tubos destinados à passagem de líquidos, gases e produtos. Devem fazer 
parte desta lista os tubos rígidos, flexíveis, enterrados e aparentes, devendo 
também ser consideradas as tubulações primárias, suas derivações e conexões, 
onde existentes. 
 
6.1.6. Memorial Descritivo 



  
Documento que contém as informações básicas necessárias ao entendimento do 
projeto. Dentre outros, os seguintes itens: finalidade, instalações, localização e 
características do projeto, bem como do sistema de segurança, quando houver. 
 
6.1.7. Memorial de Cálculo 
 
Documento que apresenta as considerações iniciais, cálculos numéricos e 
resultados necessários ao entendimento, Implantação e funcionamento do projeto. 
 
6.1.8. Manual de Operação 
 
Documento que contém a informação sequencial e explicativa do correto manuseio 
e funcionamento do equipamento, produto ou processo. 
 
6.1.9. Relatórios 
 
Documento técnico que descreve a situação atual de um determinado produto, 
equipamento, sistema, serviço ou instalação. 
 
6.1.10. Data Book 
 
Conjunto de documentos referentes a um equipamento ou instalação, que pode 
ser composto por: certificado, desenho, memorial descritivo, listas ,relatórios e 
outros. 
 
6.1.11. Imagem 
 
Foto de uma instalação, equipamento ou execução de obras. 
 
 
6.2. Tipos de Instalação 
 
6.2.1. PE - Ponto de Entrega 
 
Ponto de transferência da custódia de gás da supridora para a distribuidora.  
 
6.2.2. PR – Ponto de Recebimento 
 
Conjunto de equipamentos e acessórios, instalado pela concessionária ao lado 
dos  Pontos de Entrega e/ou no gasoduto de transporte no qual o gás é entregue 
para a distribuidora pela supridora. 
 
6.2.3. CM – Conjunto de Medição 
 
Conjunto de equipamentos, instalado pela concessionária, nas dependências do 
usuário, destinado à medição do volume de gás fornecido. 



 
6.2.4. CR - Conjunto de Regulagem 
 
Conjunto de equipamentos, instalado pela concessionária, na rede de distribuição 
e/ou nas dependências do usuário, destinado à regulagem da pressão do gás. 
 
6.2.5. CRC - Conjunto de Regulagem de Calçada 
 
Conjunto de válvulas, reguladores, dispositivos de segurança, tubos e demais 
componentes que reduzem a pressão do gás de operação na Rede de Distribuição 
e/ou Ramal, destinado e tem sua instalação subterrânea. 
 
6.2.6. CRM – Conjunto de Regulagem e Medição 
 
Conjunto de equipamentos, instalado pela concessionária, nas dependências do 
usuário, destinado à regulagem da pressão e medição do volume de gás 
fornecido. 
 
6.2.7. ERP – Estação Redutora Primária 
 
Conjunto de válvulas, reguladores, dispositivos de segurança, tubos e demais 
componentes que reduzem a pressão da Rede Primária para o valor da pressão de 
operação da Rede Secundária. 
 
6.2.8. ERS – Estação Redutora Secundária 
 
Conjunto de válvulas, reguladores, dispositivos de segurança, tubos e demais 
componentes que reduzem a pressão do gás da pressão de operação da Rede 
Secundária de Alta Pressão ao valor da pressão de operação da Rede Secundária 
de Baixa Pressão. 
 
6.2.9. ERT - Estação Redução Terciária 
 
Conjunto de válvulas, reguladores, dispositivos de segurança, tubos e demais 
componentes que reduzem a pressão do gás da pressão de operação da rede 
Rede Secundária de Baixa Pressão para o valor de operação da Rede Terciária.  
 
6.2.10. Ramal Externo 
 
Trecho de tubulação que deriva da Rede Primária ou Secundária e termina no 
Conjunto de Regulagem (CR), ou no Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) 
instalado pela concessionária nas unidades usuárias. 
 
6.2.11. Rede de Distribuição Interna 
 
Conjunto de tubulações e acessórios situados dentro do limite de propriedade dos 
consumidores, após o Conjunto de Regulagem (CR), ou Conjunto de Regulagem e 



Medição (CRM), de primeiro estágio, ou estágio único. E na inexistência destes, 
após o limite de propriedade dos consumidores. 
 
6.2.12. Rede Primária 
 
Conjunto de tubulações que sai do ponto de Recebimento (PR) com pressão de 
operação maior que 19 kgf/cm², e conduz o Gás até a Estação de Redutora Primária 
(ERP), ou até o Conjunto de Regulagem de Calçada (CRC), ou até o Conjunto de 
Regulagem (CR) ou até o CRM. 
 
6.2.13. Rede Secundária de Alta Pressão 
 
Conjunto de tubulações com pressão maior que 7 kgf/cm² e menor ou igual a 19 
kgf/cm², que conduz o Gás da Estação de Redutora Primária (ERP) até a Estação 
Redutora Secundária (ERS), ou até o Conjunto de Regulagem de Calçada (CRC), 
ou até o Conjunto de Regulagem (CR) e ou até o CRM. 
 
6.2.14. Rede Secundária de Baixa Pressão 
 
Conjunto de tubulações com pressão maior que 1,5 Kg/cm² e menor ou igual a 7,0 
Kg/cm² que conduz o gás da estação redutora primária (ERP), ou da estação 
redutora secundária (ERS), ou do Conjunto de Regulagem de Calçada (CRC), ou 
do Conjunto de Regulagem (CR) até o CRM. 
 
6.2.15. Rede Terciária 
 
Conjunto de tubulações com pressão menor ou igual a 1,5 Kg/cm² e  que conduz o 
gás da estação redutora secundária (ERS), ou do Conjunto de Regulagem de 
Calçada (CRC), ou do Conjunto de Regulagem (CR) até o CRM. 
 
6.2.16. Sistema de Distribuição 
 
Conjunto de tubulações, reguladores de pressão e outros componentes da 
Concessionária, que recebem o Gás da supridora no Ponto de Recebimento (PR), 
ou na Estação de transferência de custódia e o conduz até o Ramal do cliente. 
 
6.2.17. Sistema de Proteção Catódica  
 
Sistema que consiste de fonte de corrente contínua e de anodo, com a finalidade 
de prover corrente de proteção de uma estrutura metálica. 
 
6.2.18. Estação de Odorização 
 
Área que contém instalações para odorização do gás natural.  
 
6.2.19. Estação Redutora Primária e Secundária 
 



Conjunto de válvulas, reguladores, dispositivos de segurança, tubos e demais 
componentes que reduzem a pressão do gás da pressão de operação da Rede 
Primária para Rede Secundária de Alta Pressão e também para Rede Secundária 
de Baixa Pressão. 
 
6.2.20. Conjunto de Regulagem e  Medição e Estação Redutora Secundária 
 
Conjunto de equipamentos, instalado pela concessionária, nas dependências do 
usuário, destinado à regulagem da pressão e a medição do volume de gás 
fornecido, podendo atender a outros clientes. 
 
6.2.21. Unidade de Compressão de Gás Natural 
 
Conjunto de equipamentos, dispositivos de segurança, tubos e demais 
componentes que aumentam a pressão do gás da pressão de operação da Rede  
ao valor da pressão de operação desejada. 
 
6.2.22. Unidade de Descompressão de Gás Natural 
 
Conjunto de equipamentos, dispositivos de segurança, tubos e demais 
componentes que reduzem a pressão do gás ao valor da pressão de operação 
desejada. 
 
6.2.23. Outras Instalações 
 
Instalações de distribuição e comercialização de gás que não são propriedade da 
Gerência de Negócios de Gás Canalizado e instalações não relacionadas à 
comercialização de gás, mas concernentes às atividades da Gerência. 
 
 
6.3. CODIFICAÇÃO 
 
A codificação dos Documentos técnicos de Engenharia obedece à seguinte regra 
de formação: 
 
AA – BB - CCCC - D - EEE, sendo: 

 
AA  Sigla que identifica o tipo de documento, conforme ANEXO A, com 2 

letras; 
BB Sigla que identifica o tipo de instalação, conforme ANEXO B, com 2 letras 
 CCCC  Identificação do empreendimento a que se refere; (Ver Nota 1). 
 D  Letra que identifica a classe a que o documento se refere, conforme 

ANEXO C, com apenas uma letra; 
 EEE  Número sequencial de emissão por tipo documental, tipo de instalação e 

classe em cada empreendimento, com 3 dígitos (Ver Nota 2). 
 



NOTA1: Para identificação do empreendimento devem-se usar os códigos de 
municípios informados pelo setor de Documentação Técnica ou o código SGC 
gerado pelo cadastramento comercial. 
 
NOTA 2: Apenas, no caso de desenhos que possuam mais de uma página, devem 
ser colocados mais (2) dois dígitos após o número sequencial, separado deste por 
um ponto. 
 
Exemplos: 
DE-RS-0101-E-015 Desenho da rede secundária de Vitória do bairro Praia do 

Canto; 
 FD-CR-K74-G-006 Folha de dados do CRM do Bar Abertura (K74); 
 DE-SD-03-E-001 Desenho do Sistema de Distribuição da Serra; 
 DE-EO-I01-G-007.01 Desenho (página 1) da Estação de Odorização da Aracruz 

Celulose (I01) 
 MD-PC-02-H-002 Memorial descritivo do Sistema de Proteção Catódica de 

Vila Velha 
 
 
6.4. NOMES DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL 
 
O armazenamento dos documentos técnicos no ECM é feito pelo Responsável pela 
Documentação Técnica, recebendo o arquivo uma nomenclatura própria do sistema. 
Porém, durante a fase de execução da obra, os arquivos elaborados internamente 
ou emitidos por contratadas devem ser nomeados segundo este procedimento. 
 
 
7.  REGISTROS   

  
 Não aplicável 
 

 8.  ANEXOS 
  

  
 
 
 



 

 
 



SUMÁRIO DE REVISÕES 
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O código deste padrão foi alterado de "PP-3BR-00417-C" 
para "PP-4BR-01158-C". 

B 15/05/2014 Solicitação(ões) de Revisão Aprovada: 
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Alessandra Goncalves Barreto, executou a ação "Substituir 
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Alessandra Goncalves Barreto, executou a ação "Substituir 
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BR-DMCO/GNE/GMGC para BR-DMCO/GNE/GMGN. 
 
[31/05/2013 16:32:43] - O administrador SINPEP, 
Alessandra Goncalves Barreto, executou a ação "Substituir 
Gestor" a qual alterou o órgão gestor do padrão de BR-
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1. OBJETIVO 
 
Esta Instrução estabelece as condições mínimas exigíveis para elaboração de 
projetos e “as built” das Redes de Distribuição de Gás Natural e respectivos 
ramais de serviço. 
 
 
 
2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA     

  
  
Em toda a ES GÁS. 
 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
 
3.1.  Documentos de referência    

  
  
ABNT NBR 10068 - Folha de Desenho - Layout e Dimensões; 
ABNT NBR - 8196 - Emprego de Escala; 
ABNT NBR 13142 - Desenho Técnico - Dobramento de Cópia; 
ABNT NBR 10647 - Desenho Técnico – Terminologia; 
ABNT NBR 6484 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – 
método de ensaio; 
ABNT NBR – 13133 – Execução de levantamento topográfico; 
Norma da Cartografia Digital Usada Pelo Sistema Cartográfico Nacional – 
CONCAR; 
PP- ESGÁS-01158  -Codificação de Documentos Técnicos. 
 
3.2.  Documentos complementares   

  
  
Lei federal nº9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de 
Unidade de Conservação o SNUC. 
 
 
 
4.  DEFINIÇÕES   
 

   
a) As Built (Conforme Construído) 
 
Desenhos obtidos através de software CAD, mediante processamento de 
informações registradas durante o processo de construção e montagem, que 
descrevem e representam o duto, seus atributos e complementos, em sua forma 
final, após a conclusão do processo de construção e montagem. 



 
b) AutoCAD® 
 
Software do tipo CAD utilizado para desenhos técnicos em meio digital, 
possibilitando a impressão em papel via impressora ou plotter e/ou armazenamento 
em meio digital. 
 
c) ES GÁS  
 
Companhia de Gás do Espírito Santo , concessionária dos serviços públicos de gás 
canalizado no Estado do Espírito Santo. 
 
d) CRM, CRC, CR OU CM 
 
Referem-se ao conjunto de regulagem e medição(CRM), ou conjunto de regulagem 
de calçada(CRC), ou conjunto de regulagem(CR) ou conjunto de medição(CM) 
constituídos por válvulas e medidores que regulam e medem a passagem de gás 
natural para o cliente. 
 
e) Datum 
 
Modelo de representação da terra, ou parte dela, que constitui a base dos 
levantamentos horizontais e verticais, dos quais são conhecidos os parâmetros 
necessários à determinação planimétricas e altimétrica de vértices destinados aos 
levantamentos cartográficos e projetos de engenharia. 
 
f) Duto (ou Tubulação) 
 
Designação genérica de instalação constituída por tubos interligados, incluindo 
complementos e acessórios destinados ao transporte e distribuição de gás natural. 
 
g) Feições Geográficas 
 
Representação cartográfica de objetos permanentes, naturais ou artificiais, 
constantes em uma determinada região, através de desenhos e simbologia. 
 
h) Georreferenciamento 
 
Processo de atribuição de coordenadas geodésicas a pontos terrestre e objetos. A 
ES GÁS adota como referencial a projeção UTM (Universal Transversa de 
Mercator), com os respectivos Datuns oficiais: Datum altimétrico marégrafo de 
Imbituba-SC e como referencial planimétrico o Datum Sirgas 2000 Fuso 24 Sul. 
 
i) GIS (Geographic Information System) 
 



Sistema de informação composto por hardwares, softwares, dados, planilhas e 
textos, que possibilitam coletar, analisar, processar, exibir e consultar informações 
digitais georreferenciadas. 
 
j) GPS (Global Positioning System) 
 
Receptor espacialmente projetado, que determina com precisão as posições sobre 
a superfície da Terra através de uma constelação de satélites desenvolvidos pelo 
Departamento de Defesa dos EUA, utilizada em levantamentos geodésicos e outras 
atividades que necessitem de posicionamento preciso.  
 
k) Layer 
 
Ferramenta de organização de camadas de um desenho em CAD, GIS, Corel Draw 
ou qualquer outro software de desenho, com o intuito de agrupar informações por 
função, tipo de linha,cor,espessura, visibilidade, entre outros padrões. 
 
l) Levantamento Topográfico 
 
Conjunto de métodos e processos para determinar a posição de pontos da superfície 
terrestre, relativos aos pontos ou marcos geodésicos definidores de alinhamentos e 
referência de nível, com coordenadas UTM e altitudes conhecidas, com o objetivo 
de obter a sua exata representação gráfica visando gerar a base cartográfica 
georreferenciada onde representar o projeto em planta e perfil. 
 
m) Norte Geográfico ou Verdadeiro 
 
É a direção que passa pelo Polo Norte da terra, ou seja pelo ponto de latitude 90º. 
 
n) Ramal externo 
 
Trecho de tubulação que deriva da rede de distribuição e tem seu término no ponto 
de entrega do cliente. 
 
o) Rede Primária 
 
Conjunto de tubulações de aço carbono, válvulas, peças especiais, acessórios, 
complementos e demais componentes de propriedade e responsabilidade da ES 
GÁS, com pressão de operação maior de 19 kgf/cm², que conduz gás do Ponto de 
Recebimento, até a Estação de Redução Primária. 
 
p) Rede Secundária de Alta Pressão 
 
Conjunto de tubulações em aço carbono com válvulas, peças especiais, acessórios, 
complementos e demais componentes de propriedade e responsabilidade da ES 
GÁS, com pressão de operação maior que 7 kgf/cm² e até 19 kgf/cm². E conduz gás 
da Estação de Redução Primária até a Estação de Redução Secundária.  



 
q) Rede Secundária de Baixa Pressão 
 
Conjunto de tubulações em PEAD com válvulas, peças especiais, acessórios, 
complementos e demais componentes de propriedade e responsabilidade da ES 
GÁS, com pressão de operação maior que 2,5 kgf/cm² e até 7 kgf/cm². E conduz 
gás da estação de redução secundária ou primária até o ramal de serviço.  
 
r) Rede Terciária 
 
Tubulações com respectivas válvulas, peças especiais, acessórios, complementos 
e demais componentes de propriedade e responsabilidade da ES GÁS, com 
pressão de operação igual ou menor de 2,5 kgf/cm², para distribuição em conjuntos 
residenciais e/ou comerciais. Embora, instalada internamente ao limite de 
propriedade de terceiros, utilizando arruamento e espaços internos, a rede terciária 
faz parte integrante do sistema de distribuição da ES GÁS.  
 
s) Rede de Distribuição Interna 
 
Tubulações montadas a partir da válvula de bloqueio, imediatamente à jusante do 
medidor, constituída por válvulas, reguladores e aparelhos de utilização de gás, com 
os necessários complementos, e destinados à condução e ao uso do gás pelo 
cliente. 
 
t) Sondagem Geotécnica 
 
Método utilizado para reconhecimento do subsolo, através de perfurações. 
 
u) SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) 
 
É o Datum SAD69 reajustado, pela necessidade de melhoria do sistema de 
referência de precisão compatível com a proliferação do uso da técnica atual de 
posicionamento com Sistema de Posicionamento Global (GPS). 
 
v) Datum Geodésico Vertical de Imbituba; 
 
Datum Geodésico Vertical oficial do Brasil para a altimetria, baseado no marégrafo 
de Imbituba, situado no Estado de Santa Catarina. 
 
w) Tie-In 
 
Ponto de interligação entre dois trechos de tubulação. 
 
x) Topônimos 
 
Nomes próprios de lugares e denominações como: nomes de bairros, praças e ruas, 
rios dentre outros elementos geográficos. 



 
y) UTM (Universal Transversa de Mercator); 
 
É o sistema de coordenadas cartesianas bidimensional baseado na projeção 
cilíndrica transversa, onde o cilíndro é perpendicular ao eixo de rotação da Terra 
elipsoidal. O sistema UTM resulta na composição de 60 fusos distintos que 
representam a superfície da Terra. Cada fuso tem a amplitude de 6º de longitude. 
 
z) PEC''A''; 
 
Padrão de Exatidão Cartográfica classe "A" onde o erro de posicionamento de 90% 
dos pontos amostrados devem ser no máximo de 0,5mm na escala da carta. 
 
 
5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE   
 

  
ATIVIDADES AUTORIDADE RESPONSABILIDADE 

Elaborar e alterar ES GÁS ES GÁS 
Validar ES GÁS ES GÁS 
Aprovar ES GÁS ES GÁS 

Controlar ES GÁS ES GÁS 
 
 
 
6.  DESCRIÇÃO   
 

  
6.1. BASE CARTOGRÁFICA 
 
6.1.1. BASE DE DADOS  
 
A base cartográfica para elaboração de projetos executivos deve ser gerada a 
partir do levantamento topográfico planialtimétrico e/ou topo batimétrico realizado 
na faixa da diretriz do traçado consolidado das tubulações, não sendo admitidas 
atualizações arbitrárias de bases cartográficas pré-existentes. Os desenhos 
conforme construído ou “As Built” serão elaborados na mesma base cartográfica 
utilizada para o projeto executivo. 
 
6.1.2.  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 
   
6.1.2.1. Levantamento  
 



A distância máxima admissível é de 3 km em linha reta entre os pontos de apoio 
para alinhamento e referência de nível, medidos através das coordenadas UTM 
desses pontos. Na hipótese da distância ser maior, deve ser realizado o transporte 
do ponto de apoio mais próximo, de acordo com o procedimento executivo 
previamente aprovado pela ES GÁS. Em cada área de levantamento devem existir 
no mínimo dois pares de pontos de apoio. 
 
6.1.2.2. Largura da faixa do levantamento 
 
A largura da faixa a ser levantada é estabelecida pela especificação técnica(ET) 
dos serviços que acompanha o projeto básico. Em falta deste, o levantamento 
topográfico deve ser executado de acordo com os critérios abaixo especificados. 
 

a) Área rural: 50 metros, sendo 25 metros em cada lado da diretriz do traçado 
da tubulação. 

b) Faixa de domínio rodoviária ou ferroviária: deve ser levantada a largura 
da faixa de domínio mais 10 metros para cada lado. Em caso onde rodovia 
ou ferrovia atravessar uma área urbana, deve ser seguido o critério do item 
C. 

c) Área urbana: o levantamento é efetuado pelo eixo da rua devendo 
abranger a largura total da rua até a testada do lote. Incluindo nessa 
distância, a largura do passeio, quadras completas e praças.  

 
6.1.2.3. Georreferenciamento 
 
A base cartográfica deve ser georreferenciada de forma a possibilitar a integração 
com o sistema GIS, o qual utiliza a projeção em coordenadas UTM (Universal 
Transversa de Mercator) e o Datum Sirgas 2000 Fuso 24 Sul. Devendo sempre 
indicar a malha de coordenadas e o Norte geográfico, que deverá estar 
posicionado no canto direito superior do mapeamento ou desenho. 
 
6.1.2.4. Cadastro  
 
6.1.2.4.1. Naturais e artificiais 
 

 Alinhamento de lotes; 
 Alinhamento predial; 
 Alinhamento do meio fio; 
 Canteiros; 
 Cercas; 
 Edificações (especificar: residência, prédio residencial, prédio comercial, 

edificação industrial, serviços públicos); 
 Esquinas de quadras; 
 Hidrografia (especificar: canal,corrego, rio, riacho, lago, lagoa); 
 Jardins; 
 Monumentos; 



 Muros; 
 Pavimentações (especificar: asfalto, paralelepípedo, lajota, sem pavimento); 
 Praças; 
 Pontes; 
 Viadutos; 
 Outros objetos de remota mudança ou remoção.  

 
6.1.2.4.2. Atributos de redes e serviços públicos cadastráveis por topografia 
 

 Abrigos de equipamentos; 
 Cabines; 
 Caixas e tampões; 
 Bueiros; 
 Paradas de transporte coletivo; 
 Postes; 
 Sinalização vertical e horizontal de tubulações subterrâneas; 
 Subestações; 
 Válvulas à superfície. 

 
6.1.2.4.3. Mapeamento de infraestruturas subterrâneas interferentes com o 
traçado das tubulações de gás natural 
 

 Rede elétrica subterrânea; 
 Rede de transporte e distribuição de água potável com os respectivos 

ramais;  
 Rede de esgotos com os respectivos ramais; 
 Rede pluvial com os respectivos ramais; 
 Rede de telefonia; 
 Rede de Fibra ótica e distribuição de sinais TV cabo; 
 Redes de transporte e distribuição de gás natural existentes com os 

respectivos ramais. 
 O desenho deve especificar: 
 Posição planimétrica das interferências; 
 Material e diâmetro da tubulação interferente; 
 Posição altimétrica da geratriz inferior da tubulação e/ou da base inferior da 

caixa/galeria subterrânea interferente.  
 
6.1.3.  AS BUILT 
  
O As Built representa o desenho da situação planialtimétrica real do duto conforme 
construído, onde são consolidados e integrados dados de projeto e informações 
de campo oriundas de relatórios e levantamentos topográficos realizados durante 
o processo de construção e montagem. 
 



6.1.3.1. Documentos de referência 
 
Devem ser mencionados os documentos técnicos que serviram de base para a 
montagem e construção do duto, tais como projetos e suas revisões, memoriais 
descritivos, memórias de cálculo, instruções de trabalho. 
 
6.1.3.2. Notas gerais 
 
Deverão ser mencionados: 
 

 Normas e códigos utilizados para fabricação, montagem e inspeção. 
 Anotações relevantes que possam facilitar a perfeita compreensão do 

desenho. 
 
6.1.3.3. Lista de materiais 
 
Deverão ser listados e quantificados todos os materiais componentes da tubulação 
montada. Incluindo na lista os dispositivos de proteção e sinalização. Para cada 
material deve ser descrita sua respectiva especificação técnica e norma de 
fabricação.  
 
6.1.3.4. Dados de projeto 
 
No mínimo devem ser indicados: 
 

a) os valores referentes a: 
 

 Pressão de projeto; 
 Pressão de teste; 
 Pressão máxima de operação; 
 Pressão de operação. 

 
b) a data de construção do trecho. 

 
6.1.3.5. Junções soldadas 
 
As junções soldadas, realizadas de qualquer forma, inclusive mediante acessórios 
eletrosoldáveis no caso de tubulações de PEAD, devem ser identificadas e 
alocadas em planta e perfil. 
 
Deve-se gerar uma tabela contendo as junções numeradas e georreferenciadas 
por levantamento topográfico. A identificação deve seguir fielmente o sistema de 
amarração utilizado para a elaboração dos relatórios de inspeção, devendo indicar 
a profundidade de cobertura de cada junta, conforme especificado no relatório do 
inspetor de duto que realizou o levantamento.  
 



6.1.3.6. Pontos de Inflexão (PI’s) 
 
Um quadro específico deve ser gerado para cadastrar os Pontos de Inflexão (PI’s), 
onde devem ser indicados o azimutes topográficos, a distância e as coordenadas 
na projeção UTM. 
 
6.2 . DESENHO 
 
6.2.1. ESCALAS 
 
6.2.1.1. Redes 
 

a) Planta escala 1/500 sem imagens; 
 

b) Perfil: 
 

 Longitudinal (H): escala 1/500; 
 Vertical (V): 1/250.  

 
6.2.1.2. Ramais externos 
 
Sem escala - em casos em que o ramal percorrer trajetos pequenos. Sendo 
considerados neste caso, aqueles próximos à rede entre 5 a 20 metros ou no 
máximo aqueles que cruzam avenida. 
 
Com escala - em casos em que o ramal percorrer grandes trajetos, neste caso 
acima de 22 metros. Sendo assim, deverão seguir a mesma metodologia para 
rede, sendo constituído de planta, perfil, amarrações dentre outros. 
 
6.2.2. COTAS 
 
A unidade utilizada é o metro (m). No entanto, para especificação de diâmetro e 
espessura de parede de tubos, válvulas e conexões devem ser utilizadas a 
polegada (“) ou milímetro (mm). 
 
6.2.3. FONTE  
 
Para texto deve ser usada a fonte Arial devendo o tamanho da fonte estar de 
acordo com a escala do desenho. 
 
6.2.4. LINHAS 
 
Usar somente a ferramenta polilinha (polyline) do AutoCAD®, pois as ferramentas 
Arc(arco) e Spline"não" possibilitam a integração com o sistema GIS. 



É necessário determinar as espessuras de linhas (lineweight) sempre na 
ferramenta “layer properties manager” e no plano de visualização do AutoCAD® 
“display/model” deixar sempre em “by layer”. 
 
A ES GÁS fornecerá os seguintes arquivos de linhas disponíveis no Anexo V: 
 

 Dutos: arquivos de linhas para uso no traçado de Rede de Dutos (linha de 
Rede Primária (PRIM) e Rede Secundária de Alta pressão (SEC)). 

 
 Interferência: arquivos de linhas para uso no traçado de interferência (Rede 

de telefonia, águas pluviais, rede elétrica, fibra ótica, linha de alta tensão. 
etc.); 

 
Em desenhos em planta, a escala dos linetypes a serem usados devem estar de 
acordo com a escala do desenho, devendo sempre garantir a perfeita visibilidade 
de sua simbologia. Preferencialmente, deve-se usar o linetype com escala onde a 
simbologia da linha seja harmônica com o restante do desenho, mas aparecendo 
os símbolos da linha. 
 
6.2.5. SIMBOLOGIA 
 
A biblioteca de símbolos está disponibilizada nos anexos III e IV. Estão 
contemplados nesses anexos as simbologias de objetos cartográficos de acordo 
com as normas oficiais da DSG (Diretoria de Serviço Geográfico do exército) e a 
CONCAR (Comissão Nacional de Cartografia), além das simbologias para 
representação dos dutos e dispositivos da rede de distribuição de gás natural de 
uso da ES GÁS.  
 
Os desenhos deverão seguir as características idênticas das simbologias 
especificadas. Obedecendo aos símbolos, tipos de linhas, espessuras e cores. 
Devendo sofrer “exageros” (alteração das escalas de símbolos) de forma 
harmônica permitidos pelas normas cartográficas, para representação da 
localização dos dispositivos existentes na rede.  
 
6.2.6. USO DA SIMBOLOGIA 
 
Visando o melhor aproveitamento da área de desenho, não é necessário incluir na 
legenda feições cartográficas que não estejam presentes no desenho, devendo 
gerar uma legenda apropriada para cada área do projeto. Em se tratando de área 
rural, por exemplo, é desnecessário incluir na legenda a simbologia própria da 
área urbana e vice-versa. Evitando dessa forma, excesso de símbolos na legenda, 
usando apenas aquelas apresentadas na prancha de desenho. 
 
Tratando-se de representação de dutos e acessórios, o arquivo anexado 
apresenta simbologias tanto para elementos de redes como para fluxogramas, 



separados em caixas identificadas devendo ser aplicadas separadamente, cada 
uma para sua finalidade correta.  
 
6.2.7. LAYERS 
 
Nomear os layers com caixa alta (maiúsculo), no caso de nome composto separar 
com underline (_) sem espaço. Manter as cores das feições sempre em “by layer” 
(mesma cor do layer). 
 
Para reconhecimento do layer, dentro da plataforma GIS, não é possível acentuar 
ou usar indicações de tonalização como o cedilha (Ex. o layer “EDIFICAÇÃO” fica 
“EDIFICACAO”); 
 
Usar somente um tipo de objeto ou simbologia, para cada layer e usar sempre o 
mesmo nome em todas as pranchas de desenhos, deixando o “layer 0” sem 
desenhos ou rascunhos. 
 
Criar um único layer para a viewport (janela do desenho dentro do carimbo) 
sempre desligada (off) e com o lock ativado e impressora bloqueada, assim não 
aparecerá sua linha no desenho final. Além da viewport ser desligada e 
“bloqueada” (display locked – ON/YES) para que o zoom, rotação e escalas 
originais não sejam alterados quando do acesso ao model através da viewport. 
 
A logomarca representa a identidade da empresa e possui cores próprias, sendo 
aconselhável inseri-las no layer existente de nome “LOGOMARCA”. 
Devem ser criados layers específico para cada classe de atributo ou feição, não 
utilizar um único layer para vários elementos. 
Para cada layer criado, deve-se criar um layer correspondente para texto e outro 
para cotas. 
 
 6.2.8. AUTOCAD®  
 
Não é permitido o uso de versão para fins acadêmicos tipo “student” para 
elaboração de desenhos ou mesmo versões de teste "trial". 
O desenho deve corresponder a um único arquivo eletrônico (extensão DWG). 
Quando o desenho for composto por mais de uma folha(prancha), deve-se gerar 
um arquivo eletrônico para cada prancha do desenho. 
 
Todo desenho deve ser preparado no Model (model space / “MSPACE”), na 
escala real do desenho (1:1 na unidade natural, onde 1m real corresponde a 1m 
no desenho), e o formato deve ser inserido no layout (paper space / “PSPACE”), 
com o carimbo (máscara).  
 
Como cada tipo de desenho necessita de escala diferenciada, deve-se atribuir a 
cada “viewport” (janelas - forma de inserir o desenho no layout do arquivo) a 
escala adequada e indicar no carimbo somente a escala referente à planta. 
 



Na representação de traçados de dutos não serão aceitos o uso arc e spline, 
devendo usar somente a polyline para sua confecção.  
 
O arquivo template encontram-se nos formatos indicados para uso. É 
aconselhável a utilização desses templates disponibilizados nos anexos I e II 
evitando o uso de formatos com dados de projetos anteriormente usados. 
 
6.2.9. NORTE E LOGOMARGA 
 
A simbologia do Norte Geográfico encontra-se disponível no anexo VII, e deverá 
sempre se inserido na planta baixa, em seu canto direito superior. 
 
A logomarca da ES GÁS possui identidade em cor e letras específicas e está 
disponível no anexo VI. Onde a mesma possui uma área delimitada que deverá 
ser preservada.  
 
Nesse caso a distância entre as logomarcas deverão obedecer a distância 
delimitada pela área de não interferência. Obedecendo a distância entes sempre e 
no mínimo a mesma altura da logo. 
 
6.2.10. DIVISOR DE FOLHAS 
 
No início e fim de cada trecho de rede ou ramal de serviço deverá ser indicado o 
número do desenho sequencial. Utilizando a mesma numeração na articulação 
das folhas. 
 
O divisor caracteriza–se por uma linha contínua grossa perpendicular ao traçado 
do duto, onde será digitado o número do desenho subsequente, e sua simbologia 
encontra-se no Anexo IV juntamente com a simbologia para representação de 
dutos, complementos e acessórios. 
 
6.2.11. HIDROGRAFIA 
 
6.2.11.1. Curso de Água  
 
Os cursos d’água com largura inferior a 3m devem ser representados por linha 
contínua. Aqueles que possuem largura superior a 3m devem ter suas margens 
representadas por linha contínua e são denominados de massa d’água. Também 
deverão ter seu eixo representado por uma linha contínua. 
 
Definir os tipos de leitos existentes (rio, ribeirão, riacho, córrego, canal, vala, etc.) 
independente de ser permanente, intermitente ou seco. 
 
Usar o nome oficial do curso d’água, postado no sentido longitudinal, de 
preferência de montante para jusante, e na mesma cor da linha, citar também o 
tipo de leito antes do nome oficial. (Exemplo rio Cachoeiro de Itapemirim, córrego 
da Ponte Alta, etc.). 



 
Identificar o sentido do fluxo das águas, com uma seta fina na cor azul. 
 
Representar a massa d'água, pelo Nível de Água máximo (NA), com tamanho 
suficiente para ser representada na escala de impressão em linha contínua.  
 
Tanque, Açudes, Lagos, lagoas e represas,  devem ser delineados na forma de 
massa d’água. Centralizar no sentido horizontal dentro do polígono seu nome 
oficial. 
 
Massa d’água será interrompida na passagem de ponte ou viaduto, mas o  eixo do 
curso d'água deve ser representado sem interrupção. 
 
Pontes devem ser delineada com uma máscara, usando a pena de plotagem na 
cor 255 do CAD a qual não aparecerá na plotagem, conforme indicado no exemplo 
abaixo. 

 

 
 
Situar com coordenadas UTM a localização de nascente permanente ou 
intermitentes. 
 
6.2.12. SISTEMA DE TRANSPORTE  
 
6.2.12.1. Sistema Viário 
 
Compreende todas as vias de acesso e são classificadas como urbanas e 
interurbanas ou rurais. 
 
Desenhar estradas pavimentadas e não pavimentadas com duas linhas paralelas.  
 
Os limites da faixa de domínio, serão caracterizados por linha traço ponto. 
 
Especificar a existência de trevos, retornos e acessos e desenhar seus canteiros. 
 
Nome(prefixo) da estrada ou rodovia, deve ficar centrado em relação ao seu eixo, 
e no sentido longitudinal e usar sua simbologia oficial de acordo com sua 
jurisdição: Federal (BR), Estadual (ES) ou Municipal. 



 
Quando ocorrer multiplicidade de designação ao longo de um mesmo trecho, 
todos os prefixos deverão ser representados. 
 
Nos limites do desenho, antes do divisor de prancha, devem ser indicados os 
destinos da rodovia em relação à localidade mais importante por ela servida. Vide 
exemplo: 

 Localidade por ela servida: “P/Viana”; 
 Encontro com rodovia conhecida: “ENC BR-101”; 
 Encontro com rodovia sem prefixo: “ENC RV Guarapari”. 
 Considerar como eixo de logradouro o eixo central do sistema viário, 
desenhar o eixo de logradouro usando linha contínua na cor determinada pela 
simbologia padrão. 
 

6.2.12.2. VIA FÉRREA 
 
Usar o eixo dos trilhos como eixo da via férrea e delinear sua faixa de domínio 
usando linha traço ponto. 
 
O número de eixo da ferrovia está relacionado a quantidade de par de trilhos 
existentes. O nome (prefixo) deve ficar centrado em relação ao eixo da ferrovia no 
sentido longitudinal. 
 
6.2.12.3.  Passagem elevada e subterrânea 
 
São considerados como passagem as pontes, viadutos e túneis 
 
Especificar o tipo de material de construção: Madeira, Ferro, Concreto. 
 
Os traços representativos das pontes, viadutos e passagens elevadas são 
representados por meio de uma linha contínua grossa de cada lado da rodovia 
conforme a simbologia aplicada.  
 
Interromper as vias (sistema viário) quando estas passarem sob ponte, viaduto e 
passagem elevada. 
 
O eixo de logradouro será contínuo ao passar sob pontes, viadutos e passagens 
elevadas, sem interrupção do traçado.  
 
Túneis deverão ser representados por meio de linha traço, com largura igual à da 
rodovia, ligando as duas extremidades do túnel, entre as quais deverão ser 
interrompida a simbologia de rodovia 
 



6.2.12.4.  Aeroporto, Heliporto, e campo de pouso 
 
As pistas são desenhadas por um retângulo no sentido longitudinal com o nome 
centrado dentro do polígono. Quando possuir nomes próprios, colocar o nome de 
definição antes do nome do aeroporto ou campo de pouso (ex.: “Aeroporto Santos 
Dumont”). Caso não haja informação sobre o nome, indicar apenas se é 
“Aeroporto”, “heliporto” e/ou “campo de pouso”. 
 
6.2.13. MOVIMENTO DE TERRA E ESCAVAÇÕES 
 
Considerar as pedreiras ou qualquer outro tipo exploração mineral. 
 
Representar com linha continua e específica a área e acrescer o nome: “Mina 
Aberta” ou “Pedreira”, se for conhecido o mineral em exploração citar o mesmo.  
 
Caso desconheça colocar movimento de terra com sua simbologia específica. 
 
6.2.14. EDIFICAÇÕES 
 
Considerar todo tipo de edificações, incluindo: sítios arqueológicos, cemitérios, 
campos de futebol, complexo esportivo, curral, ETE e ETA. Delineando com 
polígono a edificação pela cerca e/ou muro sem detalhe de seus componentes e 
citar seu nome, situando-o dentro do polígono e no sentido horizontal da folha. 
 
6.2.15. LIMITES 
 
Considerar como limite as representação cartográficas de cercas, muros, limites 
de reservas, parques e áreas militares, limites municipais, estaduais, etc. 
 
Cercas divisórias e cercas vivas são delineadas por Linha traço x traço. 
Diferenciar a cerca de limite de propriedade com a cerca de limite comuns com 
linha mais grossa e mais escura do que as cercas comuns.  
 
Seguir a simbologia aplicada conforme anexo III. 
 
6.2.16. PONTOS DE REFERÊNCIA PLANIMÉTRICOS E ALTIMÉTRICOS 
 
Os pontos de controle horizontal ou planimétricos (pontos cotados), referência de 
nível, vértice e curva de nível devem seguir a simbologia aplicada conforme anexo 
III.  
 
Usar cores diferenciadas para curva de nível mestra e intermediária. Sendo a 
espessura da curva mestra maior que a intermediária. Usar máscara nas cotas em 
cor 255 do cad, para interromper a linha, e as mesmas deverão estar alinhadas e 
alocadas onde não haja sobreposição de desenho. 
 



6.2.17.  CORTES E CONTENÇÃO  
 

 Canaletas Transversais e longitudinal; 
 Caixa de passagem; coletora e dissipadora;  
 Corte e Aterro;  
 Muro de Arrimo (Gabião, Concreto, pneus ou sacos) e Muro de flexão; 
 Sarjetas, Bueiro, boca de lobo; 
 Poço de visita, galeria; hidrante; 
 Talude; 
 Identificar com coordenadas UTM iniciais e finais; 
 No caso de caixas coletoras ou dissipadoras, delinear seu formato e cotar 

medidas necessárias para seu desenho e localização. 
 
6.2.18. COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO 
 
Representa os diversos tipos de vegetação natural e/ou antropizada, as áreas 
degradadas e afloramento rochoso. 
 
Representar as tipologias com polígono e situar seu nome centrado no polígono e 
no sentido horizontal. Quando for cultura agrícola citar o tipo (arroz, milho, feijão e 
etc.). 
 

 (M) Mata - capoeiras, capoeirões e capoeirinhas, macegas e mata ciliar. 
 (P) Pastagem - campos limpos ou sujos. 
 (Si) Silvicultura – Reflorestamento com eucalipto ou cedro. 
 (Ct) Cultura - qualquer tipo de cultivo. 
 (Af) Afloramento Rochoso - rochas expostas. 
 (Hi) Hidrossemeadura - Semeadura de grama ou capim para contenção 

de barreiras em taludes de aterro e corte, etc. 
 

6.2.19. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 
Deverão ser mapeados os limites das seguintes tipologias, classificadas de acordo 
com a lei federal n 9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional 
de Unidade de Conservação - SNUC e representá-las com polígono e situar seu 
nome centrado no polígono e no sentido horizontal: 
 

 Floresta Nacional; 
 Parques; 
 Reserva Extrativista; 
 Reserva de fauna; 
 Reserva de desenvolvimento sustentável; 
 RPPN - Reserva Particular de Patrimônio Natural; 
 APA - Área de Proteção Ambiental; 
 ARIE - Área de relevante Interesse Ecológico; 



 Sítios arqueológicos e terras indígenas; 
 APP – Área de Preservação Permanente; 
 Lagos, Lagoas, Represas (Mata Ciliar); nas encostas com declividades 

maiores de 45º, topos de morros, etc. As restingas e mangues também são 
consideradas APP. 

 
6.2.20.  LINHA DE TRANSMISSÃO, TORRES DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AQUEDUTO, DUTO, OLEODUTO, CONDUTO. 
 
As linhas são representadas por meio da simbologia aplicada. 
 
As linhas transmissoras que se desenvolvam paralelamente ou cruzando sistema 
viário, ferrovias e canais, não devem ser interrompidas pela representação desses 
últimos. E seu alinhamento deve passar pelo eixo central da torre e ou poste. 
 
Identificar as torres com coordenadas UTM para serem georreferenciadas. 
 
Indicar o tipo de transporte no sentido longitudinal da feição do Oleoduto, Duto, 
Conduto ou Aqueduto.  
 
6.3. APRESENTAÇÃO 
 
6.3.1. MÁSCARA  
 
Seguir o template disponibilizado nos anexo I e II. 
 
6.3.2. CARIMBO 
 
No carimbo preencher o campo referente à contratada e à numeração do desenho 
de acordo com o padrão corporativo PP-ESGÁS-01158 (Codificação de 
documentos técnicos) e o PP-3BR-00418, este padrão trata-se da padronização 
de documentos técnicos e o anexo B3 trata-se do preenchimento de cada campo 
do carimbo.  
 
6.3.3. FORMATO 
 
6.3.3.1. Dutos 
 
Para arquivamento físico os desenhos devem ser entregues no formato A1 em 
papel sulfite branco com a gramatura de 90 g/mm e dobrados de acordo com a 
norma ABNT NBR 13142 e em meio digital.  
 
Antes da liberação final, promover uma perfeita limpeza (purgue) no desenho em 
meio digital, eliminando rascunhos existentes nas bordas e eventuais desenhos de 
referências anexadas, ou seja, lixos eletrônicos. 
 



Preferencialmente, salvar o desenho no layout e em zoom máximo (zoom extent). 
Deixar sempre o Page Setup Manager configurado com o tamanho de formato A1, 
e a impressora PDF. 
 
Os desenhos em meio digital devem ser salvos na versão 2010 do AutoCAD®. 
 
6.3.3.2. Ramais de serviço e Rede de distribuição interna 
 
O desenho de ramal de serviço e rede de distribuição interna é apresentado no 
formato A3, conforme layout do anexo II. 
 
Salvar o desenho no layout e em zoom máximo (zoom extent). 
 
Deixar sempre o Page Setup Manager configurado com o tamanho de formato A3, 
e a impressora PDF. 
 
6.4. ATRIBUTOS  
 
6.4.1. DUTOS SUBTERRÂNEOS  
 
6.4.1.1. Informações gerais 
  
O desenho referente às tubulações de rede devem conter no mínimo as seguintes 
informações de forma geral: 
 

 Indicação do Norte Geográfico ou Verdadeiro, situado no lado direito 
superior da folha logo acima da planta, para melhor localização. No anexo 
VII, encontra-se o estilo de Norte a ser utilizado como padrão. 

 Especificação do duto (tipo de material, diâmetro externo do tubo, pressão 
de projeto, pressão de operação, pressão mínima de teste, pressão máxima 
de operação); 

 Indicar a posição do desenho na planta chave, ou no mínimo a sua 
localização em uma carta imagem; 

 Articulação de folhas cobrindo inteiramente o local do trecho de duto 
interessado, sendo linear ou não; 

 
6.4.1.2. Informações, relacionadas com o projeto executivo e o processo de 
construção e montagem: 
 

 Documentos de referência do projeto e suas variantes aprovadas; 
 Listar os materiais utilizados na montagem do duto devendo constar sua 

respectiva especificação dimensional, norma técnica de referência e 
quantidade aplicada para cada material; 

 Listar os materiais aplicados para proteção do duto, especificando tipo, 
finalidade e quantidade utilizada; 

 Demais informações úteis para a correta interpretação do desenho; 



 
6.4.1.3. Desenho Planimétrico  
 
Devem, no mínimo, constar as seguintes informações: 
 

 Malha de coordenadas em UTM, devendo obrigatoriamente constar no 
mínimo 4 coordenadas, duas no sentido Norte e duas no sentido Leste com 
distância de 50m entre as mesmas e indicar em notas o Datum utilizado; 

 Eixo longitudinal do duto e seus pontos notáveis, tais como: complementos 
válvulas de bloqueio, juntas de isolamento elétrico, Tê de derivação, 
ampliação e redução de diâmetro, mudanças de direção, cavalotes, ramais 
de serviço, estações redutoras, componentes do sistema de proteção 
catódica; 

 Juntas soldadas, além da representação em planta, as juntas soldadas 
devem ser apresentadas também sob forma de tabela, indicando suas 
coordenadas e elevação.  

 Pontos de Inflexão Horizontais (PI’s) apresentados também sob forma de 
tabela, indicando “coordenadas, azimute, ângulo e distância.”  

 Pontos de Medição da Resistividade do solo, apresentados também sob 
forma de tabela, indicando coordenadas e profundidade.  

 Pontos de início e fim dos imóveis atingidos (faixa de servidão em 
propriedade de terceiros); 

 Os imóveis atingidos pelo duto e/ou faixa de servidão devem constar na 
planta e também sob a forma de tabela com indicação de coordenadas, 
número da ficha cadastral, estaca, extensão e área ocupada pela faixa; 

 Cruzamentos, travessias e obras especiais, com indicação dos desenhos 
de detalhe correspondentes; 

 Coordenadas das interligações dos “Tie-in”, no caso de assentamento por 
furo direcional; 

 Interferências com obstáculos como: caixa de inspenção, caixas, canaletas 
horizontais e transversais, caixas de passagem, muros de arrimo, bueiro, 
etc. 

 Interferências com linhas aéreas de transmissão elétrica; 
 Dispositivos de proteção mecânica, dielétrica e de ancoragem do duto; 
 Limites da faixa de domínio; 
 Limites da pista efetivamente aberta; 
 Marcos de coordenadas (topográficos); 
 Sondagens geotécnicas, com indicação das coordenadas, método de 

ensaio e resultado sintético da caracterização dos subsolos; 
 Marcos localizadores; 
 Marcos quilométricos; 
 Marcos delimitadores; 
 Marcos localizadores horizontais (tachões); 
 Placas de sinalização/advertência; 
 Edificações existentes em área rural (curral, sede de fazenda, etc.); 



 Sentido e localização de vias; 
 Paradas de ônibus; 
 Tipo de pavimentação (asfalto, calçada, paralelepípedo, etc.). 
 Nome do logradouro localizado no sentido longitudinal do mesmo. Os 

topônimos (bairros, praças e etc.) devem ser situados somente no sentido 
horizontal, independente do desenho; 

 Edificações com suas numerações; 
 Edificação públicas e privadas de importância relevante (prefeitura, igreja, 

museu, etc.); 
 Sentido e tipo de fluxo veicular; 
 Instalações de semáforos; 
 Paradas de coletivos; 
 Estaqueamento do duto; 
 No caso de dutos em PEAD, informar a localização dos sinalizadores 

eletrônicos, os quais deverão e estar de acordo com o item 6.5.4. 
 
6.4.1.4. Perfil longitudinal 
 
Devem ser indicadas as seguintes informações mínimas: 
 

 Cota do solo; 
 Declividade em graus e percentagem; 
 Número da estaca; 
 Comprimento de cada trecho (distância); 
 Classificação do solo;  
 Quilometragem Progressiva; 
 Quilometragem Desenvolvida; 
 Cota da geratriz superior do duto; 
 Classe de locação e fator de projeto correspondente; 
 Distribuição de tubos, por material, diâmetro, espessura de parede e 

revestimento externo anticorrosivo; 
 Dispositivos de proteção e estabilização da faixa. 

 
6.4.1.5. Detalhamento 
 
Devem ser detalhados os pontos notáveis do duto e seus complementos:  
 

 Cada conjunto de bloqueio, contendo a especificação da válvula principal 
utilizada neste conjunto. Nas Redes Secundárias de Baixa Pressão, 
especificar se a válvula principal é de PEAD 100, ou PEAD 80, fabricante, 
solda das extremidades (termo fusão ou eletro soldada); 

 Detalhes de caixas, peças e estruturas em concreto; 
 Marcos e placas de sinalização; 
 Detalhes e Fluxo Isométrico de eventuais travessias aéreas e subaquáticas; 
 Detalhes dos suportes do trecho aéreo. 



 
6.4.1.6. Assentamento por MND (método não destrutivo) 
 
Quando do assentamento por MND (método não destrutivo) indicar o método 
utilizado de perfuração horizontal ou furo direcional. O projeto executivo deverá 
apresentar o plano de furo ou de perfuração horizontal. 
 
6.4.2. RAMAIS EXTERNOS 
 
6.4.2.1. Informações de caráter geral: 
 

 Município; 
 Nome do logradouro; 
 Classe de pressão da rede de distribuição a que o ramal externo estará 

conectado; 
 Material, diâmetro e extensão do ramal externo; 
 Lista de materiais aplicados; 
 Data de instalação do ramal externo; 
 Pressão de utilização do consumidor 
 Método de assentamento (não destrutivo ou destrutivo - vala a céu aberto). 

 
6.4.2.2 . Localização  
 

 Planta de localização, sem escala. 
 Posicionar a planta de localização de preferência no lado direito e superior  

do desenho. 
 
6.4.2.3. Desenho planimétrico 
 
Sem escala com as seguintes informações: 
 

 Nome do logradouro, localizado no sentido longitudinal do mesmo; 
 Identificação da numeração dos imóveis tanto do lado direito como 

esquerdo. Quando não houver número colocar no imóvel a sigla SN. 
 Identificação do tipo de imóvel(casa, prédio, galpão, e etc.) quando for 

instalação pública ou comercial citar o nome da mesma; 
 Testada do lote (largura ou a frente do imóvel); 
 Localização do Tê de serviço, utilizando o sistema de amarrações 

especificado no item 6.5; 
 Localização do eixo da tubulação do ramal externo; 
 Localização da válvula de bloqueio manual (válvula de passeio); 
 Localização do abrigo do Conjunto de Regulagem e Medição (CRM), 

Conjunto de Regulagem de Calçada (CRC), Conjunto de Regulagem(CR) e 
Conjunto de Medição(CM); 



 Em dutos de PEAD, localizar os sinalizadores eletrônicos quando 
instalados. 

 
6.4.2.4. Fluxo isométrico 
 
Sem escala, com as seguintes informações: 
 

 Cota do Tê de serviço; 
 Distância do Tê de serviço ao alinhamento do imóvel;  
 Declive da cota de cobertura do perfil longitudinal da tubulação; 
 Cota e distância da válvula de passeio; 
 Especificações da válvula de bloqueio manual (válvula de passeio): 

· Tipo; 
· Diâmetro; 
· Extremidade; 
· Material. 

 
6.4.3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA 
 
6.4.3.1. Planta Baixa  
 
Planta demonstrativa do Pavimento da Edificação onde se encontra instalada a 
rede de gás, não necessariamente de todo o conjunto, mas pelo menos das 
instalações próximas da rede, contendo: 
 

 Testada da edificação; 
 Posição do abrigo do CRM, CRC, CR ou CM; 
 Nome do Edifício. 

 
Apresenta-se sem escala, sem imagem e Georreferenciamento; 
 
Referenciar os elementos mais próximos da rede de forma a facilitar a localização 
da mesma e suas devidas cotas; 
Identificar as extremidades do fluxo da tubulação, explicitando a saída do 
CRM,CRC, CR ou CM até a chegada na central de gás. 
 
6.4.3.2. Perspectiva Isométrica  
 
Representar a tubulação aparente com linha cheia e tubulação embutida 
(piso/parede) com linha tracejada, obedecendo os demais requisitos discriminados 
na instrução para esse tipo de elemento; 
 
Representar o nível do piso de forma a esboçar melhor o trajeto da tubulação, 
inclusive nos casos em que estiver embutida no piso; 
 
Cotar os desníveis com relação ao solo, positivo ou negativo; 



 
Identificar as extremidades do fluxo da tubulação, explicitando a saída do 
CRM,CRC, CR ou CM até a chegada de gás no cliente. 
 
Quando necessário, a perspectiva isométrica poderá ocupar todo formato A3, 
atendendo os seguintes critérios: 
 

 Configurar a numeração da prancha (Ex.: Prancha 01/02 – Perspectiva 
Isométrica e Prancha 02/02 – Planta Baixa); 

 Adequar em escala aproximada, desde que o desenho e as cotas estejam 
coerentes e inteligíveis. 

 
6.5. AMARRAÇÕES 
 
6.5.1. DUTOS EM ÁREA RURAL 
 
A localização do eixo longitudinal do duto instalado em área rural é feita com 
relação a rodovias, ferrovias, obras de arte, vias permanentes, marcos e outros 
atributos especificados no desenho planimétrico. 
 
6.5.2. DUTOS E RAMAIS EM ÁREA URBANA 
 
Em área urbana e em todos os casos em que não for possível o uso de marcos 
localizadores do tipo vertical, devem ser indicadas no mínimo 4 (quatro) 
amarrações com referência a objetos distintos, permanentes e relevantes, 
utilizando o processo de cotas livres.  
 
O alinhamento dos objetos, em relação ao eixo longitudinal do duto, devem ser 
tanto no sentido longitudinal, como transversal, de forma a possibilitar a 
construção de um polígono ideal. 
 
Os seguintes objetos devem ser considerados permanentes e relevantes, em 
ordem de preferência: 
 

 Alinhamento com a testada do lote (obrigatoriamente); 
 Esquinas das quadras e distância da divisa do lote; 
 Postes; 
 Outros objetos de remota mudança ou remoção. 

 
O meio fio não é considerado amarração permanente, por estar sujeito à 
frequentes alterações. No entanto, poderá ser usado como ponto de amarração 
adicional. 
Árvores não é considerado amarração permanente, por ter ciclo de vida volúvel. 
  



 6.5.3. INTERLIGAÇÃO COM ENTRADA/SAÍDA DE ESTAÇÕES E CONJUNTOS 
 
Por ocasião da interligação de dutos com entrada e saída de estações e conjuntos 
de redução da pressão deve ser detalhado no mínimo: 
 

 Planta das tubulações de interligação com localização e amarração do 
traçado; 

 Desenho isométrico das tubulações com variações de direção e cotas 
altimétrica; 

 Planta baixa da área de pertinência da instalação.    
 

6.5.4. MARCADORES ELETRÔNICOS PARA REDE DE PEAD. 
 
Posicionar um marcador eletrônico de 100 em 100 metros de distância, a uma 
profundidade média de 30 cm do eixo do duto. 
 
Posicionar um marcador eletrônico a cada derivação do duto, independente dos 
100 metros de distância especificado acima. 
 
O posicionamento dos marcadores eletrônicos deverão constar corretamente nos 
“As Built’s”. 
 
De forma alguma poderão ser colocados abaixo de material metálico, para não 
interferir no sinal dos marcadores. 
 

a) Método Destrutivo ou “vala a céu aberto” 
 
Nos métodos destrutivos posicionar um marcador eletrônico de 100 em 100 
metros de distância a uma profundidade média de 30 cm do eixo do duto. 
 
b) Método Não Destrutivo 
 
Posicionar um marcador eletrônico nos “Tie-in” de entrada e saída do furo 
direcional. 
 
c) Ramais Externos 
 
Posicionar um marcador eletrônico, a uma profundidade média de 30 cm sobre 
o T(tê) de serviço. 
 

 

 
 
7.  REGISTROS   
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1 - OBJETIVO 
 

Esta especificação visa estabelecer as condições e diretrizes para execução dos 
serviços de pintura e aplicação das cores para a padronização dos elementos 
envolvidos nas instalações novas de Gás Natural da COMPANHIA DE GÁS DO 
ESPÍRITO SANTO - ES GÁS. 

 
2 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 
 MT NR 26 - Sinalização de Segurança;  
 ABNT NBR 7195 - Cores para Segurança;  
 ABNT NBR 13193 - Emprego de Cores para Identificação de Tubulações 

de Gases Industriais;  
 ABNT NBR 13434-2 - Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - 

Parte 2: Símbolos e suas Formas, Dimensões e Cores;  
 ABNT NBR 6493 - Emprego de Cores para Identificação de Tubulações;  
 ABNT NBR 14847 - Inspeção de Serviços de Pintura em Superfícies 

Metálicas;  
 ABNT NBR 15158 - Limpeza de Superfície de Aço por Compostos 

Químicos;  
 ABNT NBR 15185 - Inspeção de Superfícies para Pintura Industrial;  
 ABNT NBR 15877 - Pintura Industrial - Ensaio de Aderência por Tração;  
 ABNT NBR 16172 - Revestimentos Anticorrosivos - Determinação de 

Descontinuidades em Revestimentos Anticorrosivos Aplicados sobre 
Substratos Metálicos;  

 ISO 3251 - Paints, Varnishes and Plastics - Determination of Non-Volatile-
Matter Content;  

 ISO 8501-1 - Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints 
and Related Products;  

 ASTM E 11 - Standard Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and 
Test Sieves;  

 NACE SSPC SP 11 - Power Tool Cleaning to Bare Metal;  
 NACE WJ-2/SSPC-SP WJ 2 - Joint Surface Preparation Standard Waterjet 

Cleaning of 
 Metals-Very Thorough Cleaning (WJ-2) Item No. 21155.  

 

3 - DESCRIÇÃO  

3.1 - ESQUEMAS DE PINTURA  
 

  3.1.1. Pintura de Estrutura Metálica  
 

3.1.1.1. Condição 1 - Ambiente seco ou úmido, com ou sem salinidade, contendo 
ou não gases derivados de enxofre.  

 
a. Antes do preparo da superfície a ser pintada, fazer inspeção visual em 

toda a superfície, segundo as ABNT NBR 14847 e ABNT NBR 15185. 
Identificar os pontos que apresentem vestígios de óleo, graxa ou gordura 



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº.: ET-SD-00-A-001 

Usuário: GESMS Folha: 4 de 17 

SERVIÇOS DE PINTURA 

 
e outros contaminantes, o grau de corrosão em que se encontra a 
superfície (A, B, C ou D), de acordo com a ISO 8501-1, assim como os 
pontos em que a pintura, se existente, estiver danificada;  

b. Submeter à superfície a ser pintada a processo de limpeza por ação 
físico-química, segundo a ABNT NBR 15158, apenas nas regiões em que, 
durante a inspeção, constatou-se vestígio de óleo, graxa ou gordura;  

c. Tratamento da superfície grau de acabamento para jato abrasivo Sa 2 ½, 
conforme ISO 8501-1 ou grau WJ 2 para hidrojateamento conforme NACE 
WJ-2/SSPC-SP WJ 2;  

d. Uma (01) demão de tinta epóxi - fosfato de zinco de alta espessura (N 
2630) por meio de rolo, trincha ou pistola (convencional ou sem ar), com 
espessura de película seca de 100 μm. O intervalo para aplicação da tinta 
de acabamento deve ser de, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 48 
horas;  

e. Uma (01) demão de tinta de acabamento poliuretano acrílico (N2677) 
aplicada por meio de rolo, trincha ou pistola (convencional ou sem ar), 
com espessura de película seca de 70 μm.  
 

3.1.1.2. Condição 2 - Ambiente de alta agressividade, sujeito a vapores ácidos 
ou alcalinos e atmosferas marítimas (orla marítima).  

NOTA: Aplicável a atmosferas especialmente agressivas localizadas até 500 m 
da praia ou em áreas onde ocorrem predominantemente ventos fortes vindos do 
mar para o litoral, constatando-se presença de areia e/ou alta salinidade do ar 
(névoa salina). Deve-se proceder a uma limpeza entre demãos com água doce à 
pressão de 1 000 psi a 3 000 psi. 

 
a. Antes do preparo da superfície a ser pintada, fazer inspeção visual em 

toda a superfície, segundo as ABNT NBR 14847 e ABNT NBR 15185. 
Identificar os pontos que apresentem vestígios de óleo, graxa ou gordura 
e outros contaminantes, o grau de corrosão em que se encontra a 
superfície (A, B, C ou D), de acordo com a ISO 8501-1, assim como os 
pontos em que a pintura, se existente, estiver danificada;  

b. Submeter à superfície a ser pintada a processo de limpeza por ação 
físico-química, segundo a ABNT NBR 15158, apenas nas regiões em que, 
durante a inspeção, constatou-se vestígio de óleo, graxa ou gordura;  

c. Tratamento da superfície grau de acabamento para jato abrasivo Sa 2 ½, 
conforme ISO 8501-1  ou grau WJ 2 para hidrojateamento conforme 
NACE WJ-2/SSPC-SP WJ 2;  

d. Uma (01) demão de tinta epóxi-zinco poliamida por meio de pistola 
convencional (com agitação mecânica) ou pistola sem ar (com agitação 
mecânica), com espessura de película seca de 50 μm. O intervalo para 
aplicação da tinta de acabamento deve ser de, no mínimo, 16 horas e, no 
máximo, 48 horas;  
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e. Uma (01) demão de tinta epóxi poliamida de alta espessura (N-2628), por 

meio de pistola sem ar, com espessura mínima de película seca de 200 
μm;  

f. Uma (01) demão de tinta de poliuretano acrílico, conforme PETROBRAS 
N-2677, por meio de trincha, rolo ou pistola convencional, com espessura 
mínima de película seca de 70 μm.  
 

3.1.2. Pintura de Aço Galvanizado  
 
3.1.2.1. Pintura de Aço Galvanizado sem Corrosão (corrosão localizada ou 
generalizada)  

 
a. Efetuar limpeza por ação físico química, segundo as recomendações da 

ABNT NBR 15158, nas regiões contaminadas com óleo, graxa ou 
gordura;  

b. Efetuar limpeza com água doce e escovamento simultâneo ou por 
hidrojateamento com pressão de, no mínimo, 5 000 psi, jato em leque, 
para remover camadas de óxidos e outras impurezas. A água doce para 
limpeza ou para o hidrojateamento deve apresentar teor de cloretos 
abaixo de 40 ppm;  

c. Jateamento abrasivo ligeiro, padrão Sa 1 da ISO 8501-1, utilizando 
granalha angular com granulometria de 0,425 mm, que passa pela 
peneira n° 40 conforme a ASTM E 11;  

d. Uma (01) demão de tinta de aderência epóxi-isocianato-óxido de ferro (N-
2198), por meio de pistola convencional, pistola sem ar ou trincha, de 
maneira a formar sobre a superfície galvanizada uma película com 
espessura compreendida entre 15 μm e 20 μm;  

e. Após a aplicação da tinta de aderência e decorrido, no mínimo, 1 hora e, 
no máximo, 24 horas, aplicar o esquema de pintura previsto com exclusão 
do preparo da superfície e da tinta de fundo.  
 

3.1.3. Pintura de Aço Inoxidável, Alumínio, Ligas Não Ferrosas e Ferro 
Fundido  

 
a. Efetuar limpeza por ação físico química segundo as recomendações da 

ABNT NBR 15158, nas regiões contaminadas com óleo, graxa ou 
gordura;  

b. Uma (01) demão de tinta de aderência epóxi-isocianato-óxido de ferro (N-
2198), por meio de pistola convencional, pistola sem ar ou trincha, com 
espessura mínima de película seca entre 15 μm e 20 μm por demão. O 
intervalo para aplicação da tinta de acabamento deve ser de, no mínimo, 
6 horas o máximo, 72 horas. Caso seja ultrapassado o prazo máximo 
para aplicação da demão seguinte, a demão anterior deve receber um 
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lixamento leve (quebra de brilho) seguida de limpeza com solventes não 
oleosos para permitir a ancoragem da demão subsequente;  

c. Uma (01) demão de tinta poliuretano acrílico por meio de pistola sem ar, 
com espessura mínima de película seca de 60 μm. 
 

3.1.4. N-1021 PETROBRAS - Pintura de Materiais Compósitos e Poliméricos  
 

a. Efetuar limpeza por ação físico química segundo as recomendações da 
ABNT NBR 15158, nas regiões contaminadas com óleo, graxa ou 
gordura;  

b. Jateamento abrasivo ligeiro para criar um certo perfil de rugosidade, 
utilizando granalha angular com granulometria de 0,425 mm, que passa 
pela peneira nº 40 conforme a ASTM E 11;  

c. Uma (01) demão de tinta de aderência epóxi-isocianato-óxido de ferro por 
meio de pistola convencional, pistola sem ar ou trincha, com espessura 
mínima de película seca entre 15 μm e 20 μm por demão. O intervalo 
para aplicação da tinta de acabamento deve ser de, no mínimo, 6 horas e, 
no máximo, 72 horas. Caso seja ultrapassado o prazo máximo para 
aplicação da demão seguinte, a demão anterior deve receber um 
jateamento ligeiro (“brush-off”) seguida de limpeza segundo as 
recomendações da ABNT NBR 15158, nas regiões contaminadas com 
óleo, graxa ou gordura;  

d. Uma (01) demão de tinta poliuretano acrílico especificada na por meio de 
pistola sem ar ou trincha, com espessura mínima de película seca de 60 
μm.  
 

3.1.5. Pintura externa de tubulação em Instalações Terrestres  
 
3.1.5.1. Condição 2 - Tubulação de utilidades, de processo e de transferência. 
Ambiente: seco ou úmido, com ou sem salinidade, contendo ou não gases 
derivados de enxofre. Temperatura de operação: 0 °C até 80 °C.  

 
a. Antes do preparo da superfície a ser pintada, fazer inspeção visual em 

toda a superfície, segundo as ABNT NBR 14847 e ABNT NBR 15185. 
Identificar os pontos que apresentem vestígios de óleo, graxa ou gordura 
e outros contaminantes, o grau de corrosão em que se encontra a 
superfície (A, B, C ou D), de acordo com a ISO 8501-1, assim como os 
pontos em que a pintura, se existente, estiver danificada;  

b. Submeter à superfície a ser pintada a processo de limpeza por ação 
físico-química, segundo a ABNT NBR 15158, apenas nas regiões em que, 
durante a inspeção, constatou-se vestígio de óleo, graxa ou gordura;  

c. Tratamento da superfície grau de acabamento para jato abrasivo Sa 2 ½, 
conforme ISO 8501-1  ou grau WJ 2 para hidrojateamento conforme 
NACE WJ-2/SSPC-SP WJ 2;  
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d. Uma (01) demão de tinta epóxi - fosfato de zinco de alta espessura (N 

2630) por meio de rolo, trincha ou pistola. A espessura mínima de película 
seca deve ser de 100 μm. O intervalo entre as demãos deve ser de, no 
mínimo, 16 horas e, no máximo, 48 horas;  

e. Uma (01) demão de tinta de acabamento poliuretano acrílico (N2677) por 
meio de trincha, rolo ou pistola convencional, com espessura mínima de 
película seca de 70 μm.  
 

3.1.5.2. Condição 3 - Tubulações situadas na orla marítima ou sobre píer. 
Temperatura de operação: da temperatura ambiente até 80 °C. 

NOTA: Aplicável a atmosferas especialmente agressivas localizadas até 500 m 
da praia ou em áreas onde ocorrem predominantemente ventos fortes vindos do 
mar para o litoral, constatando-se presença de areia e/ou alta salinidade do ar 
(névoa salina). Deve-se proceder a uma limpeza entre demãos com água doce à 
pressão de 1 000 psi a 3 000 psi. 

 
a. Antes do preparo da superfície a ser pintada, fazer inspeção visual em 

toda a superfície, segundo as ABNT NBR 14847 e ABNT NBR 15185. 
Identificar os pontos que apresentem vestígios de óleo, graxa ou gordura 
e outros contaminantes, o grau de corrosão em que se encontra a 
superfície (A, B, C ou D), de acordo com a ISO 8501-1, assim como os 
pontos em que a pintura, se existente, estiver danificada;  

b. Submeter à superfície a ser pintada a processo de limpeza por ação 
físico-química, segundo a ABNT NBR 15158, apenas nas regiões em que, 
durante a inspeção, constatou-se vestígio de óleo, graxa ou gordura;  

c. Uma (01) demão de tinta de zinco etil-silicato, por meio de pistola 
convencional (com agitação mecânica) ou pistola sem ar (com agitação 
mecânica), com espessura mínima de película seca de 75 μm. O intervalo 
para aplicação da tinta intermediária deve ser de, no mínimo, 30 horas e, 
no máximo, 48 horas;  

d. Duas (02) demãos, sendo a primeira de tinta epóxi-óxido de ferro, por 
meio de rolo, pistola convencional ou pistola sem ar, com espessura 
mínima de película seca de 30 μm. Após um intervalo de, no mínimo, de 8 
horas e, no máximo, de 72 horas, aplicar a segunda demão de tinta 
intermediária epóxi poliamida de alta espessura por meio de rolo, pistola 
convencional ou pistola sem ar, com espessura mínima de película seca 
de 100 μm. O intervalo de aplicação entre a tinta intermediária e a tinta de 
acabamento deve ser de, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 48 horas;  

e. Uma (01) demão de tinta de poliuretano acrílico, por meio de pistola 
convencional ou pistola sem ar, com espessura mínima de película seca 
de 70 μm.  

3.1.6. Pintura de alvenaria e elementos estruturais em concreto  
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a. Duas (02) demãos de tinta acrílica.  

 
3.1.7. Pintura de máquinas, equipamentos elétricos e instrumentos  
 
3.1.7.1. Condição 1 - Ambiente seco ou úmido, com ou sem salinidade, contendo 
ou não gases derivados de enxofre. Temperatura de operação: de 15 °C até 80 
°C. 
 

a. Antes do preparo da superfície a ser pintada, fazer inspeção visual em 
toda a superfície, segundo as ABNT NBR 14847 e ABNT NBR 15185. 
Identificar os pontos que apresentarem vestígios de óleo, graxa, gordura, 
terra, areia, sal, resíduos de soldagem ou outros contaminantes, o grau 
de corrosão em que se encontra a superfície (A, B, C ou D de acordo com 
a ISO 8501-1), assim como os pontos em que a pintura, se existente, 
estiver danificada;  

b. Submeter à superfície a ser pintada a processo de limpeza por ação 
físico-química, segundo a ABNT NBR 15158, apenas nas regiões em que, 
durante a inspeção, constatou-se vestígio de óleo, graxa ou gordura;  

c. Tratamento da superfície grau de acabamento para jato abrasivo Sa 2 ½, 
conforme ISO 8501-1 ou grau WJ 2 para hidrojateamento conforme 
NACE WJ-2/SSPC-SP WJ 2;  

d. Uma (01) demão de tinta epóxi-fosfato de zinco de alta espessura por 
meio de trincha ou pistola. A espessura mínima de película seca deve ser 
de 100 μm. O intervalo para aplicação da tinta de acabamento deve ser 
de, no mínimo, 16 horas e, no máximo, 48 horas;  
 
NOTA: Como alternativa aplicar uma demão da tinta epóxi sem solventes 
tolerante a superfícies molhadas, com espessura mínima de película seca 
de 100 μm por demão. O intervalo para aplicação da segunda demão 
deve ser de seca ao toque até 120 horas.  
 

e. Uma (01) demão da tinta de poliuretano acrílico por meio de pistola 
convencional ou sem ar, com espessura de película seca de 70 μm.  
 

3.1.7.2. Condição 2 - Ambientes sob influência da orla marítima, com salinidade, 
contendo ou não gases derivados de enxofre. Temperatura de operação: de 15 
°C até 80 °C. 
 
NOTA: Aplicável a atmosferas especialmente agressivas localizadas até 500 m 
da praia ou em áreas onde ocorrem predominantemente ventos fortes vindos do 
mar para o litoral, constatando-se presença de areia e/ou alta salinidade do ar 
(névoa salina). Deve-se proceder a uma limpeza entre demãos com água doce à 
pressão de 1 000 psi a 3 000 psi. 
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a. Antes do preparo da superfície a ser pintada, fazer inspeção visual em 

toda a superfície, segundo as ABNT NBR 14847 e ABNT NBR 15185. 
Identificar os pontos que apresentarem vestígios de óleo, graxa, gordura, 
terra, areia, sal, resíduos de soldagem ou outros contaminantes, o grau 
de corrosão em que se encontra a superfície (A, B, C ou D de acordo com 
a ISO 8501-1), assim como os pontos em que a pintura, se existente, 
estiver danificada;  

b. Submeter à superfície a ser pintada a processo de limpeza por ação 
físico-química, segundo a ABNT NBR 15158, apenas nas regiões em que, 
durante a inspeção, constatou-se vestígio de óleo, graxa ou gordura;  

c. Tratamento da superfície grau de acabamento para jato abrasivo Sa 2 ½, 
conforme ISO 8501-1;  

d. Uma (01) demão de tinta de zinco etil-silicato, por meio de pistola 
convencional (com agitação mecânica) ou pistola sem ar (com agitação 
mecânica), com espessura mínima de película seca de 75 μm. O intervalo 
para aplicação da tinta intermediária deve ser de, no mínimo, 30 horas e, 
no máximo, 48 horas;  

e. Aplicar tinta intermediária epóxi poliamida de alta espessura, 
PETROBRAS N-2628, diluindo conforme recomendações do fabricante, 
por meio de rolo, pistola convencional ou pistola sem ar, com espessura 
mínima de película seca de 130 μm. O intervalo de aplicação entre a tinta 
intermediária e a tinta de acabamento deve ser de, no mínimo, 16 horas 
e, no máximo, 48 horas;  

f. Uma (01) demão de tinta de poliuretano acrílico, por meio de pistola 
convencional ou pistola sem ar, com espessura mínima de película seca 
de 70 μm.  

 
3.1.7.3. Os painéis elétricos, gabinetes e instrumentos fabricados em chapas de 
aço carbono e chapas de aço-carbono galvanizado devem ser revestidos.  
 
 
 
 
3.1.8.  Bandejamento para cabos 
 

a. Sistemas de bandejamento metálicos não devem ser utilizados em 
ambientes corrosivos, com exceção de alguns materiais metálicos mais 
resistentes a corrosão, tais como aço inoxidável.  
 

 3.1.9. Transformadores a seco para sistemas de iluminação e 
instrumentação 

 
a. A placa de identificação do transformador deve ser de material resistente 

à corrosão (alumínio ou aço inoxidável AISI 316).  
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 3.1.10. Motores elétricos de indução ou síncronos 
 

a. O sistema de pintura deverá ser adequado à categoria de corrosividade 
atmosférica, conforme ISO 12944-2, categoria C5-I – corrosividade muito 
alta (ambiente industrial).  

 
 3.1.11. Transformadores de Potência 
 

a. O sistema de pintura deverá ser adequado à categoria de corrosividade 
atmosférica, conforme ISO 12944-2, categoria C5-I – corrosividade muito 
alta (ambiente industrial).  

 
3.2 - ABNT NBR-7195 - CORES PARA SEGURANÇA  

 
Quadro-código 

 
Emprego 

 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

Equipamentos de proteção e combate 
a incêndio, e sua localização, 
inclusive portas de saída de 
emergência.  

Vermelho-Segurança  5 R 4/14 

Sinais de parada obrigatória e de 
proibição, bem como nas luzes de 
sinalização de tapumes, barricadas, 
etc., e em botões interruptores para 
paradas de emergência.  
Nos equipamentos de soldagem 
oxiacetilênica, a mangueira de 
acetileno deve ser de cor vermelha.  
Válvulas de emergência das estações 
de gás natural.  
Motores de sistemas de segurança.  

 
 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

É a cor empregada para indicar 
“perigo”.  

Alaranjado-Segurança 2.5 YR 6/14 

Partes móveis e perigosas de 
máquinas e equipamentos. 
Faces e proteções internas de 
caixas de dispositivos elétricos que 
possam ser abertas.  
Equipamentos de salvamento 
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aquático, como bóias circulares, 
coletes salva-vidas, flutuadores 
salva-vidas e similares.  
Painel de baixa tensão - cor final 
da face interna das portas e as 
chapas de montagem.  
Painel de distribuição de cargas - 
cor final da face interna das portas 
e as chapas de montagem.  
   

 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

É a cor usada para indicar 
“cuidado!”.  

Amarelo-Segurança 5 Y 8/12 

Os acessórios de equipamentos 
de proteção e combate a incêndio, 
como válvulas, registros, filtros, 
etc.  
Escadas portáteis, exceto as de 
madeira, nas quais a pintura fica 
restrita à face externa até a altura 
do 3º degrau, para não ocultar 
eventuais defeitos.  
Corrimãos, parapeitos, pisos e 
partes inferiores de escadas que 
apresentem riscos.  
Espelhos de degraus.  
Meios-fios ou diferenças de nível 
onde haja necessidade de chamar 
atenção. 

 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

Faixas de circulação conjunta de 
pessoas e empilhadeiras, 
máquinas de transporte de cargas, 
etc. 

Amarelo-Segurança 5 Y 8/12 Faixas em torno das áreas de 
sinalização dos equipamentos de 
combate a incêndio. 
Paredes de fundo de corredores 
sem saída. 
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Partes superiores e laterais de 
passagens que apresentem risco. 
Equipamentos de transporte e 
movimentação de materiais, como 
empilhadeiras, tratores, pontes 
rolantes, pórticos, guindastes, 
vagões e vagonetes de uso 
industrial, reboques, etc., inclusive 
suas cabines, caçambas e torres. 
Fundos de letreiros em avisos de 
advertência.  
Pilastras, vigas, postes, colunas e 
partes salientes de estruturas e 
equipamentos que apresentem 
risco de colisão.  
Cavaletes, cancelas e outros 
dispositivos para bloqueio de 
passagem.  
Pára-choques de veículos pesados 
de carga.  
Acessórios da rede de combate a 
incêndio, como válvulas de 
retenção, registros de passagem, 
etc.  
Faixas de delimitação de áreas 
destinadas à armazenagem.  
Faixas (20 cm) nas bordas das 
bases dos equipamentos como 
estações de GN e compressores 
de GNC.  

 
 
 
 
 
 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

É a cor usada para caracterizar 
“segurança”.  

Verde-Segurança 10 GY 6/6 

Localização de caixas de 
equipamentos de primeiros 
socorros.  
Caixas contendo equipamentos de 
proteção individual.  
Chuveiros de emergência e lava-
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olhos.  
Localização de macas.  
Faixas de delimitação de áreas 
seguras quanto a riscos 
mecânicos.  
Faixas de delimitação de áreas de 
vivência (áreas para fumantes, 
áreas de descanso, etc.).  
Sinalização de portas de entrada 
das salas de atendimento de 
urgência.  
Emblemas de segurança.  
 
Nos equipamentos de soldagem 
oxiacetilênica, a mangueira de 
oxigênio deve ser de cor verde.  
Cercas tipo V e portões.  
Cercas de malha em losangos 
com revestimento em PVC.  
Calçadas e bases de 
equipamentos como estações de 
GN e compressores de GNC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

É a cor empregada para indicar 
uma ação obrigatória.  

Azul-Segurança 2.5 PB 4/10 

Determinar o uso de EPI 
(Equipamento de Proteção 
Individual) (por exemplo: “Use 
protetor auricular”).  
Impedir a movimentação ou 
energização de equipamentos (por 
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exemplo: “Não ligue esta chave”, 
“Não acione”).  

 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

É a cor usada para indicar os 
perigos provenientes das 
radiações eletromagnéticas 
penetrantes e partículas nucleares 

Púrpura 10 P 4/10; 2.5 RP 4/10 

Portas e aberturas que dão acesso 
a locais onde se manipulam ou 
armazenam materiais radioativos 
ou contaminados por materiais 
radioativos.  
Locais onde tenham sido 
enterrados materiais radioativos e 
equipamentos contaminados por 
materiais radioativos.  
Recipientes de materiais 
radioativos ou refugos de materiais 
radioativos e equipamentos 
contaminados por materiais 
radioativos.  
Sinais luminosos para indicar 
equipamentos produtores de 
radiações eletromagnéticas 
penetrantes e partículas nucleares.  

 
 
 
 
 
 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

Faixas para demarcar passadiços, 
passarelas e corredores pelos 
quais circulam exclusivamente 
pessoas.  

Branco N 9.5 
Setas de sinalização de sentido e 
circulação.  
Localização de coletores de 
resíduos.  
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Áreas em torno dos equipamentos 
de socorros de urgência e outros 
equipamentos de emergência 
Abrigos e coletores de resíduos de 
serviços de saúde.  
Abrigos em alvenaria como 
subestações e galpão de fluidos.  

 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

É a cor empregada para identificar 
coletores de resíduos, exceto os 
de origem de serviços de saúde.  

Preto N 1 Suportes de tubulação.  
Colunas de estruturas metálicas 
(até um metro do nível da base) 
para indicar produtos inflamáveis.  

 
 

Quadro-código 
 

Emprego 
 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

Painel de baixa tensão - 
acabamento final face externa.  

Cinza Claro N 6.5 

Painel de distribuição de cargas - 
acabamento final face externa.  
Painel de acumuladores de carga - 
cor final de acabamento da estante 
ou invólocro.  
Painel de média tensão - 
acabamento final face externa.  

 
Quadro-código 

 
Emprego 

 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 

Motores elétricos de indução ou 
síncronos - cor final da pintura de 
acabamento.  Cinza Claro N 6.5 
Transformadores de potência - cor 
final da pintura de acabamento.  

 
 

 
Emprego 

 
Descrição 

 
Notação Munsell 
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Estrutura metálica de coberturas 
de equipamentos (colunas, vigas e 
terças).  

Alumínio Fenólico - 

 
 

3.3 - CORES DE CONTRASTE 
 
Recomenda-se o uso das cores de contraste da Tabela, para se melhorar a 
visibilidade da sinalização. 
 
As cores de contraste também podem ser usadas na forma de listas ou 
quadrados, para destacar a visibilidade, porém a sua área não pode ultrapassar 
50% da área total. 

 
Tabela - Cores de contraste 

Cor de segurança Cor de contraste 
Vermelha Branca 
Alaranjada Preta 
Amarela Preta 
Verde Branca 
Azul Branca 

Púrpura Branca 
Branca Preta 
Preta Branca 

 
A comparação com os padrões adotados deve ser feita sob a luz do dia. Quando 
for utilizada luz artificial, esta deve ser, necessariamente, um iluminante branco.  
 
Está previsto o uso de cores de contraste (amarela e preta) no batente de rodas 
localizado junto aos terminais de carregamento da estação de compressão.  
 
 

3.4 - TOLERÂNCIAS  
 

São admissíveis pequenas variações nos três atributos da cor (tonalidade ou hue; 
luminosidade ou value; saturação ou chroma). As referências destinam-se mais a 
evitar que se use, indiferentemente, qualquer uma das inúmeras cores que 
correspondem a uma mesma denominação (vermelho, por exemplo), do que à 
necessidade de estabelecer um padrão rigoroso, na prática sem benefício 
ponderável à segurança.  

 
3.5 - ABNT NBR-6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
TUBULAÇÕES  

 
Quadro-código 

Produto Descrição Notação Munsell 
Água (exceto incêndio) Verde-emblema 2.5 G 3/4 
Água (para incêndio) Vermelho-segurança 5 R 4/14 
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Ar comprimido Azul-segurança 2,5 PB 4/10 
Eletroduto Cinza-escuro N 3.5 
Gases liquefeitos Cor-de-alumínio - 
Gases não liquefeitos Amarelo-segurança 5 Y 8/12 
Inflamáveis Preto N 1 
Materiais fragmentados Marrom-canalização 2.5 YR 2/4 
Produtos químicos não 
gasosos 

Alaranjado-segurança 2.5 YR 6/14 

Vácuo Cinza-claro N 6.5 
Vapor Branco N 9.5 

 
3.6 - N-1219 - CORES  

 
São fixados, como padrões fundamentais os constantes da Tabela a seguir, 
conforme as notações do sistema “Munsell”. 
 

Código Denominação Notação “Munsell” 
0010 Preto N 1 
0035 Cinza-Escuro N 3.5 
0065 Cinza-Claro N 6.5 
0080 Cinza-Gelo N 8 
0095 Branco N 9.5 
0170 Alumínio - 
1523 Vinho 5 R 2/6 
1547 Vermelho-Segurança 5 R 4/14 
1733 Óxido de Ferro 10 R 3/6 
1822 Marrom-Canalizações 2.5 YR 2/4 
1867 Alaranjado-Segurança 2.5 YR 6/14 
2273 Creme-Canalizações 10 YR 7/6 
2287 Amarelo-Ouro 10 YR 8/14 
2386 Amarelo-

PETROBRAS 
2.5 Y 8/12 

2392 Creme-Claro 2.5 Y 9/4 
2586 Amarelo-Segurança 5 Y 8/12 
3263 Verde-Segurança 10 GY 6/6 
3355 Verde-PETROBRAS 2.5 G 5/10 
3582 Verde-Pastel 5 G 8/4 
3583 Verde-Emblema 2.5 G 3/4 
4845 Azul-Segurança 2.5 PB 4/10 
4882 Azul-Pastel 2.5 PB 8/4 
5134 Azul-PETROBRAS 7.5 PB 3/8 
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  1. OBJETIVO 

 

Estabelecer procedimento para sinalização do sistema de distribuição de gás 
natural do Estado do Espírito Santo.  
 
 
2.  APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA     

  
 Aplicável a todas as instalações operacionais da Gerência de Comercialização 
de Gás Natural. 



 
 
3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES 
 
3.1.  Documentos de referência    

  
  
Manual de sinalização para ambientes administrativos, industriais e marítimos 
Petrobras;  
Norma Petrobras N-2200 - Sinalização de faixa de domínio de duto e instalação 
terrestre de produção; 
Norma ABNT NBR 12712 - Projetos de sistema de transmissão e distribuição de 
gás combustível; 
Norma ABNT NBR 15526 - Redes internas de distribuição de gás combustível; 
Norma ABNT NBR 14461 - Sistemas para distribuição de gás combustível para 
redes enterradas - PE 80 e PE 100 - Instalação. 
 
3.2.  Documentos complementares   

  
  
EP-ESGÁS-02501 - Padrão de instalações prediais de gás natural. 
 
 
4.  DEFINIÇÕES   
 

  
CRM: Conjunto de Regulagem e Medição de Gás Natural; 
ERP: Estação de Redução Primária de Pressão de Gás Natural; 
ERS: Estação de Redução Secundária de Pressão de Gás Natural; 
PR: Ponto de Recebimento de Gás Natural; 
Válvulas de bloqueio: Válvulas instaladas nos dutos com a função de 
interromper o fluxo de Gás Natural; 
Válvulas de bloqueio manual da edificação: Válvulas instaladas com a 
finalidade de interromper o fluxo de Gás Natural para a edificação em aplicações 
residenciais e comerciais. 
 
 
5.  AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE   
 

  
ATIVIDADES AUTORIDADE RESPONSABILIDADE 

Elaborar e alterar ES GÁS ES GÁS 

Validar ES GÁS ES GÁS 

Aprovar ES GÁS ES GÁS 

Controlar ES GÁS ES GÁS 

 
 
 
 
 
 
 



6.  DESCRIÇÃO   
 

  
O sistema de distribuição de gás natural é composto por pontos de recebimento, 
estações de redução de pressão, redes de distribuição, ramais de serviço e 
conjuntos de medição. Essas instalações são dotadas de sinalizações verticais, 
horizontais e enterradas. Este padrão descreve cada tipo de sinalização, 
informando seu aspecto construtivo e padrão para sua instalação. 

 
6.1 - MARCOS LOCALIZADORES DE DUTOS E DELIMITADORES DE FAIXA 
 
Elemento em concreto armado, com acabamento em pintura com tinta de  
poliuretano acrílico nas cores branco, amarelo e verde, conforme Norma 
Petrobras N-2677. Base com fundação de concreto moldada no local, com 
acabamento natural, sem pintura. 

A aplicação dos marcos será para sinalização da diretriz do duto quando não 
houver faixa (áreas urbanas) ou sinalização de delimitação de faixa, geralmente 
em áreas rurais. 

Nas áreas rurais, além dos marcos delimitadores de faixa, poderão ser utilizados 
também os marcos quilométricos. 

6.1.1 - Fabricação 
 
Os marcos localizadores de duto ou faixa devem ser fabricados conforme 
desenho típico TP-A- 002, Anexo 1.  

Os marcos quilométricos devem ser fabricados conforme desenho típico TP-A-
012, Anexo 1. 
 

6.1.2- Instalação 
 
A instalação de marcos na rede de distribuição de gás natural deve obedecer o 
item 5.1 da norma Petrobras N-2200. 
 
6.2 - MARCO LOCALIZADOR HORIZONTAL - TACHÃO 
 
Os tachões identificam a presença de redes ou ramais nas vias públicas 
orientando quanto ao posicionamento das tubulações, derivações e conexões, 
evitando assim interferências e acidente. 
 
6.2.1 - Fabricação 

 
Os tachões devem ser fabricados conforme desenho típico TP-G-033, Anexo 2. 
 
6.2.2 - Instalação 
 
A instalação de tachões deve obedecer aos seguintes critérios: 
 
Rede:  



 
- Os tachões devem ser instalados a cada 50 metros ou nas mudanças de 
direção do duto em área urbana, área industrial e pista rodoviária; 
- O tachão será fixado na superfície do pavimento asfáltico, na direção 
perpendicular ao traçado do duto; 
- Instalação de dois tachões com orientações opostas, nos finais de rede, onde 
são montados os caps;  
- Instalação em calçadas com ocupação longitudinal de redes de distribuição a 
cada 20 metros contínuos. 
 
Ramal: 
 
- Instalação em ramal a cada 50 metros e nas mudanças de direção;  
- Instalação em ramal sobre os tês de derivação;  
- Instalação em calçadas com ocupação longitudinal de ramais a cada 20 metros 
contínuos; 
- Em caso de cruzamento de pista deve-se instalar o tachão no tê de derivação 
e próximo à guia da calçada oposta.  
 
6.3 - PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, 
POSTOS DE SERVIÇOS, PONTOS DE RECEBIMENTO, UNIDADES DE 
COMPRESSÃO, DESCOMPRESSÃO E FAIXAS DE DUTOS 
 
As placas de sinalização devem ser aplicadas de forma a dar condições de 
informação necessárias a identificação da instalação, seu uso e controle da 
segurança. 

 
O dimensionamento da quantidade de placas para cada instalação deve 
obedecer ao critério de que as mesmas possam ser visualizadas em qualquer 
direção de acesso à instalação. 
 
6.3.1 - PLACAS PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, POSTOS DE SERVIÇO 
E PONTOS DE RECEBIMENTO 
 
6.3.1.1 - Fabricação 

 
- Placas para indicação lava olhos TP-A-004 - Anexo 3 
- Placa para indicação rota de fuga TP-A-005 - Anexo 4 
- Placa para instalação em portão TP-A-007 - Anexo 5 
- Placas informações segurança industrial - TP-A-009 - Anexo 6 
- Placa para mapa de risco TP-A-011 - Anexo 7 
- Placa indicativa em portas TP-A-013 - Anexo 8 
- Placa indicativa de edifício TP-A-015 - Anexo 9 
- Placa indicativa atmosfera explosiva - TP-A-016  - Anexo 10 
- Placa para indicação extintor incêndio TP-A-018 - Anexo 12 

 
6.3.1.2 - Instalação 

 
Para as instalações devem ser utilizadas as seguintes placas: 

 



INSTALAÇÃO PLACA 
DESENHO TÍPICO 

DA PLACA 

CRM 
Conjunto de 
Regulagem e 
Medição 
 
Nota: Não se aplica 
para CRM 
residencial e 
comercial. 

SINALIZAÇÃO SALVAMENTO - 
ROTAS DE FUGA quando aplicável 

TP-A-005 

PLACA PORTÃO TP-A-007 

PLACA CONJUNTO 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

TP-A-009 

MAPAS DE RISCO TP-A-011 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - ATM 
EXPLOSIVA 

TP-A-016 

CRM 
Conjunto de 
Regulagem e 
Medição para 
Postos de Serviço 

PLACA PORTÃO TP-A-007 

PLACA CONJUNTO 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

TP-A-009 

MAPAS DE RISCO TP-A-011 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - ATM 
EXPLOSIVA 

TP-A-016 

ERP 
Estação de  
Redução Primária 
e 
ERS 
Estação de  
Redução 
Secundária 

SINALIZAÇÃO SALVAMENTO - 
ROTAS DE FUGA 

TP-A-005 

PLACA PORTÃO TP-A-007 

PLACA CONJUNTO 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

TP-A-009 

MAPAS DE RISCO TP-A-011 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - ATM 
EXPLOSIVA 

TP-A-016 

EO 
Estação de  
Odorização 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - LAVA 
OLHOS 

TP-A-004 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - LAVA 
OLHOS quando aplicável 

TP-A-004 

SINALIZAÇÃO SALVAMENTO - 
ROTAS DE FUGA 

TP-A-005 

PLACA PORTÃO TP-A-007 



PR 
Ponto de 
Recebimento 
UC 
Unidade  
De Compressão 
UD 
Unidade de  
Descompressão 

PLACA CONJUNTO 
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

TP-A-009 

MAPAS DE RISCO TP-A-011 

PLACA INDICATIVA DE PORTA TP-A-013 

 PLACA INDICATIVA DE EDIFÍCIO          TP-A-015 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - ATM 
EXPLOSIVA 

TP-A-016 

 
 

6.3.2 - PLACAS PARA FAIXAS DE DUTOS 
 
6.3.2.1 - Fabricação 
 
As placas de sinalização devem ser aplicadas de forma a dar condições de 
informações necessárias a identificação da faixa, do duto e controle da 
segurança. A fabricação deve ser conforme TP-A-008 - Anexo 13. 
 
6.3.2.2 - Instalação 

 
As placas para faixa de dutos devem atender ao item 5.2 da  norma Petrobras 
N-2200. 
 
6.4 - SINALIZAÇÃO DE CRM - CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO - 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
 
Os CRM's - Conjuntos de Regulagem e Medição - residenciais e comerciais 
devem ser sinalizados com o adesivo cuja arte está prevista no Anexo 14 - 
Adesivo para CRM. 
 
 
6.5 - FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
 
O padrão para fixação das placas de segurança está descrito no TP-A-006 - 
Anexo 15. 
 
A aplicação deve atender o item 5.2 da norma Petrobras N-2200. 
 
6.6 - PADRÃO DE CORES USADAS NA SINALIZAÇÃO 
 
O universo cromático do Sistema de Sinalização ES GÁS é definido por um 
conjunto de cores dividido nos grupos: principais, de apoio e segurança. 
 
Esse padrão de cores usados na sinalização está descrito no TP-A-003 - Anexo 
16. 



 
6.7 - SINALIZAÇÃO DE TAMPÕES DAS CAIXAS DE VÁLVULAS 
 
Os tampões de ferro fundido das caixas de válvulas devem possuir a inscrição 
"GÁS" fundido na própria peça. Para as válvulas flangeadas, além dessa 
inscrição, ainda deverá ser fundido o símbolo de espaço confinado. 
 
6.8 - SINALIZAÇÃO ENTERRADA 
 
6.8.1 - Fita de advertência 
 
O objetivo dessa fita é alertar, quando de futuras escavações, sobre a duto ali 
existente. 
 
A fita de advertência em polietileno deve ser de cor laranja e com as inscrições 
"PERIGO ABAIXO". 
 
Deve ser instalada a uma profundidade de 20 cm em obras urbanas de tie in e 
tubulações montadas pelo método de vala a céu aberto e em áreas rurais nos 
cruzamentos feito pelo método destrutivo. 
 
6.8.2 - Placas de concreto 
 
O objetivo dessas placas é alertar quando de futuras escavações sobre a duto 
ali existente além de ser uma forma de proteção do duto. 
 
Placa de concreto pré-moldada, com dimensões 50 x 40 x 7 cm, podendo ser 
instaladas com ou sem afastamento sobre a tubulação de gás, obedecendo 
afastamentos mínimos e materiais de assentamento pré-estabelecidos. 
 
As placas de concreto devem ser montados a uma profundidade de 20 cm sobre 
reaterro compactado em áreas urbanas em serviços de montagem de dutos pelo 
método destrutivo, tie in e também as margens de rodovias quando for usado o 
método de montagem de dutos com abertura de valas. 
 
6.8.3 - Marcador eletrônico 
 
O Marcador Eletrônico tipo bola é utilizado para sinalizar tubulações instaladas 
subterraneamente, através de um circuito eletrônico interno que permite a 
localização e a profundidade dos componentes que estão enterrados. 
 
Os marcadores eletrônicos devem ser instalados a uma profundidade de 30 cm 
em dutos de PEAD nos locais onde realizados tie in, mudança direção do duto,  
nos Tê de Ramal, nas soldas de CAPs de final de rede e tem por finalidade 
auxiliar na localização futura do duto. 
 
6.9 - Pintura de base de equipamento 
 
Essa pintura deverá ser executada conforme desenho típico TP-D-006 - Anexo 
11 e tem como objetivo a sinalização de segurança. 



 
 
 
7.  REGISTROS   

  
 Não aplicável. 
 

 8.  ANEXOS 
 













FORMATO A3= 420x297mm

1 - DIMENSÕES COTADAS EM CENTÍMETROS (CM), SALVO INDICAÇÃO
     CONTRÁRIA;
2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, EXCLUSIVA PARA
     APLICAÇÃO DA ESGAS, UTILIZADA PARA FIXAÇÃO NOS PORTÕES DE
     ACESSO DAS UNIDADES;
3 - DEVE SER SEMPRE FIXADA DE FORMA CENTRALIZADA NO PORTÃO;

4 - EM CASO DE PORTA DUPLA, FIXAR DUAS PLACAS IGUAIS, SENDO
     UMA EM CADA FOLHA.
5 - ELEMENTO EM CHAPA DE ACM E= 4 MM BRANCO FOSCO, E CONTEÚDO
     NA PARTE FRONTAL EM VINIL AUTOADESIVO. A PLACA DEVE SER
     FIXADA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE REQUADROS DE METALON
     (PERFIL 2X2 CM) FIXADO NO PORTÃO;

6 - DIMENSÕES ADAPTADAS PARA OS PADRÕES APLICADOS NA ESGÁS;

7 - PARA FIXAÇÃO DE AUTOADESIVO DE RECORTE NAS PLACAS: FAZER
     APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA. UTILIZAR ESSE SISTEMA DE
     FIXAÇÃO SOMENTE EM CASOS ESPECÍFICOS, QUANDO NÃO HOUVER
     OUTRA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO;

8 - PARA FIXAÇÃO DA PLACA DE ACM NO REQUADRO MULTIUSO UTILIZAR
     FITA DUPLA FACE OU SIMILAR.

1 - PLACA UTILIZADA ANTERIORMENTE PELA BR DISTRIBUIDORA PARA
     APLICAÇÃO EM PORTÕES CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO
     PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS
     PETROBRAS-REV0;

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONTRATO:

CLIENTE OU USUÁRIO:

TIPO DE INSTALAÇÃO:

ÁREA:

DESCRIÇÃO/TÍTULO:

EXECUTOR:

ESCALAS:

REVISOR:

DATA:

DES. N.°

APROVADOR:

FOLHA:

REV.:

CONTRATADA:

ARQUIVO:

80

50

Projeção dos perfis de metalon,
que estão atrás da placa.

chapa de ACM

requadro
acabamento
cor alumínio
requadro

5

marca ESGÁS

ACM branco fosco e=4 mm

em vinil autoadesivo cores
Azul Céu, PANTONE® 2935 U e

fixação nos furos por
abraçadeira metálica 

11
8

50

superfície do
portão

requadro multiuso

placa

fixação nos furos por
abraçadeira metálica ou
plástica (nylon)

80

50

5

5 70 5

chapa ACM e= 4mm

5
40

5

5 70 5

80

requadro multiuso

Ø10

cantoneira metalon 20x20 mm 

com acabamento de
pintura a pó, na cor alumínio.

requadro multiuso de perfil

com espessura de 3 mm, 

ESCALA: 1/150

ESCALA: 1/150

ESCALA: 1/150

ESCALA: 1/150

VISTA LATERAL
ESCALA: 1/150

MODELO MÉDIO

MODELO PEQUENO

55

40

5

5

vinil autoadesivo
cor PANTONE® 3302 C
verde escuro

TAMANHO
ESCALA: 1:150

5

Projeção dos perfis de metalon,
que estão atrás da placa.

ACABAMENTOS
ESCALA: 1:150

marca ESGÁS

ACM branco fosco e=4 mm

em vinil autoadesivo cores

5
15

15

12
12

Verde Litoral, PANTONE® 389 U 

Azul Céu, PANTONE® 2935 U e
Verde Litoral, PANTONE® 389 U 
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REVISOR: VERIFICADOR:

FORMATO:
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FOLHA:

DATA REV.: REV.:

DESCRIÇÃO/TÍTULO:

ÁREA:
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CLIENTE OU USUÁRIO:
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REV. DATA EXEC. REVIS APROV.VERIF.

0

DESCRIÇÃO

EMISSÃO ORIGINAL 31/05/16 G.FIOROT J.BRIDE M.LÍRIOF.CARONI

Duto Enterrado
Não escavar

ATENÇÃO 

Telefone Emergência  0800-5950197

Duto Enterrado
Não escavar

ATENÇÃO 

Telefone Emergência  0800-5950197

Duto Enterrado
Não escavar

ATENÇÃO 

Telefone Emergência  0800-5950197

DU.03.03

fixação do requadro
no poste através de
abraçadeira em barra

tubo metálico Ă2"

fechamento superior em

placa ACM

chata galvanizada a fogo

chapa metálica, soldada,
lixada sem acabamento
(ver nota 8)

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

(Azul Céu), ou serigrafia feita em
tinta automotiva conforme os pantones.

ACM fosco e=4mm
cor branco

Aplicação do conteúdo em 

fixação do requadro
no poste através de
abraçadeira em barra

placa ACM

chata galvanizada a fogo
PANTONE® 389 U (Verde Litoral),

automotiva conforme os pantones.

em adesivo vinílico cor 

Verde Litoral, PANTONE® 389 U
Azul Céu, PANTONE® 2935 U

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES

PANTONE® 2935 U (Azul Céu)
ou serigrafia feita em tinta
automotiva conforme os pantones.

vinílico cor PANTONE® 389 U (Verde Litoral),

fixação do requadro no
poste através de 
abraçadeira em 

placa ACM

requadro multiuso

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

Aplicação do conteúdo em adesivo

VISTA POSTERIOR

Traço 1:3:5

laje

Traço 1:3:5

VISTA SUPERIOR

Traço 1:3:5

Laje

DU.03.02

SS.01.01

MODELO PEQUENO

ESCALA: 1:150

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES
MODELO MÉDIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DUTO E INSTALAÇÕES
MODELO GRANDE
ESCALA: 1:150

ACM fosco
e = 4mm

superfície

projeção base

VISTA FRONTAL

Verde Litoral, PANTONE® 389 U

Azul Céu, PANTONE® 2935 U

Verde Litoral, PANTONE® 389 U

Azul Céu, PANTONE® 2935 U

ou serigrafia feita em tinta
automotiva conforme os pantones.

e PANTONE® 2935 U (Azul Céu)
PANTONE® 389 U (Verde Litoral)

projeção base

em adesivo vinílico cor
Aplicação do conteúdo

superfície
concretada

VISTA POSTERIOR VISTA FRONTAL

Aplicação do conteúdo 

ou serigrafia feita em tinta 

adesivo vinílico cor PANTONE® 2935 U

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

"tipo pesado" Ă2"
fechamento superior em
chapa metálica, soldada e
lixada sem acabamento
(natural). VER NOTA 8

Traço 1:3:5

Laje

projeção base

cor branco

barra chata
galvanizada a fogo

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

ESCALA: 1:150

Fonte Montserrat ExtraBold

3/4" x 3/16" galvanizada a fogo
requadro multiuso cantoneira

requadro multiuso

placa

VISTA LATERAL
ESCALA: 1:150

fechamento superior em
chapa metálica, soldada e lixada
pintada conforme tubo
Pintura tubo ver nota 8

VISTA POSTERIOR

superfície
(parede)

placa

face
fita dupla

COM ACABAMENTO FINO

INSTALAÇÃO EM GRADES OU CERCAS

chapa ACM e= 4mm

requadro multiuso

VISTA SUPERIOR

VISTA POSTERIOR

fixação nos furos por
abraçadeira metálica

superfície do
portão

requadro multiuso

placa

FITA DUPLA FACE

REQUADRO MULTIUSO

Fita dupla
face

VISTA LATERAL

fixação do requadro na
grade ou cerca por
abraçadeira em 

placa ACM

requadro multiuso

barra chata galvanizada a fogo

tubo galvanizado a fogo 
"tipo pesado" Ă2"
tubo galvanizado a fogo 

Exemplo de fixação do
Requadro no tubo

fechamento superior em
chapa metálica, soldada e lixada
sem acabamento
( natural ) VER NOTA 8

tubo aço galvanizado 
a fogo - tipo pesado Ă2"

3/4" x 3/16" galvanizada a fogo
soldada e lixada sem acabamento
( natural ) VER NOTA 8 

requadro multiuso cantoneira

tubo aço galvanizado 
a fogo - tipo pesado Ă2"

"tipo pesado" Ă2"
fechamento superior em
chapa metálica, soldada e
lixada sem acabamento
(natural). VER NOTA 8

tubo galvanizado a fogo 

INSTALAÇÃO EM ALVENARIA

VISTA LATERAL

DU.03.02

PONTO DE RECEBIMENTO

Telefone Emergência  0800-5950197

DE REGÊNCIA

Duto Enterrado
Não escavar

ATENÇÃO 

Telefone Emergência  0800-5950197

1 - DIMENSÕES COTADAS EM CENTÍMETROS (CM), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
2 - PLACA UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DUTOS E INSTALAÇÕES 
TERRESTRES 
    (CRM'S, ESTAÇÕES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIAS, ÁREAS DE VÁLVULA, ÁREAS 
DE 
    LANÇADOR E RECEBEDOR DE PIG, RETIFICADORES E LEITO DE ANODOS, 
ETC);

3 -                 - CÓDIGO CONFORME MANUAL, PARA O CONJUNTO 
DESTE MODELO DU.03 , 
     PODENDO SER APRESENTADOS EM TRÊS TAMANHOS DISTINTOS COM 
CÓDIGOS 
     DU.03.01 , DU.03.02  OU DU.03.03 , CONFORME APLICAÇÃO;
4 - ELEMENTO EM CHAPA DE ACM E=4MM BRANCO FOSCO, E CONTEÚDO NA 
PARTE 
     FRONTAL EM VINIL AUTOADESIVO OU SERIGRAFIA.
     REQUADRO MULTIUSO CONFECCIONADO E M CANTONEIRA 3/4" x 3/16" 
GALVANIZADA 
     A FOGO;
     POSTE EM TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO - TIPO PESADO Ă2"COM 
FECHAMENTO 
     SUPERIOR EM CHAPA METÁLICA SOLDADA E LIXADA SEM ACABAMENTO 
(NATURAL) 
     CONFORME NOTA 8.
     FIXAÇÃO DO POSTE  DE SUSTENTAÇÃO POR BASE EM CONCRETO Ă350mm 
E H= 
     600mm, COM LAJE SUPERIOR NAS DIMENSÕES DE 50 X 50CM E 
ESPESSURA 5CM EM 
     SUPERFÍCIES SEM PAVIMENTO.
      

5 - ALÉM DA OPÇÃO DE FIXAÇÃO COM REQUADRO EM POSTE METÁLICO 
DISPOSTO NO 
     DESENHO, ESTE TIPO DE PLACA PODERÁ SER FIXADA EM TELA, GRADE OU 
     ALVENARIA, CONFORME DETALHES DOS DESENHOS;

6 - PARA FIXAÇÃO DO AUTOADESIVO DE RECORTE NAS PLACAS: FAZER 
APLICAÇÃO EM 
     SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA. UTILIZAR ESSE SISTEMA DE FIXAÇÃO SOMENTE 
EM 
     CASOS ESPECÍFICOS, QUANDO NÃO HOUVER OUTRA POSSIBILIDADE DE 
FIXAÇÃO; 

7 - PARA FIXAÇÃO DA PLACA DE ACM NO REQUADRO MULTIUSO UTILIZAR FITA 
DUPLA 
     FACE OU SIMILAR.
8 -  PARA SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, ONDE NÃO FOR POSSÍVEL A APLICAÇÃO 
DA     
      GALVANIZAÇÃO A FOGO, PREPARAR SUPERFÍCIE CONFORME 
ET-PR-06-A-001 - 
      SERVIÇOS DE PINTURA - BR DISTRIBUIDORA E CONSIDERAR:
· UMA (01) DEMÃO DE TINTA DE ADERÊNCIA EPÓXI-ISOCIANATO-ÓXIDO DE 

FERRO (N-2198)
· UMA (01) DEMÃO DE TINTA DE POLIURETANO ACRÍLICO, CONFORME 

PETROBRAS N-2677, NA COR ALUMÍNIO FENÓLICO;

  
     

1 - MANUAL DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIAIS 
E 
     MARÍTIMOS PETROBRAS-REV0;

2 - NORMA PETROBRAS 2200 - Sinalização de Dutos, Faixa e Área de 
Domínio de Duto e 
     Instalação Terrestre de Produção;

E
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# Pública

ÓRGÃO: GESMS

1 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DUTOS DE AÇO
1.1 Montagem de tubulação de aço 6" por MD ou MND 1.050 m R$ 870,04 R$ 913.542,00
1.2 Montagem de tubulação de aço 8"  MD 10 m R$ 1.658,09 R$ 16.580,90
1.3 Montagem de tubulação de aço 4" aérea 8 m R$ 989,65 R$ 7.917,20
1.4 Acréscimo para escavação em rochas consolidadas 20 m³ R$ 9.700,54 R$ 194.010,80

1.5 Montagem de duto por MND com furo em rochas 50 m R$ 8.826,82 R$ 441.341,00

1.6 Concreto armado fck 30Mpa 10 m³ R$ 1.023,32 R$ 10.233,20

2 MONTAGEM VÁLVULAS AÇO, INCLUINDO CAIXAS E ACESSÓRIOS

2.1 Montagem válvula aço 6", incluindo caixa e acessórios 1 Unid R$ 22.547,54 R$ 22.547,54
2.2 Montagem válvula aço 4" aérea 2 Unid R$ 18.654,43 R$ 37.308,86
2.3 Montagem válvula aço 8" aérea 2 Unid R$ 28.765,43 R$ 57.530,86

3 MONTAGEM DE CRM 

3.1 Montagem de CRM provisório 1 Unid R$ 19.765,43 R$ 19.765,43
3.2 Base Civil 70 m² R$ 588,32 R$ 41.182,40
3.3 Cercas e Portões 34 m R$ 623,76 R$ 21.207,84
3.4 Aterramento 70 m² R$ 453,54 R$ 31.747,80

3.5 Instalação de eletrodutos, painel solar, abrigo de baterias, sistema 
supervisório e instrumentação 1 Unid R$ 5.090,43 R$ 5.090,43

4 TREPANAÇÃO
4.1 Derivação de 8" para 6" classe 300 1 Unid R$ 64.500,00 R$ 64.500,00

REFERENCIAL DE PREÇOS

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE AÇO-CARBONO E MONTAGEM DE CRM  TEVISA

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNID PREÇO UNITÁRIO  (R$) PREÇO TOTAL (R$)



# Pública

5 MOBILIZAÇÃO
5.1 Mobilização de equipamentos de furo direcional 1 Unid R$ 10.450,00 R$ 10.450,00

5.2
Acréscimo para transporte da máquina de furo (Incluído o deslocamento 
de todos os  equipamentos, tais como: caminhão sugador, pipa e 
demais) 

1 Unid R$ 13.540,00 R$ 13.540,00

5.3 Mobilização de equipe para execução de trepanação 1 Unid R$ 12.340,00 R$ 12.340,00

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 Aluguel de retroescavadeira 2 diária R$ 1.200,00 R$ 2.400,00
6.2 Aluguel de caminhão munck 2 diária R$ 1.500,00 R$ 3.000,00
6.3 Aluguel de caminhão caçamba 2 diária R$ 1.000,00 R$ 2.000,00
6.4 Aluguel de caminhão sugador 2 diária R$ 2.800,00 R$ 5.600,00
6.5 Aluguel de caminhão pipa 2 diária R$ 1.800,00 R$ 3.600,00
6.6 Aluguel de compactador tipo sapo 2 diária R$ 350,00 R$ 700,00
6.7 Fornecimento de mão de obra de ajudante geral de obra 20 hs R$ 66,00 R$ 1.320,00

6.8 Fornecimento de mão de obra de Pedreiro / Pintor / Armador / 
Carpinteiro 10 hs R$ 75,00 R$ 750,00

6.9 Fornecimento de mão de obra de eletricista 10 hs R$ 123,00 R$ 1.230,00
6.10 Fornecimento de mão de obra de soldador 10 hs R$ 165,00 R$ 1.650,00
6.11 Fornecimento de mão de obra de inspetor duto / ultrassom / LP 10 hs R$ 219,00 R$ 2.190,00
6.12 Fornecimento de mão de obra de lixador / revestidor 20 hs R$ 135,00 R$ 2.700,00

6.13 Fornecimento de mão de obra de mecânico montador (estruturas / 
tubulação / equipamentos) 10 hs R$ 135,00 R$ 1.350,00

TOTAL R$ 1.949.326,26

ES GÁS TD CONSTRUÇOES REDES E INSTALAÇOES DE GAS EIRELI

Ricardo Silva Bernardes
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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 SSMA 

deste anexo.   

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS   

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional.   

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR): Técnica estruturada para a 

identificação de possíveis eventos acidentais de risco decorrentes da instalação 

de novas unidades, sistemas, processos, atividades ou da operação e 

desenvolvimento das existentes. Tem como finalidade a avaliação qualitativa dos 

riscos resultantes dos eventos acidentais de perigos, com vistas a eliminar suas 

possíveis causas, através da recomendação de implementação de medidas de 

controle (corretivas, preventivas e mitigadoras).   

CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho.   

DSSMA: Diálogo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.   

EPC: Equipamento de Proteção Coletiva.   

EPI: Equipamento de Proteção Individual.   

HHER: Número de homens-horas de exposição ao risco no período considerado.   

HHT: Hora homem trabalhada. 

PCMAT: Programa de Condições e meio Ambiente na Indústria da Construção.  

PCMSO: Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional   

PCA: Plano de Controle Ambiental   

PAE: Plano de Ação e Emergência  

PERMISSÃO PARA TRABALHO (PT): Autorização dada por escrito, para 

execução de qualquer trabalho que envolva riscos de acidentes com lesão 

pessoal, danos materiais e a saúde, agressão ao meio ambiente ou 
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descontinuidade operacional (incêndio ou explosão, vazamento de produtos 

combustíveis, tóxicos, corrosivos ou asfixiantes, choque elétrico, quedas, 

exposição à temperatura extrema, outros).   

PGRCC: Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.   

PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos.   

REM: Relatório de Estatística Mensal.   

SSMA: Segurança, Saúde e Meio Ambiente.   

TFCA: Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento.   

TFSA: Taxa de Frequência de Acidentados sem Afastamento.   

3. 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 pela execução dos trabalhos, 

ocasião em que serão fixadas as precauções específicas à natureza dos 

trabalhos, especialmente os que não constarem neste anexo.   

O Fiscal do Contrato da ES GÁS informará ao representante da empresa 

CONTRATADA os riscos e cuidados que deverão ser tomados durante a 

execução dos serviços, bem como, quando aplicável, os equipamentos de 

proteção específicos.   

O atendimento aos requisitos de gestão de SSMA será discutido e planejado em 

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

e fiscalização do contrato, do representante de SSMA da ES GÁS, do preposto 

de maior nível hierárquico da Empresa Prestadora de Serviços ou representante 

formalmente designado e dos profissionais responsáveis pelas áreas de 

execução e de SSMA da Empresa Prestadora de Serviços.   

4. SEGURANÇA  

A CONTRATADA será responsável pela prevenção de acidentes, pela 

segurança na realização dos trabalhos e por todas as ações a serem tomadas 

em casos de acidentes, tais como atendimento, encaminhamento, transporte e 
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socorro médico para seus empregados e subcontratados acidentados, devendo 

proporcionar meios adequados para tal.  

Todas as obrigações morais e legais decorrentes de acidentes de trabalho de 

seus empregados ou subcontratados serão de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

4.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

A CONTRATADA deverá cumprir o disposto na NR 1.41: Cabe ao empregador, 

letra a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 

segurança e medicina do trabalho.  

APRESENTAR DOCUMENTOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS:   

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

obras para avaliação:  

 Ordens de Serviços dos empregados – NR 1.41, letra c;   

 Certificado de implantação da CIPA ou designado – NR 5;   

 Certificado de treinamento de uso de Equipamento de Proteção Individual 

– EPI – NR 6;  

 Programa de Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR (NR-9);  

 Programa de Controle Médico e de Saúde – PCMSO (NR-7);   

 Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos empregados da 

CONTRATADA e Subcontratadas – NR 7;  

 Certificado de treinamento com trabalho em eletricidade – NR 10 (quando 

aplicável);  

 Certificado de treinamento com carga horária mínima e cópia da carteira 

de identificação para operador de máquinas e equipamentos dos 

empregados da CONTRATADA e subcontratada – NR 11.1.5; 11.1.6 e 

Anexo I da NR 11 (quando for aplicável);  

 Certificado de Treinamento Básico da Construção Civil, com carga 

mínima compatível com a atividade do ANEXO I da NR18;  

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil com 

ART conforme a LEI Nº 12.305/2010;   
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 Cópia da Licença Ambiental da empresa de transporte de resíduos e 

empresa de destinação final;  

 Certificado de treinamento em espaço confinado – NR 33 (quando for 

aplicável);  

 Certificados de treinamento de trabalho em altura – NR 35 (quando for 

aplicável);  

 Planos de Ação e Emergências – PAE elaborado por profissional de 

segurança do trabalho; 

 Laudo de abertura de vala com ART para aberturar com profundidades 

superiores a 1,25m e devendo contemplar todas as exigências da NR 18 

no item 18.7.2, incluído as medidas de prevenção em caso de 

interferências descritas no item 18.7.2.2 (quando for aplicável). 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NO CANTEIRO DE OBRAS E FRENTE DE 

SERVIÇOS  

A CONTRATADA deverá manter os documentos físicos na frente de trabalho a 

disposição dos colaboradores e o Fiscal do Contrato durante todo o período de 

obras:  

Planos de Atendimento a Emergências – PAE: A CONTRATADA deverá 

elaborar o Planos de Atendimento a Emergências do local onde são realizados 

os trabalhos e manter na frente de trabalho. Deve contemplar em todas as 

frentes de serviços: combate a incêndio, primeiros socorros e atendimento a 

acidentados, identificação responsável da empresa em comunicar acidentes e 

pela garantia de SSMA, organograma da empresa com as atribuições e 

responsabilidades de SSMA, a política de SSMA e a forma de divulgação para 

os seus empregados e subcontratados e outras ações de segurança que julgar 

necessária implementar ao plano;  

Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DSSMA: A CONTRATADA 

deverá implantar o Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DSSMA, 

para todos os seus empregados, no início da jornada diária de trabalho e manter 

o registro na frente de trabalho;   
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR: A CONTRATADA deverá elaborar 

uma APR, obrigatoriamente pelo responsável da obra e/ou responsável de 

SSMA, para as obras realizadas nas frentes de serviços;  

Check-list de Máquinas e Equipamentos: A CONTRATADA deverá elaborar o 

Check-List diário de inspeção de todas as Máquinas e Equipamentos utilizados 

na frente de trabalho.  A CONTRATADA deverá inspecionar periodicamente: 

Veículos, máquinas e equipamentos pesados (inclusive na mobilização), 

ferramentas manuais e pequenos equipamentos, cabos e outros dispositivos de 

içamento de cargas, canteiros de obras e outras instalações provisórias; e  

PERMISSÃO PARA TRABALHO – PT: A CONTRATADA deverá solicitar PT 

para os trabalhos descritos no item 4.4 e manter no canteiro de obras (A 

solicitação de PT será obrigatória quando aplicável para atividade).   

SINALIZAÇÃO – A CONTRATADA antes de iniciar as atividades deve sinalizar 

o canteiro de obras conforme previsto na NR-18, item 18.13.   

APRESENTAR RELATÓRIO MENSAL DIGITALIZADOS COM ASSINATURA 

DIGITAL OU ELETRÔNICA:   

A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato mensalmente, o 

Relatório de Estatística Mensal – REM, conforme com as seguintes informações:   

 Resultados do TFCA e TFSA da empresa e anualmente realizar a análise 

crítica dos resultados destes indicadores;   

 Cópia simples do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos 

empregados da CONTRATADA (admissional, periódico ou demissional) – 

NR 7; 

 O número total de empregados envolvidos na obra ou serviço e o número 

de acidentes com ou sem afastamento durante a vigência do contrato;   

 Relatório de Homem Hora de Exposição ao Risco – HHER;  

 Relatório de Movimentação de Resíduos e cópia simples dos 

comprovantes;   

 Relatórios de Ocorrências Anormais – ROA’s;  

 Relatório de Investigação de Acidentes com ou sem lesão;  
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 Relatório dos HHT; e  

 Demais informações complementares que constarem no Modelo de 

Relatório Estatístico Mensal, disponibilizado pela ES GÁS.  

4.1.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NO CANTEIRO DE OBRAS E 

FRENTE DE SERVIÇOS  

A CONTRATA que exercer atividades na frente de trabalho ou canteiro de obras 

para instalação de ramal, lançamento de redes, deverá dispor de condições 

sanitárias satisfatórias que atendam aos trabalhadores em conformidade com as 

NR 18, NR 24 e demais Normas Regulamentadoras e legislações vigentes.   

 Dispor de Água fresca;   

 Copos para uso individuais;   

 Recipientes para Coleta Seletiva;   

 Barraca de vivência com mesa e cadeiras;   

 Banheiros químicos para ambos os sexos e com distância inferior a 150m, 

conforme o disposto nas NR18;  

 Cumprir com a sinalização e cercamento do canteiro de obras, incluindo 

sinalização luminosa para serviços noturnos; e   

 Demais aparatos de conforto sanitário, sinalização de segurança e 

equipamentos de proteção coletiva que são exigidos pela legislação 

vigente.   

4.1.2 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE  

A CONTRATADA deverá comunicar de imediatamente ao Fiscal do Contrato 

todo acidente que gere lesão com perda de tempo (acidentado fica impedido de 

voltar ao trabalho no dia seguinte ao do acidente), ocorrido com seus 

empregados ou de suas subempreiteiras, utilizando, também, a Central de 

Atendimento a Emergências no telefone 0800 595 0197. A CONTRATADA após 

a comunicação do acidente deverá iniciar imediatamente a investigação do 

ocorrido, de forma a evidenciar as causas imediatas e básicas, apresentando ao 

Fiscal do Contrato, no prazo de quarenta e oito horas, o relato e a investigação 

de acidentes conforme previsto na NBR-14280 – Cadastro de Acidente do 
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Trabalho – Procedimento e Classificação e cópia da CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho), devidamente cadastrada no INSS;  

 

4.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – ES GÁS   

A ES GÁS através do Fiscal do Contrato e Equipe de SSMA, apresentarão as 

seguintes informações e documentos:   

 Política de SSMA;  

 Diretrizes Corporativas de SSMA;  

 Treinamento de Regras de Ouro;  

 Treinamento de Integração;  

 Informação e orientação sobre riscos relativos ao processo, 

características, exigências e dificuldades em relação à SSMA do escopo 

do contrato e procedimento de comunicação de emergências;   

 Informação dos riscos físicos, químicos e biológicos, a fim de subsidiar a 

elaboração do PGR, do PCMSO e programas associados;   

 Indicadores de desempenho de SSMA do contrato, bem como suas 

respectivas metas;   

 Canais de comunicação de SSMA, tais como, DSSMA, sugestões e 

reclamações, auditorias, ouvidorias, etc;   

 Comunicação, registro e tratamento de acidentes, incidentes e desvios;   

 Procedimentos e normas para a execução dos serviços, tais como PT e 

Gerenciamento de Riscos (documental);   

 Sistema de Tratamento de Conduta em SSMA da ES GÁS;   

 Avaliação presencial em SSMA aplicada à Empresa Prestadora de 

Serviços;   

 Critério de consequências para desvios em SSMA;  

 Análise Preliminar de Risco – APR e modelos de APR;  

 Modelos de REM;  

 Modelo de Gestão de SSMA da ES GÁS;  

 Fiscalizar os canteiros de obras sem aviso prévio; e  
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 Outros documentos que não constam nesse anexo, mas que sejam 

correlacionadas as ferramentas de SSMA e constarem no contrato, 

poderão ser exigidos a qualquer momento pelo Fiscal do Contrato e Fiscal 

de SSMA mediante aviso prévio.   

4.3 ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO  

A CONTRATADA deverá elaborar uma APR, obrigatoriamente por pessoal 

habilitado, para os seguintes tipos de serviços:  

 trabalhos em altura onde o trabalhador fique exposto à queda de 

diferentes níveis, em telhados, superfícies de sustentação não 

permanentes ou sem proteção, com altura superior a 2 metros, em relação 

ao solo;  

 trabalhos de manutenção em equipamentos ou tubulações que 

contenham ou tenham contido líquidos inflamáveis, corrosivos ou tóxicos 

e gás;  

 trabalhos de manutenção, reparo ou montagem que apresentem risco de 

contato com corrente elétrica igual ou maior que 50 volts CA ou 120 volts 

CC;  

 trabalhos de escavação manual ou mecânica que possam acarretar 

vazamentos de combustíveis, inflamáveis ou tóxicos ou ainda em que 

haja suspeita de emanação de gases;  

 trabalhos de realização de sondagem do terreno para levantamento de 

seu perfil, utilizando equipamento manual ou a motor;  

 trabalhos envolvendo a utilização de equipamento de içamento e 

movimentação de cargas (escavadeiras e guindastes de forma geral para 

escavação e movimentação de equipamentos, tais como: compressores, 

bombas, tanques, etc.) próximo à rede elétrica energizada ou a linha de 

processo;  

 trabalhos em espaços confinados e em áreas ou equipamentos com 

deficiência ou excesso de oxigênio ou produtos perigosos para a vida 

humana;  
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 trabalhos de radiografias industrial, detonação com a utilização de 

material explosivo, mergulho etc.;  

 abertura ou entrada de pessoal em equipamentos ou linhas de Classe A, 

ou de Classe B interligados a outro de Classe A;  

 trabalho (a frio ou a quente) no interior de equipamentos de classe A, bem 

como caixas de passagem de cabos elétricos ou telefônicos, poços e 

caixas de drenagens de águas oleosas ou contaminadas;  

 para entrada de pessoal em equipamentos ou linhas classe B quando as 

características do equipamento não oferecem boas condições de 

ventilação natural;  

 trabalho a quente em equipamentos de classe A ou de classe em 

equipamentos classe B interligados a outro de classe A.  

 onde ocorrer a falta de procedimento específico para a tarefa de risco;  

 onde ocorrer a possibilidade de contato com equipamento pressurizado, 

energizado, com alta temperatura, de forma não prevista nos padrões 

básicos de SSMA da planta;  

 onde ocorrer à impossibilidade de isolamento do equipamento ou sistema 

para liberação;  

 onde ocorrer a intervenção em circuito de controle ou de proteção em 

painéis elétricos;  

 onde ocorrer a utilização de equipamentos que oferecem risco à área 

classificada ou podem gerar eletricidade estática;  

 quando houver a possibilidade de uma tarefa afetar áreas vizinhas de 

forma inesperada e indesejada.  

A CONTRATADA deve coordenar a elaboração da APR em função da tarefa a 

ser realizada e garantir que os riscos, as ações mitigadoras e as medidas 

preventivas sejam de conhecimento daqueles que executarão a tarefa.  

Cabe aos empregados designados para executar a tarefa, seguir todas as ações 

mitigadoras e as medidas preventivas descritas na APR, da qual foram 

comunicados e/ou fizeram parte da elaboração.  
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4.4 PERMISSÃO PARA TRABALHO  

O solicitante/executante da CONTRATADA, obrigatoriamente habilitado, deverá 

requisitar uma PT em obras e em instalações da ES GÁS que possuam 

responsáveis designados para a emissão da PT.  

Os trabalhos a serem executados e que exigem a emissão da PT serão 

classificados como Trabalho a Quente, Trabalho a Frio, Trabalho em Ambiente 

Confinado, Trabalho em Teste de Estanqueidade, Trabalho para Movimentação 

de Cargas, Trabalho de Escavação, Trabalho em Altura, Trabalho em 

Equipamentos Elétricos Energizados e Radiografia Industrial.  

4.4.1 PERMISSÃO PARA TRABALHO A QUENTE  

Trabalho a quente é aquele que requer o uso de chamas a descoberto ou 

operações capazes de produzir temperaturas elevadas ou centelhas, conforme 

relação abaixo:  

 corte e solda oxiacetileno;  

 corte e solda a eletrodo (elétrica);  

 uso de maçarico;  

 uso de esmeril; quaisquer outras operações que possam produzir 

temperaturas elevadas ou centelhas.  

4.4.1.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS  

Para a emissão de permissão para trabalho a quente devem ser tomadas as 

seguintes precauções, além das medidas citadas na APR:  

 quando as tubulações ligadas a um equipamento da “Classe A” as 

mesmas devem ser bloqueadas por flanges cegos;  

 os equipamentos nas áreas adjacentes a do trabalho em execução devem 

estar dentro do limite de segurança e inspecionados para que as 

centelhas ou chamas provenientes dos serviços não os atinjam;  

 trabalho envolvendo combustíveis ou inflamáveis, faz-se necessário o 

monitoramento de inflamabilidade e demais ações mitigadoras.  
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4.4.2 PERMISSÃO PARA O TRABALHO DE ESCAVAÇÃO  

A emissão desta permissão de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:  

 serviços de escavação manual;  

 serviços de escavação mecânica por trator, retroescavadeira, entre 

outros.  

4.4.2.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS   

Devem ser atendidos os requisitos do item da NR-18, 18.7.2 Escavação, 

fundação e desmonte de rochas que contempla as exigências requeridas pela 

Permissão para Trabalho – PT nos serviços de escavação, devendo a 

CONTRATADA ter um responsável técnico legalmente habilitado. Antes do início 

da execução dos serviços de escavação devem ser atendidas as seguintes 

condições, além das medidas citadas na APR:  

 inspecionar visualmente o local a ser escavado, definindo seus limites;  

 todo serviço a ser realizado por pessoas no interior de vala/escavação, 

depois de esgotadas todas alternativas técnicas para evitá-lo, deve ser 

precedido de, no mínimo, uma Análise Preliminar de Risco – APR;   

 sinalizar o perímetro da vala, as vias de trânsito, as calçadas e passagens 

de pedestres, conforme legislação vigente;  

 emitir Permissão para Trabalho para os serviços de escavação manual e 

escavação mecânica por trator e retroescavadeira;  

 consultar os órgãos responsáveis pela documentação para verificar 

presença de equipamentos, linhas ou cabos elétricos no local. Caso 

presentes, bloquear, trancar, desligar e colocar etiquetas de advertência 

nos locais onde existam linhas e cabos elétricos enterrados;  

 a escavação e movimentação de terra em faixa onde existam outros 

dutos, deve ser precedida de sondagem para identificação e locação dos 

dutos e outras interferências existentes;  

 as escavações devem ser supervisionadas por pessoal qualificado, que 

orientará os operários, quando se aproximarem das tubulações 

existentes, até a distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 

centímetros).  
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 durante a execução de uma escavação podem-se encontrar obstáculos 

tais como árvores, raízes, blocos de rocha, fundações antigas. A retirada 

destes obstáculos deve ser efetuada com precaução para evitar 

acidentes;  

 os acessos para permitir a entrada, circulação e saída de operários devem 

ser amplos permanentemente desobstruídos, para permitir um fluxo 

contínuo de pessoas em casos de emergência;  

 as passarelas provisórias e rampas que se fizerem necessárias para a 

circulação de pessoas devem ser resistentes e ter guarda-corpo de 

ambos os lados;  

 nas bordas da escavação, deve ser mantida uma faixa de proteção de no 

mínimo 1 m (um metro), livre de cargas, bem como a manutenção de 

proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da 

escavação.  

 Quando existir, na proximidade da escavação, cabos elétricos, tubulações 

de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas 

de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da 

escavação;  

 é obrigatório o uso de tapumes ou barreiras, onde necessário, de forma a 

impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços;  

 deve apresentar o laudo de vala com ART para as escavações com 

profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) 

devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto 

elaborado por profissional legalmente habilitado e devem dispor de 

escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de 

permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores.  

 a estabilidade dos taludes das escavações com profundidade superior a 

1,25m deve ser mantida por meio de estruturas dimensionadas para este 

fim;  

 as escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m (um metro e 

vinte e cinco centímetros), deve-se avaliar no local a existência de riscos 

ocupacionais e, se necessário, adotar as medidas de prevenção 
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Devem ser usados, no mínimo, os seguintes equipamentos de proteção 

individual:  

 capacete de segurança;  

 óculos de segurança;  

 luva de couro ou raspa;  

 botas de segurança e botas impermeáveis, para trabalho em terrenos 

encharcados;  

 protetor auricular.  

4.4.3 PRECAUÇÕES COM EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM ENERGIA 

ARMAZENADA  

Estes equipamentos devem ser bloqueados e mantidos trancados com 

cadeados individuais, com uma única chave, que deve ficar em poder do 

emitente. Adicionalmente devem ser colocadas as etiquetas de advertência pelo 

Emitente, Solicitante/Requisitante e Executante.  

Estas precauções se aplicam para os seguintes equipamentos ou sistemas:  

 válvulas direta ou indiretamente ligadas a um equipamento ou sistema 

que estiver fora de operação, em manutenção ou reparo; 

 válvulas que possuam duplo bloqueio;  

 equipamentos acionados por outras fontes de energia diferente da elétrica 

(hidráulica, térmica, química, etc.), a linha (tubulação) e/ou cabo que 

alimentam o equipamento acionador devem ser devidamente bloqueados 

ou desligados.  

4.4.4 PERMISSÃO DE TRABALHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA  

A emissão desta permissão de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:  

 movimentação de materiais por meio de talhas, gruas, guinchos e lanças;  

 movimentação de tubos;  

 trabalhos com empilhadeiras, tratores e demais equipamentos 

motorizados; e  

 trabalhos de construção civil.  
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A CONTRATADA deve assegurar que a operação de máquinas e equipamentos 

que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador 

qualificado, e habilitado (para máquinas pesadas), sendo identificado por crachá, 

conforme NR-11.  

4.4.4.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS  

A movimentação de cargas oferece riscos intrínsecos a esta atividade. Quando 

executada nas proximidades de redes de energia ou linhas de processo, deve 

ser estabelecido um plano de contingência, para casos de situações fora do 

controle. Nas operações com máquinas e equipamentos pesados, devem ser 

observadas as seguintes medidas de segurança:  

 antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso 

certificar-se de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto 

do mesmo;  

 os veículos máquinas e equipamentos que operam em marcha ré devem 

possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores em 

bom estado;  

 o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais 

próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de 

isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas;  

 as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa sua 

estabilidade;  

 é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente 

pelos cilindros hidráulicos, quando em manutenção;  

 movimentação de cargas quando executadas nas proximidades de redes 

de energia exigem que sejam estabelecidos cuidados especiais, tais 

como, isolamento da área e assim como a comunicação à companhia 

elétrica responsável pela alimentação da rede.  

4.4.5 DEMAIS TRABALHOS QUE EXIGEM A EMISSÃO DA PT  

Para os demais trabalhos que exigem a emissão da PT citados no item 4.4 desse 

anexo devem ser tomadas precauções obrigatórias em conformidade com as 
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ações mitigadoras e as medidas preventivas apontadas na APR específica da 

atividade.  

 

4.4.6 EMISSÃO DA PT  

 A emissão da PT visa dar ciência aos envolvidos quanto aos riscos inerentes ao 

local e ao tipo de serviço que será executado, determinando as medidas de 

controle necessárias, especificar precauções a serem tomadas antes do início 

dos trabalhos e estabelecer limites de atuação e prazo de execução do serviço.  

4.4.7 SOLICITANTE/REQUISITANTE E SUAS RESPONSABILIDADES  

O Solicitante/Executante deve ter, comprovadamente, atribuições e 

qualificações para solicitar PT, mediante treinamento prévio ocasião em que o 

Emitente divulgará as normas de segurança a serem seguidas e orientará os 

procedimentos aqui descritos. O Solicitante/Executante deve efetuar o 

planejamento do serviço e preparar a APR, em conjunto com o Emitente da PT, 

quando aplicável. Em seguida, deve preencher o formulário de Permissão de 

Trabalho conforme modelos no Anexo 1 e 2 do item 7 deste documento.  

Sendo o executante pertencente à CONTRATADA, este deve estar 

capacitado/habilitado para executar o serviço, para atender as instruções 

contidas neste documento.  

É de responsabilidade do Solicitante/Executante o fiel cumprimento das 

recomendações da PT e manutenção das condições de segurança no local do 

trabalho, providenciando os requisitos cabíveis, tais como:  

 cumprir e fazer cumprir as normas ou procedimentos de segurança 

vigentes;  

 providenciar e inspecionar as máquinas, ferramentas, Equipamentos de 

Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva, antes do início 

do trabalho;   

 providenciar a instalação de equipamentos de ventilação, exaustão e 

iluminação e acessos seguros através de escadas ou andaimes, 

aplicáveis conforme o caso;  
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 instalar e manter disponíveis para uso imediato às prevenções contra 

incêndio e acidentes pessoais solicitada pelo Emitente da PT;  

 comunicar formalmente aos Executantes e a todos os membros da equipe 

de execução dos trabalhos, todas as precauções e instruções de 

segurança constantes da PT, com registro de ciência em folha que deve 

ficar anexada à PT; 

 acompanhar periodicamente o desenvolvimento do trabalho, de acordo 

com o grau de risco envolvido, a fim de detectar alteração nas condições 

de segurança ou descumprimento das recomendações estabelecidas;  

 cancelar a PT sempre que ocorrer condições imprevistas.  

 

4.4.8 EMITENTE DA PT E SUAS RESPONSABILIDADES  

O Emitente, pessoa habilitada da CONTRATANTE, deve ter treinamento e 

capacitação comprovados em APR e PT ou em programa específico para 

liberação de áreas e emissão de PT. Deve, ainda, conhecer as características 

de operação e riscos da área, sistema ou equipamento onde será feito o serviço.  

O Emitente deve inspecionar o equipamento, sistema ou área onde será 

realizado o serviço e providenciar as medidas necessárias para garantir as 

condições seguras para a realização do trabalho.  

O Emitente da PT deve se certificar de que as condições de trabalho estejam 

suficientemente seguras durante todo o seu desenvolvimento. Para tanto, 

segundo sua avaliação, ele deve realizar verificações periódicas do trabalho ou 

permanecer no local. Em qualquer dos casos, o Emitente pode designar um 

representante para realizar estas funções.  

Em nenhuma hipótese será emitida a PT sem que tenham sido testados os 

sistemas de alimentação, verificados os bloqueios, instaladas as etiquetas de 

advertência e avaliada a atmosfera, se necessário, atendendo os seguintes 

procedimentos:  
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 retirar o equipamento de operação, desenergizando-o, drenando-o, 

despressurizando-o e limpando-o, se for o caso, utilizando o 

procedimento de trancar, etiquetar, avisar e testar;  

 providenciar a descontaminação dos equipamentos ou linhas quando 

necessário;  

 providenciar para que seja feito o isolamento dos equipamentos ou linhas 

com flanges cegos ou raquetes quando aplicável, elaborando um 

fluxograma com indicações das raquetes e flanges cegos, devidamente 

identificados, de forma que ao término do trabalho, possa ser seguido 

adequadamente o procedimento inverso para reiniciar a operação normal;  

 providenciar para que sejam providas de forma segura a ventilação, 

exaustão, iluminação, além de acessos seguros através de escadas e 

andaimes, aplicáveis conforme o caso;  

 solicitar ao Solicitante/Requisitante da PT o isolamento da área, quando 

necessário;  

 cancelar a PT sempre que ocorrer pelo menos uma das condições 

previstas no item 4.4.12.  

Quando um trabalho for realizado em um equipamento ou sistema que estiver 

localizado em área de responsabilidade de outra supervisão, a PT deve ter uma 

coemissão do responsável por esta última área.  

O Emitente deve repassar ao Solicitante/Requisitante todos os cuidados 

necessários ao atendimento da PT.  

A PT será assinada pelo Emitente e pelo executante, após análise em conjunto 

dos riscos envolvidos e das medidas de proteção descritas na PT e após 

conferirem as condições da área liberada.  

A emissão da PT será feita em formulário próprio, em duas vias, conforme 

modelos contidos no item 7 deste documento.  

4.4.9 RESTRIÇÕES  

Toda “Permissão para Trabalho” deverá ser preenchida de modo a limitar o 

trabalho a um determinado equipamento ou área, dentro de prazo estabelecido. 
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Não poderá ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designação do 

trabalho.   

Não poderá ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designação do 

trabalho.  

4.4.10 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

O Emitente e o Solicitante/Executante devem ter bem claras suas 

responsabilidades durante a execução dos serviços.  

Além da obrigação de cada empregado seguir as orientações para evitar 

acidentes, a segurança individual dos executantes é, também, responsabilidade 

do Solicitante/Executante e do Emitente, que devem fazer cumprir rigorosamente 

todos os requisitos indicados na PT, bem como as normas de segurança 

vigentes, inclusive a obrigatoriedade de uso de Equipamento de Proteção 

Individual - EPI - adequado para cada serviço, obedecendo aos critérios de 

proteção estabelecidos na NR-6 do MTE.  

O Solicitante/Executante só poderá iniciar ou autorizar o início do trabalho, após 

receber a PT e, no local do serviço, certificar-se de que as condições nela 

estabelecidas estão atendidas.  

O Emitente da PT deve certificar-se de que o trabalho está sendo executado em 

condições de segurança. Para tanto, segundo sua avaliação, deve realizar 

verificações periódicas ou permanecer no local, ou designar pessoa competente 

para tal. Este acompanhamento deverá ser registrado, no campo 

correspondente da PT.  

A primeira via da PT ficará em poder do Solicitante/Executante e a segunda em 

poder do Emitente.  

4.4.11 VALIDADE DA PT  

Uma PT só terá validade durante o horário previsto no campo específico da PT.  

Quando um serviço não for concluído dentro do horário previsto na PT, terá que 

ser emitida outra ou revalidada a anterior, pelo mesmo ou outro Emitente.  



ANEXO III – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DE SMS PARA 
CONTRATADAS E SEUS ANEXOS 

 

 

Pública 

No caso de revalidação tanto o Emitente quanto o Solicitante/Requisitante 

devem garantir que não houve mudanças nas condições de trabalho e das 

pessoas envolvidas, fazendo isto através da conferência no local, podendo 

exigir, se necessário, recomendações de segurança adicionais.  

Neste caso o Emitente deverá, antes de assinar a PT, tomar pleno conhecimento 

do serviço que está sendo executado e, se necessário, exigir recomendações de 

segurança adicionais.  

4.4.12 CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA TRABALHO  

A PT deverá ser cancelada, pelo Emitente, sempre que surgir uma situação 

perigosa à continuação do trabalho.  

Será cancelada toda PT relativa a trabalhos, cuja demora no início ou interrupção 

exceda uma hora.  

Uma PT cancelada só poderá ser revalidada com autorização do Emitente e 

após a inspeção, por este, dos serviços que estão sendo executados.  

Se a PT for cancelada, para a retomada dos trabalhos, uma nova PT deverá ser 

emitida pelo mesmo Emitente da PT cancelada ou substituída. Neste caso, o 

Emitente deverá, antes de assinar a PT, tomar pleno conhecimento do serviço 

que está sendo executado e, se necessário, exigir recomendações de segurança 

adicionais.  

4.4.13 ENCERRAMENTO DA PT  

Ao término do serviço, do prazo de validade fixado ou da jornada de trabalho do 

executante, este deve comparecer à presença do Emitente da PT, ou seu 

substituto, a fim de efetuar o encerramento da mesma.   

A PT será encerrada pelo Emitente após a verificação das condições deixadas 

pelo executante, avaliando a possibilidade de retorno à operação. Após a 

assinatura do Emitente e do Solicitante/Executante, no campo próprio de 

encerramento, a primeira via ficará em poder do executante e a segunda em 

poder do Emitente.  
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Ao término do contrato a CONTRATADA deve encaminhar para o fiscal da obra, 

cópias das Permissões de Trabalho emitidas, que ficarão arquivadas no órgão 

da ES GÁS responsável pelo contrato, por um período de 02 (dois) anos.  

5. OBRIGAÇÕES DE MEIO AMBIENTE  

A CONTRATADA deverá realizar todos os trabalhos, comprometendo-se com a 

proteção ao meio ambiente, conforme estabelecida pela legislação federal, 

estadual, municipal e recomendações da ES Gás.   

A CONTRATADA deve manter na obra, licença expedida pelo Órgão Ambiental, 

a ser fornecida pela ES Gás, para apresentação em possíveis vistorias.   

Os materiais armazenados deverão ser transportados para o campo apenas no 

momento de sua utilização.   

Ao término do contrato a CONTRATADA deverá encaminhar cópias dos laudos 

de destinação de resíduos para o Fiscal do Contrato, que arquivará no órgão da 

ES Gás responsável pelo Contrato.   

Os resíduos sólidos gerados pela obra na fase de sua implantação devem ser 

gerenciados em conformidade com as diretrizes, critérios e procedimentos 

previstos nas legislações ambientais vigentes. A CONTRATADA é a responsável 

pela segregação, acondicionamento, reuso/reciclagem, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação final para cada tipo e/ou classe de resíduos 

a serem gerados nas Fases de Execução.  

A CONTRATADA deverá comunicar a ES Gás em até quarenta e oito horas, 

qualquer vistoria realizada por órgão ambiental.   

A CONTRATADA deverá apresentar declaração garantindo a limpeza das 

instalações durante e ao término dos serviços.   

6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

 Conhecer e participar dos programas de meio ambiente da ES GÁS e 

implementar programa próprio para a sua atividade;  
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 Obter manifestação do órgão ambiental competente quanto a Licença 

Ambiental, ou, Declaração Dispensa de Licença. Ambas devem estar 

válidas (quando for aplicável); 

 Apresentar uma sistemática para o controle de meio ambiente. A 

sistemática poderá ser apresentada por meio do PCA – Plano de Controle 

Ambiental (quando aplicável); 

 Cumprir com controle de resíduos conforme a descrição de TODOS os 

itens da NR 25 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS. A sistemática poderá ser 

apresentada por meio do Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil – PGRCC. O PGRCC deverá estar descrito de acordo 

com as atividades prestadas e em conformidade com a NBR 10.004, 

CONAMA 307 e demais legislações vigentes do gênero (obrigatório); e 

A CONTRATADA é a responsável pela implantação da coleta seletiva no 
canteiro de obras, segregação, acondicionamento, reuso/reciclagem, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final para 
cada tipo e/ou classe de resíduos a serem gerados nas durante a obra. 

A CONTRATADA deverá destinar seus resíduos a empresas devidamente 

licenciadas.  

7. ANEXOS  

Anexo III A – Modelo de Formulário para Permissão para Trabalho.   

Anexo III B – Modelo de Formulário Lista de Verificação.   

Anexo III C – Modelo de Formulário para Análise Preliminar de Riscos.   

Anexo III D – Regras de Ouro 



ANEXO III A – PERMISSÃO PARA TRABALHO

TIPO DE TRABALHO – Assinalar “X” nos tipos envolvidos e anexar listas de verificação específicas. 

1. Frio 4. Escavação 7. Altura

2. Quente 5. Equipamento Elétrico 8. Radiografia Industrial

3. Ambiente confinado 6. Movimentação de Cargas

LIBERAÇÃO 

DATA: _____/____/____  HORA: _____:_____  TÉRMINO PREVISTO  HORA: _____:_____ 

ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO REQUISITANTE ASSINATURA DO CO-EMITENTE 

REVALIDAÇÃO ASSINATURA 

DATA DURAÇÃO EMITENTE CO-EMITENTE REQUISITANTE 

  _____/ _____/_____ ____: ____ ATÉ____: ____ 

  _____/ _____/_____ ____: ____ ATÉ____: ____ 

  _____/ _____/_____ ____: ____ ATÉ____: ____ 

  _____/ _____/_____ ____: ____ ATÉ____: ____ 

ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO DA PT 

DATA: ____/____/____  HORA: _____:_____ MOTIVO: ____________________________________________________________ 

ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO REQUISITANTE ASSINATURA DO CO-EMITENTE 

1ª VIA – Requisitante 2ª VIA – Emitente - Arquivar por 2 anos.  3ª VIA – Co-emitente - Arquivar por 2 anos 

DADOS GERAIS 

ANÁLISE DE RISCO - Assinalar “X” nos tipos envolvidos e anexar as análises de risco efetuadas. 

APR AST OUTRAS 

EPI NECESSÁRIO 

Luvas de raspa Protetor facial Máscara de fuga 

Calçado de segurança Cinto de segurança Máscara filtro químico 

Óculos de segurança Máscara contra pó 

Capacete Máscara ar mandado 

Protetor auricular Máscara autônoma 

EMPRESA: 

EQUIPAMENTO: 

LOCAL: 

SERVIÇO A SER EXECUTADO: 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA: 

PT N° 

______ 

Outras ou não executada. Justificar: 

REV. 02 



PT Nº 

__________
__

REV. 02 

ANEXO III B - LISTA DE VERIFICAÇÃO - LV
 A lista de verificação fica invalidada na falta de marcação de qualquer item. 

OBSERVAÇÕES: 

Data ___/___/___    Hora ____:____h 

Assinatura Emitente Assinatura Co-emitente Assinatura Requisitante 

1. LISTA DE VERIFICAÇÃO COMUM:
TRABALHO A FRIO E A QUENTE, AMBIENTE CONFINADO E ESCAVAÇÃO.

SIM NÃO N/A 

1. Ambiente monitorado constantemente quanto à inflamabilidade e toxicidade?

2. Sistema drenado, despressurizado e isento de produto?

3. Sistema bloqueado, raqueteado e etiquetado?

4. Instalações e equipamentos elétricos aterrados bloqueados e etiquetados?

5. Área adjacente isenta de combustíveis, inflamáveis e esgoto oleoso?

6. Instalados equipamentos à prova de explosão?

7. Disponibilizado agente extintor de incêndio?

8. Disponibilizados recursos para coleta e descarte de resíduos?

9. Isolada e sinalizada a área de trabalho?

2. TRABALHO A QUENTE SIM NÃO N/A 

2.1. Controle de fagulhas feito com lonas e/ou neblina d’ água? 

2.2. Equipamentos de corte/solda estão em perfeitas condições de uso e os cabos elétricos isolados? 

2.3. Os cilindros de oxigênio e acetileno possuem válvulas anti-retorno de chama? 

2.4. Os cilindros de oxigênio e acetileno estão acondicionados em carro apropriado para o transporte? 

3. TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO SIM NÃO N/A 

3.1. Equipamento / Ambiente Confinado ventilado por insuflador, exaustor ou natural? 

3.2. Removidos cilindros de gases inflamáveis / inertes do ambiente confinado? 

3.3. Disponibilizados acessos e saídas para emergência (escada, andaimes, dispositivo de içamento)? 

3.4. Instalada linha de vida? 

3.5. Designado observador permanente e providenciado sistema de comunicação adequado? 

3.6. O Observador executa controle de entrada e saída dos executantes? 

3.7. Disponibilizado kit de emergência (buzina a ar, lanterna, máscara de fuga)? 

3.8. Disponibilizada a linha de ar respirável ou cilindro de ar autônomo? 

3.9. Disponibilizada iluminação de emergência? 

3.10. Os equipamentos elétricos são adequados para ambiente confinado (blindado, isolado, 24 volts)? 

3.11. Os executantes estão aptos e cientes dos riscos para ambiente confinado? 

3.12. Foi apresentada a avaliação médica dos executantes (ASO)? 

4. TRABALHO DE ESCAVAÇÃO SIM NÃO N/A 

4.1. Verificada as interferências da escavação em edificações, equipamentos e instalações subterrâneas? 

4.2. Verificado o estado do equipamento de escavação, habitação e capacitação do operador? 

4.3. Providenciado o escoramento para taludes instáveis e com profundidade maior de 1,25 metros? 

4.4. Apresentado projeto do escoramento do talude executado por engenheiro? 

4.5. Instalado dispositivo de escape do local escavado (escada, andaime, rampa, corda e cinto de segurança)? 

4.6. Providenciado o afastamento de equipamentos e material de metade da profundidade da escavação? 

4.7. Os equipamentos elétricos são adequados para escavação (blindado, isolado, 24 volts)? 

4.8. Os executantes estão aptos e cientes dos riscos das escavações? 

5. TRABALHO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO. SIM NÃO N/A 

5.1. Instalações (estruturas metálicas, painéis e  equipamentos elétricos) desenergizadas? 

5.2. Instalações (estruturas metálicas, painéis e equipamentos elétricos) aterradas, bloqueadas e etiquetadas? 

5.3. Chaves elétricas e disjuntores desligados, abertos, bloqueados e etiquetados? 

5.4. A área de trabalho está sinalizada, as passagens estão desobstruídas? 

5.5. Fusíveis das chaves magnéticas foram retirados? 

5.6. Verificada a possibilidade de retorno de corrente? 

5.7. Os serviços são realizados por profissionais capacitados e autorizados que possuem os treinamentos 
específicos (combate a incêndio, primeiros socorros com ênfase em reanimação cardio respiratória)? 

5.8. Os executantes foram orientados que os trabalhos com tensão maior que 500 Volts restringem-se ao teste de 
corrente com ferramentas especiais?  



PT Nº 

__________
__

REV. 02 

ANEXO VI B - LISTA DE VERIFICAÇÃO - LV
 A lista de verificação fica invalidada na falta de marcação de qualquer item. 

OBSERVAÇÕES: 

Data ___/___/___    Hora ____:____h 

Assinatura Emitente Assinatura Co-emitente Assinatura Requisitante 

5.9. Nos trechos onde estão sendo executados serviços em instalações elétricas são previstos sistemas de 
Proteção Coletiva, através de isolamento físico das áreas, sinalização, aterramento provisório? 

5.10. Assegurada a execução dos trabalhos em local seco e isento de umidade (plataforma, prancha isolante)? 

5.11. Nos trabalhos em altura foi preenchida lista adicional contemplando esta atividade? 

6. TRABALHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS SIM NÃO N/A 

6.1. Assegurada distância mínima da rede elétrica energizada ou linha de processo? (Conforme quadro abaixo) 

6.2. A área de trabalho está sinalizada, as passagens estão desobstruídas? 

6.3. Retirados os trabalhadores das proximidades da carga e máquina? 

6.4. Foi designado observador permanentemente instruído? 

6.5. Providenciado meio de comunicação entre o observador e operador da máquina? 

6.6. Os executantes foram orientados a suspender os trabalhos com tempo chuvoso, vento forte (> 30 km/h) em 
locais úmidos ou alagadiços ou que não permitam a estabilidade segura da máquina? 

6.7. Disponibilizados recursos para coleta e descarte de resíduos? 

Tensão (kv) Distância (metros) Tensão (kv) Distância (metros) 

  Até 6,6 2,50  50 - 66 3,20 

6,6 - 11 2,70 66 - 100 4,80 

11 - 50 3,00 100 - 138 5,20 

Linha de processo 2,50 

7. TRABALHO EM ALTURA SIM NÃO N/A 

7.1. As escadas, andaimes e cadeiras suspensas foram inspecionadas e fixas de forma apropriada? 

7.2. Os andaimes e cadeiras suspensas foram montados por profissionais capacitados? 

7.3. Os executantes fazem o uso do cinturão de segurança ligado a cabo guia com trava quedas? 

7.4. O local de trabalho foi isolado e protegido quanto a queda de materiais em edificações ou pessoas? 

7.5. Nos serviços em andaimes há outra (s) pessoa (s) no local para auxílio em caso de emergência? 

7.6. Os andaimes estão sendo utilizados em superfícies planas? 

7.7. Disponibilizado andaime móvel com altura menor que 4 vezes a menor dimensão da base? 

7.8. Os pranchões de madeira foram colocados lado a lado sem deixarem vãos ou intervalos? 

7.9. Os andaimes móveis estão permanentemente travados? 

7.10. Nos trabalhos em telhados foi previsto cabo guia para fixação do cinto de segurança? 

7.11. Foi apresentada a avaliação médica dos executantes (ASO)? 

8. TRABALHO DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL SIM NÃO N/A 

8.1. Foram atendidas e anexadas as fixas de inspeções de transporte, fontes, medidores, monitores e equipe? 
Conforme N-2344 

8.2. Após o posicionamento da fonte radioativa, verificada a calibração do aparelho? 

8.3. Determinada a área a ser isolada? 

8.4. Isolada a área predefinida pelo cálculo da programação? 

8.5. Colocada sinalização de acesso restrito, inclusive para pisos superior e inferior? 

8.6. Evacuada área atingida pela radiação? 

8.7. Avisada as áreas adjacentes à do local do trabalho. Evacuar pessoal dispensável? 

8.8. Monitorado pessoal com filme dosimétrico? Quem _______________________________________________ 

8.9. Designado observador permanentemente instruído? 

8.10. Proporcionado sistema de comunicação adequado entre emitente e executante? 

8.11. Os avisos às áreas atingidas serão  renovados a cada troca de turno? 

8.12. Avaliar interferência da radiação em instrumentos de controle de processo? 

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA: 

PLANTA BAIXA DA ÁREA A SER ISOLADA: 



PT Nº 

__________
__

REV. 02 

ANEXO VI B - LISTA DE VERIFICAÇÃO - LV
 A lista de verificação fica invalidada na falta de marcação de qualquer item. 

OBSERVAÇÕES: 

Data ___/___/___    Hora ____:____h 

Assinatura Emitente Assinatura Co-emitente Assinatura Requisitante 

VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO: DAS ________ ÀS __________ HORAS    DIA: ____/____/____ 

TÉCNICO DA SMS _________________________________ MATRICULA: ________   ASSINATURA_________________ 



ANEXO III C - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – APR

UNIDADE: INSTALAÇÕES: 

PROCESSO: EQUIPAMENTOS: 

PARTICIPANTES: DATA: Página 1 de 1 

ITEM 
ATIVIDADE / EVENTO DE 

RISCO 
CAUSAS 

POSSÍVEIS 
CONSEQUÊNCIAS 

AVALIAÇÃO 
QUALITATIVA 

1 – AÇÕES IMEDIATAS 

2 – MEDIDAS PREVENTIVAS PROB SEVER RISCO 

Legenda: Severidade (1– Desprezível, 2 – Marginal, 3 – Crítica, 4 – Catastrófica) 
Freqüência (A – Extremamente Remota, B – Remota, C – Pouco Provável, D – Provável, E – Freqüente) 
Risco (T – Tolerável, M – Moderado, NT – Não Tolerável) 



ÓRGÃO: GESMS

1 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DUTOS DE AÇO

1.1 Montagem de tubulação de aço 6" por MD ou MND 1.050 m

1.2 Montagem de tubulação de aço 8"  MD 10 m

1.3 Montagem de tubulação de aço 4" aérea 8 m

1.4 Acréscimo para escavação em rochas consolidadas 20 m³

1.5 Montagem de duto por MND com furo em rochas 50 m

1.6 Concreto armado fck 30Mpa 10 m³

2
MONTAGEM VÁLVULAS AÇO, INCLUINDO CAIXAS E 
ACESSÓRIOS

2.1 Montagem válvula aço 6", incluindo caixa e acessórios 1 Unid

2.2 Montagem válvula aço 4" aérea 2 Unid

2.3 Montagem válvula aço 8" aérea 2 Unid

3 MONTAGEM DE CRM 

3.1 Montagem de CRM provisório 1 Unid

3.2 Base Civil 70 m²

3.3 Cercas e Portões 34 m

3.4 Aterramento 70 m²

3.5
Instalação de eletrodutos, painel solar, abrigo de baterias, sistema 
supervisório e instrumentação

1 Unid

4 TREPANAÇÃO

4.1 Derivação de 8" para 6" classe 300 1 Unid

5 MOBILIZAÇÃO

5.1 Mobilização de equipamentos de furo direcional 1 Unid

5.2
Acréscimo para transporte da máquina de furo (Incluído o 
deslocamento de todos os  equipamentos, tais como: caminhão 
sugador, pipa e demais) 

1 Unid

5.3 Mobilização de equipe para execução de trepanação 1 Unid

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 Aluguel de retroescavadeira 2 diária

6.2 Aluguel de caminhão munck 2 diária

6.3 Aluguel de caminhão caçamba 2 diária

6.4 Aluguel de caminhão sugador 2 diária

6.5 Aluguel de caminhão pipa 2 diária

6.6 Aluguel de compactador tipo sapo 2 diária

6.7 Fornecimento de mão de obra de ajudante geral de obra 20 hs

6.8
Fornecimento de mão de obra de Pedreiro / Pintor / Armador / 
Carpinteiro

10 hs

6.9 Fornecimento de mão de obra de eletricista 10 hs

6.10 Fornecimento de mão de obra de soldador 10 hs

6.11 Fornecimento de mão de obra de inspetor duto / ultrassom / LP 10 hs

6.12 Fornecimento de mão de obra de lixador / revestidor 20 hs

6.13
Fornecimento de mão de obra de mecânico montador (estruturas / 
tubulação / equipamentos) 

10 hs

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNID 1 2

PRERÍODO QUINZENAL

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE AÇO-CARBONO E MONTAGEM DE CRM  TEVISA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

3 4 5

# Pública
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ANEXO V ‐ DECLARAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

  

 

DECLARAÇÃO 

  

 

 

 

  

Declaro  que  a  empresa  XX  possui  escrituração  contábil  em  conformidade  com  os 

requisitos  legais  e  que  os  valores  ora  apresentados  encontram‐se  devidamente 

contabilizados.    

  

Data:  

  

  

  Ass: contador da empresa XX" 



LICITAÇÃO:

ES GÁS CONTRATADA

1

Elaboração de projetos e serviços não atendendo aos requisitos das 

normas técnicas da ABNT, da ES GÁS ou internacionais mais 

atualizadas e/ou em desconformidade as especificações técnicas do 

CONTRATO.

Retrabalho com correções de projetos e obras. Danos ao 

patrimônio da ES GÁS e de terceiros. Ações judiciais de 

responsabilidade civil e criminal. Aplicação de sanções 

administrativas previstas em contrato.

x

2
Atrasos na entrega de documentos de projetos em relação ao 

pactuado no CONTRATO.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

3

Mapeamento de interferências insuficiente ou inexistentes nos 

projetos executivos, ocasionando danos a terceiros e despesas com 

reparos e perda de produtividade de empresas contratadas para 

execução de obras.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.
x

4

Rompimento de redes de água potável, de esgoto, esgotamento 

pluvial, de telecomunicaçãoes, de energia elétrica e de outras 

utilidades em geral em locais públicos ou privados, quando da 

execução de serviços de sondagens.

Atrasos no cronograma de atividades, ressarcimento de 

prejuízos ocasionados a terceiros, ações de 

responsabilidade civil e criminal.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato.

x

5
Restrição de datas e horários para desenvolvimento de serviços de 

sondagem em locais públicos ou privados.

Custos adicionais com adicional de hora extra e/ou 

trabalhos em finais de semana/feriado/noturno. 

Interrupção dos serviços, atrasos no cronograma.

x

6

Especificação de materias ou de técnica, assim como uso de 

equipamentos e ferramentas em desconformidade com requisitos 

normativos da ABNT, da ES GÁS e/ou do Contrato.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato. Responsabilização civil e criminal. Retrabalho e 

correções.

x

7

Acidentes ocasionados por imperícia, imprudência ou negligência 

na execução dos serviços ou em decorrência de sua execução, 

ocasionando danos materiais e pessoais.

Aplicação de sanções administrativas previstas em 

contrato. Responsabilização civil e criminal. 
x

8
Não cumprimento das obrigações trabalhistas com os 

colaboradores.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato, retenção de pagamentos de documentos de 

cobrança. Paralisação de serviços e prejuízos.

x

9
Não atender a requisitos da legislação sobre Segurança do 

Trabalho, Meio Ambiente e Saúde.

Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato. Paralisação de serviços, prejuízos.
x

10 Produtividade abaixo da orçada e exigida
Aplicação de sansões administrativas previstas em 

contrato, prejuízos e falência da empresa.
x

11 Acidentes de trânsito envolvendo profissionais da Contratada

Danos a patrimônio da Contratada e de terceiros. 

Despesas com reparo de veículos. Despesas com 

hospitais e tratamento médico de pessoal próprio e de 

terceiros envolvidos.

x

12 Não retirada de materiais do estoque nos prazos acordados.

Atraso na execução dos serviços e no cronograma de 

obras. Retrabalho para reemissão de reserva de 

materiais.

x

13
Falta de documentação para a emissão de PT (Permissão para 

trabalho) nas atividades de campo.

Atraso na execução dos serviços e no cronograma de 

obras.
x

14
Falhas ou subdimensionamentos de projetos básico em função de 

erros ou subdimensionamentos de projeto conceitual

Retrabalho para correção de projetos, necessidade de 

correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de 

obras.

x

15 Alterações de escopo de projetos após emissão de PEP

Retrabalho para correção de projetos, necessidade de 

correção de obras executadas. Atrasos no cronograma de 

obras.

x

ALOCAÇÃO

Objetivo: Descrição de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico‐financeiro inicial do contrato e que deverá ser considerada na avaliação de ocorrência 

de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir e ensejar, em razão de sua efetiva 

ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos  e condições originalmente acordados

ITEM  DESCRIÇÃO DO RISCO  MATERIALIZAÇÃO

ANEXO VI ‐ MATRIZ DE RISCOS
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDE EM AÇO‐CARBONO E EQUIPAMENTO CRM

PROCESSO:

# Pública



 

 

 

 

NP‐1 

ANEXO VII 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
 

 
Tendo sido concluídos em    /   /      , os serviços objeto do 

CONTRATO                                                                                      , firmada entre 
       e COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES 

GÁS,              em        /   /     , para executar Serviços de     
                                                                                              , 

foram os referidos trabalhos considerados em condições de aceitação definitiva e, 
consequentemente, as partes lavram o presente TERMO DE RECEBIMENTO nas 
condições que seguem abaixo: 
 
1. Todos os serviços foram executados pela CONTRATADA dentro das 

especificações estabelecidas e sempre atendidas as exigências da 
FISCALIZAÇÃO; 

 
2. A CONTRATADA apresentou à COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 

SANTO - ES GÁS as Guias de Recolhimento à Previdência Social (GRPS) e 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente quitadas, 
referente ao período de execução dos serviços, tendo apresentado, neste 
ato, os recolhimentos relativos ao mês de ............ de “ano”. 

 
3. Neste ato, não tendo mais nenhuma importância à receber, a 

CONTRATADA dá, portanto, à COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 
SANTO - ES GÁS, plena, rasa e geral quitação de todo os seus direitos, 
relativamente ao CONTRATO em questão, para nada mais reclamar a 
qualquer título ou pretexto, com fundamento na mesma. 

 
Vitória, ..... de ..............de ....... 

 
 

________________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 

 
 

______________________________ 
CONTRATADA 

 TESTEMUNHAS: 
1ª_____________________                                2ª_____________________ 
 NOME                                                                  NOME 
 RG                                                                        RG  
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		2022-02-15T16:08:46-0300
	ANTONIO CARLOS DE FREITAS:75768186700


		2022-02-22T09:47:22-0300
	WALTER FERNANDO PIAZZA JUNIOR:34313460900


		2022-02-22T12:18:47-0300
	melanc1a
	HEBER VIANA DE RESENDE:47496860778
	Eu sou o autor deste documento




