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Apresentação
Esta Norma Técnica apresenta os requisitos mínimos e as diretrizes necessárias para
cadastro e homologação de Fornecedor de Serviço de Construção e Manutenção
(C&M), Serviços Técnicos Comercias (STC) e Serviços para Execução de Obra pelo
Interessado (3ºx3º), assegurando isonomia, transparência e uniformização nos
procedimentos de homologação técnica e comercial dos Prestadores de Serviço.
As cópias e/ou impressões parciais ou em sua íntegra deste documento não são
controladas.
A presente edição desta norma técnica é a versão 0.0, datada de setembro de 2019.

João Pessoa - PB, setembro de 2019.
GTD – Gerência Técnica da Distribuição

Esta norma técnica, bem como as alterações,
poderá ser acessada através do código abaixo:
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Legenda
IDENTIFICADOR

DESCRIÇÃO

C&M

Construção & Manutenção

CEIS

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

CSE

Central de Serviços Energisa

DSLO

Diretoria de Suprimentos e Logística

EPC

Equipamentos de Proteção Coletiva

EPI

Equipamentos de Proteção Individual

FGTS

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

GCSO

Gerência de Contratação de Serviços e Obras

IQF

Índice de Qualidade Financeira

LDAT

Linha Distribuição Alta Tensão

LDMT

Linha Distribuição Média Tensão

LOF

Lista de Opções de Fornecedores

LV
MTE
NR
SESMT
STC

Linha Viva
Ministério do Trabalho e Emprego
Norma Regulamentadora
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho
Serviços Técnicos Comerciais
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1. INTRODUÇÃO
A presente norma tem por objetivo fornecer diretrizes para cadastro e homologação
de Fornecedor de Serviço de Construção e Manutenção (C&M) e Serviços Técnicos
Comercias (STC), alinhadas as estratégias do Grupo Energisa, visando estabelecer as
condições gerais mínimas para que os fornecedores elaborem as propostas técnica e
comercial, de forma padronizada e em conformidade com os requisitos normativos
do Grupo Energisa.
Esta

Norma

visa

assegurar

isonomia,

transparência

e

uniformização

nos

procedimentos de homologação técnica e comercial dos Prestadores de Serviços.
Este documento também tem o objetivo de fornecer diretrizes para cadastro e
homologação de Fornecedores de Serviços para Execução de Obra pelo Interessado
(3ºx3º). Conforme o artigo 37 da Resolução 414/2010 (Da execução da obra pelo
interessado), o mesmo poderá optar pela execução das obras de extensão, reforço
ou modificação da rede existente, desde que a obra seja executada por Prestador
de Serviço legalmente habilitado, previamente qualificado e com registro no
competente conselho de classe.
Deste modo esta Norma visa constatar a qualificação e o registro no conselho de
classe do Fornecedor que deseje executar obras pelo interessado na rede de
propriedade da Energisa, tendo como base os subitens da NR 10 do MTE, descritos
abaixo:


10.8.1: “É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão
de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.”



10.8.2: “É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador
previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.”

Além disso, esta Norma aborda também aspectos a serem observados durante as
visitas realizadas pelos inspetores do Grupo Energisa nas instalações do Prestador de
Serviço.
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2. APLICAÇÃO
As diretrizes contidas nesta Norma deverão ser atendidas por todos os fornecedores
de serviços C&M, STC e 3ºx3º para execução de obras na rede de propriedade da
Energisa.

3. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA
Os documentos de referência abaixo são complementares a este procedimento e
devem ser observados:


Norma de Gestão de Contratos;



Norma de Compras Centralizadas;



Código de Ética e Conduta;



Disposições Anticorrupção;



Resoluções Normativa da ANEEL;



Normas Regulamentadoras do MTE;



Normas Técnicas Brasileiras;



Normas Técnicas do Grupo Energisa.

4. NORMA
As etapas de verificação segmentadas nos itens 4.1 a 4.8 se aplicam aos Fornecedores
de Serviços de Construção e Manutenção (C&M) e Serviços Técnicos Comercias (STC),
que celebrarão contrato com a Energisa.
Para Fornecedores de Serviços para Execução de Obra pelo Interessado (3ºx3º), se
aplicam os itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 e 4.9.
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Quanto aos anexos, segue abaixo relação e respectiva aplicação:
Requisitos para Avaliação de Conformidade de Prestadores de Serviço
Fornecedor de
Serviço
C&M e
3ºx3º
STC

Anexo

Descrição

Responsável
pela Inspeção

1

Documentos Legais, Financeiros e Técnicos

CSE

A

A

2

Documentos Relacionados ao SESMT
Relação de EPI’S, EPC’S e Cursos por
Função
Licenças Técnicas Ambientais

SESMT

A

A

SESMT

A

A

MEIO AMBIENTE

A

A

3
4
5

Requisitos de Inspeção da Infraestrutura
para Serviço de Construção NR-18 e NR-24

SESMT

A

N/A

6

Requisitos de Inspeção das Condições
Gerais dos Veículos e Equipamentos

SESMT

A

A

7

Requisitos de Inspeção do Almoxarifado

GPLM

A

N/A

NOTA:
1. A: Aplica-se.
2. N/A: Não se aplica.

4.1. Regras para Cadastro
O canal de contato do Grupo Energisa é através do site www.grupoenergisa.com.br,
onde são disponibilizadas todas as diretrizes e orientações para o fornecedor.
Para prestar serviços ao Grupo Energisa o Fornecedor deve estar com o cadastro
habilitado e atualizado pela Central de Serviços Compartilhados Energisa (CSE), e
devidamente qualificado pela ÁREA DE QUALIDADE. A atualização cadastral pelo
Fornecedor de Serviço Homologado deverá ser realizada a cada 12 meses.
Essa norma deve ser observada para cada Classe de Serviço (C&M, STC e 3ºx3º),
mesmo que este participe de mais de uma Classe, pois os requisitos básicos aplicamse à Classe em que prestará o serviço e não ao Fornecedor.
_________________________________________________________________________________
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A ÁREA DE QUALIDADE pode determinar o bloqueio e vedar a renovação cadastral de
um fornecedor a qualquer tempo quando este apresentar riscos à saúde e segurança,
à imagem e reputação do Grupo Energisa, irregularidades na operação e desempenho
insatisfatório.
A retenção, análise e aprovação dos documentos comerciais são de responsabilidade
da Central de Serviços Compartilhados Energisa (CSE). Abaixo, citamos os
documentos mínimos para iniciar o processo de cadastramento. Outros documentos
serão solicitados, conforme a natureza do serviço ou da classe:
Documentos
Alvará de Localização
Atestado de Capacidade Técnica
Balanço e Demonstrações Financeiras
Certidão de Regularidade com o FGTS
Certidão Negativa Débitos Federais
Certidão Negativa Débitos Trabalhistas
Certidão Quitação Tributos Estaduais
Certidão Quitação Tributos Municipais
Certidão Norma ISO*
Comprovante de Inscrição CNPJ ou CPF
Consulta Ministério do Trabalho (Lista negra)
Consulta site CEIS
Ficha Cadastral

NOTA:
1. * Item não obrigatório, entretanto, fornecedores com Certificação ISO sempre
serão avaliados de maneira preferencial.

4.2. Classes Críticas e Não Críticas
O fornecedor ao ser cadastrado no sistema da Energisa é definido por uma Classe de
Serviço específica, na qual ele será inserido. As Classes de Serviço são definidas como
Críticas e Não Críticas.
_________________________________________________________________________________
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Nessa etapa de cadastro, a definição da classe vai determinar os tipos de documentos
a ser exigido.
As Classes Críticas exigem maior quantidade de documentos comprobatórios e rigor
nos controles internos. Como orientativo, segue abaixo a relação das Classes Críticas:
Qtd.
Classes

Classes Criticidade

Descrição da Classe

1

130

Crítica

Apoio Jurídico

2

132

Crítica

Conservação e Limpeza

3

133

Crítica

Construção Civil

4

134

Crítica

Construção, Operação e Manutenção Distribuição

5

135

Crítica

Construção, Operação e Manutenção Linha Transmissão

6

136

Crítica

Construção, Operação e Manutenção Subestação

7

142

Crítica

Fornecimento Equipamentos

8

143

Crítica

Gestão de Obras

9

146

Crítica

Manutenção

10

147

Crítica

Montagem

11

148

Crítica

Projetos

12

149

Crítica

Segurança

13

152

Crítica

Serviços Aéreos

14

153

Crítica

Serviços Ambientais

15

158

Crítica

Transporte, Carga e Descarga

16

161

Crítica

Leilão

17

163

Crítica

Serviço de Apoio a Agência Comercial

4.3. Regras para Homologação de Fornecedor
O processo de homologação é composto por duas etapas compreendidas em
qualificação comercial e qualificação técnica.


A qualificação comercial é limitada à fase de cadastro e é de responsabilidade
da Central de Serviços Compartilhados Energisa - CSE.
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A qualificação técnica contempla a etapa de avaliação de documentos técnicos
(referências, atestados, capacidade, avaliação in loco**, etc.) e é de
responsabilidade das áreas competentes, sendo coordenada pela ÁREA DE
QUALIDADE.

NOTA:
1. ** A Energisa se reserva ao direito de realizar avaliação in loco na etapa de
avaliação técnica, ou uma inspeção para avaliação de conformidade, caso
julgue necessário.
Na homologação junto à Energisa, o fornecedor de serviço poderá ser submetido à
inspeção da qualificação técnica, nas seguintes situações:
a) Após a assinatura do contrato com a Energisa e antes do início de execução dos
serviços;
b) Durante a execução do contrato, por iniciativa da Energisa;
c) No caso de serviço para execução de obra pelo Interessado (Fornecedor 3ºx3º).
As inspeções serão efetuadas pelas áreas competentes/responsáveis pela fiscalização
e gestão do contrato, em data e local definido pela Energisa quando da convocação.
Excepcionalmente, as empresas com sede fora da área de concessão do Grupo
Energisa, mediante solicitação prévia e expressa à área responsável pela inspeção,
poderão ser inspecionadas nas suas instalações, desde que haja viabilidade para a
Energisa.
Após homologação do fornecedor, será emitido pela ÁREA DE QUALIDADE, o Termo
de Homologação na Energisa, que será pré-requisito para constar na Lista de Opção
de Fornecedores – LOF e para execução de obras na rede de propriedade da Energisa,
pelo Interessado (Fornecedor 3ºx3º).
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4.4. Regras para Seleção dos Fornecedores
A seleção dos fornecedores se dará conforme a especificação técnica do serviço a
ser contratado. Será definida uma Lista de Opção de Fornecedores – LOF, onde será
avaliado:


Termo de Homologação – Documento que atesta a Qualificação Comercial e a
Qualificação Técnica;



Desempenho – Histórico de serviços em andamento ou realizados para o Grupo
Energisa;



Risco Financeiro – Relatório Serasa, Balanço Anual, IQF, Liquidez, Solvência;



Capacidade Financeira – Em relação à demanda do serviço solicitado;



Transparência – Lista CEIS, lista MTE, pendências jurídicas com o Grupo
Energisa.

Os requisitos, já previamente definidos, determinam o nível de criticidade das
especificações técnicas citadas acima, são eles:


Requisitos Eliminatórios – Se não atendidos, o fornecedor estará desclassificado
da seleção para aquele serviço especificamente (qualificação técnica,
qualificação comercial, risco financeiro, Fator de Solvência, transparência);



Requisitos Ponderáveis – Se não atendidos, o fornecedor será comunicado e será
iniciada uma análise, pode-se considerar outros documentos comprobatórios
(desempenho interno, documentos qualificadores, Índice de Liquidez Seca,
capacidade financeira em relação a demanda do serviço e assinatura digital);



Requisitos de caráter Informativo – São complementares ao processo, ajudam
na complementação da informação (referências de outros clientes, capacidade
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financeira em relação à demanda do serviço, relacionamentos passados com o
Grupo Energisa).

4.5. Edital de Convocação
Após a seleção dos fornecedores aptos a participarem do processo, emite-se o edital
de convocação. Nele constam dados gerais do processo:


Objeto de Contratação (tipo de serviço a ser executado);



Vigência do Contrato, Prazos e Cronogramas de Execução;



Formas de Pagamento, Índices de Reajuste, Seguros e Garantias;



Condições Gerais de Saúde, Segurança, Medicina e Meio Ambiente;



Esclarecimentos técnicos e condições especificas;



Obrigações de ambas as partes (contratante e contratada);



Minuta Padrão de Contrato.

4.6. Recebimento das Propostas
Plano de Viabilidade
Deve conter os estudos relacionados à montagem das propostas técnica e comercial,
assegurando a sustentabilidade do negócio. Devendo ser considerados os anexos
técnicos descritos nesta norma.
As Propostas Técnico/Comercial deverão ser encaminhadas via meio eletrônico ao
Analista de Compras responsável, no prazo estipulado e no endereço eletrônico
acordado entre as partes, contemplando minimamente os seguintes itens:


Proposta Técnica
o Plano de trabalho detalhado, com metodologia e escopo de serviços;
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o Detalhes da mobilização;
o Prazo de execução detalhado.


Proposta Comercial
o Valor global dos serviços/materiais com impostos e composição dos custos;
o Cronograma de desembolso;
o Prazo de pagamento;
o Índice de reajuste, quando aplicável.

Outros itens poderão ser solicitados pelo Analista de Compras responsável, para
disponibilização e maior detalhamento do serviço a ser prestado.

4.7. Avaliação Técnica, Comercial e Negociação
Para avaliação técnica/comercial do Fornecedor de Serviço será realizada a
avaliação documental e, à critério da Energisa, a inspeção para confirmação da
qualificação/disponibilidade dos recursos humanos e materiais mínimos exigidos pelo
Grupo Energisa, para a adequada execução dos serviços.
Na inspeção, o Fornecedor deverá atender as exigências estabelecidas nesta norma.
O não comparecimento ou não atendimento, por parte da empresa interessada, às
exigências pertinentes à inspeção, implicará em sua reprovação na Avaliação
Técnica.
Será considerado na avaliação técnica/comercial todos os requisitos contidos no
edital de contratação e requisitos diversos que servirão de base para validação do
fornecedor, conforme itens relacionados abaixo:


Documentos Legais, Financeiros e Técnicos (Anexo 1);



Documentos relacionados ao SESMT (Anexo 2);
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NOTA:
1. Todas as pessoas participantes dos referidos contratos devem estar de
acordo com o estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação
e Autorização dos Profissionais, da NR 10 do MTE, conforme contrato de
serviço, tipo de equipe e classe de tensão.


Relação de EPI’s, EPC’s e Cursos por Função (Anexo 3);
NOTA:
1. A inspeção realizada pelo SESMT, será baseada no contrato e/ou classe de
serviço a ser habilitada, tipo de equipe e classe de tensão, onde será
definida a quantidade necessária de “EPIs e EPCs” e a quantidade
necessária de funcionário para cada tipo de equipe e serviço, conforme
procedimento homologado pela Energisa.



Licenças Técnicas Ambientais (Anexo 4);



Requisitos de Inspeção da Infraestrutura para Serviço de Construção NR 18 e NR
24 (Anexo 5);



Requisitos de Inspeção das Condições Gerais dos Veículos e Equipamentos (Anexo
6);



Requisitos de Inspeção do Almoxarifado (Anexo 7).

Destaca-se que além dos itens elencados acima, todos os demais requisitos
contratuais serão verificados, como exemplo: Ferramental (C&M, Poda, LV Leve,
Pesada, etc.), tipo de equipe usada e suas competências.
Na avaliação da proposta comercial, o Analista de Compras conduzirá o processo de
negociação utilizando-se da melhor estratégia. Poderá inclusive promover rodadas
de negociação, leilão ou target.
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4.8. Contratação
A contratação envolve as análises das minutas contratuais, validação jurídica de
ambas as partes (contratante e contratada) e assinatura digital dos representantes
legais.

4.9. Demais Informações para Fornecedor 3ºx3º
O Fornecedor 3ºx3º é aquele contratado pelo interessado/cliente para execução de
obras de extensão de rede, reforço ou modificação da rede existente, sendo esta
de propriedade da Energisa. Neste caso, mesmo sendo contratado pelo
interessado/cliente, o fornecedor deverá ser cadastrado, homologado e avaliado
técnica e comercialmente pela Energisa para que possa executar obras para o
Interessado.
Conforme o artigo 37 da REN 414/2010 da ANEEL, o Cliente interessado pelo
fornecimento de energia elétrica poderá optar pela execução das obras citadas
acima, desde que a obra seja executada por Fornecedor de Serviço legalmente
habilitado, isto é, previamente qualificado e com registro no competente conselho
de classe. Devendo este ainda, observar as orientações “quanto ao cumprimento de
exigências estabelecidas” pela Distribuidora. Para tal, iniciamos o processo de
homologação de fornecedores que estarão habilitados à execução destes tipos de
obras particulares com projeto previamente aprovado. Ou seja, após aprovação do
projeto particular pela Energisa, o Interessado deverá consultar a lista de
Fornecedores de Serviços homologados no nosso site para posterior execução da
obra, tal como acontece para Fornecedor de Materiais.
Importante ressaltar que o Termo de Homologação não dará Autorização para o
Fornecedor 3ºx3º intervir na rede sem prévia autorização da Distribuidora, visto
que este documento se limitará a homologar o fornecedor. Conforme artigo 37 da
REN 414/2010, inciso IX: “Nos casos de reforços ou de modificações em redes
existentes, a distribuidora deve fornecer autorização por escrito ao interessado,
informando data, hora e prazo compatíveis com a execução dos serviços”. Deste
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modo, esta autorização não será emitida a Fornecedores que não apresentarem o
Termo de Homologação.
Parte do fornecedor a obrigação de informar ao interessado/cliente, que a sua
homologação encontra-se validada e vigente no Grupo Energisa, através da
disponibilização do Termo de Homologação.
Para Fornecedor com Contrato Ativo no Grupo Energisa, este deverá observar se seu
Termo de Homologação está vigente com classe de serviço compatível para execução
de obra terceiro para terceiro.

4.10.

Atribuições

As atribuições seguem conforme descrito na matriz RACI:
MATRIZ RACI - HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDOR PARA CONTRATAÇÃO PELA ENERGISA

I

4 4.5 - Edital de Convocação

C

R-A

I

5 4.6 - Recebimento de Propostas

C

R-I

C

R

R-A

C-I

I

R-A

R

R

I

I

6 4.7 - Avaliação Técnica, Comercial e Negociação

R-C

7 4.8 - Contratação / Assinatura Digital
8 Análise de Desempenho

I

Diretores - VP's

R-A

3 4.4 - Seleção de Fornecedores - LOF

GTD

C-I

Gerencia de

I

Suprimentos

R-A

Almoxarifado

R-A

Coordenação de

2 4.3 - Homologação de Fornecedores

Área Contratante

R-C-I

Meio Ambiente

I

SESMT

Fornecedor

I

Energisa

Compras

R-A

Etapas da Norma

Coordenação de

Área de Qualidade

1 4.1 e 4.2 - Cadastro de Fornecedores

SEQUÊNCIA

CSE

Área Técnica

I
R-C

R-C

R-C

R-C

I
R-C

R-C

R-C

R-C

I
C

C

C

C

A

I

A

A

I

R

I
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MATRIZ RACI - HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDOR 3ºx3º

C-I

R-C

R-C

R-C

6 4.7 - Avaliação Técnica, Comercial e Negociação

R-C

R-A

C-I

R-C

R-C

C-I

DCMD

R-A

Meio

R-A

Ambiente

2 4.3 - Homologação de Fornecedores

SESMT

R-C-I

3º x 3º

Fornecedor

I

Etapas da Norma

Área de

R-A

CSE

1 4.1 e 4.2 - Cadastro de Fornecedores

SEQUÊNCIA

Qualidade

Área Técnica

I

Legenda RACI:
R = Responsável pela execução do trabalho envolvido no deliverable, processo ou atividade,
pessoa ou papel responsável por assegurar que o trabalho seja completado;
A = Aprovador do trabalho envolvido no deliverable, atividade ou processo;
C = Consultado. Pessoa que fornecerá conhecimentos ou informações para completar o
trabalho;
I = Informado. Pessoal que deverá ser informado sobre o status do trabalho em questão.
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5. NOTAS COMPLEMENTARES
Em qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, esta Norma poderá sofrer
alterações, no seu todo ou em parte, por motivo de ordem técnica e/ou devido a
modificações na legislação vigente, de forma que os interessados deverão,
periodicamente, consultar a Concessionária e/ou o site da concessionária:
http://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-enormas/normas-tecnicas.aspx

6. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO
Data

Versão

Descrição das Alterações Realizadas

09/09/2019

0.0

Elaboração da Norma.

7. VIGÊNCIA
Esta Norma entra em vigor na data de 27/12/2019.
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8. ANEXOS
Os itens elencados nos anexos abaixo, tem como objetivo servir de base para que os
fornecedores tenham conhecimento dos documentos possíveis de serem solicitados
e auditados pelo Grupo Energisa para cadastro e homologação:


ANEXO 1: Documentos Legais, Financeiros e Técnicos



ANEXO 2: Documentos Relacionados ao SESMT



ANEXO 3: Relação de EPI’s, EPC’s e Cursos por Função



ANEXO 4: Licenças Técnicas Ambientais



ANEXO 5: Requisitos de Inspeção da Infraestrutura para Serviço de Construção
NR-18 e NR-24



ANEXO 6: Requisitos de Inspeção das Condições Gerais dos Veículos e
Equipamentos



ANEXO 7: Requisitos de Inspeção do Almoxarifado
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ANEXO 1: DOCUMENTOS LEGAIS, FINANCEIROS E TÉCNICOS
RESPONSÁVEL

ITEM

DESCRIÇÃO
A. Atestados que comprovem capacidade técnica;
B. Experiência em empreendimentos similares;
C. Currículo dos responsáveis técnicos e quadro de pessoal especializado;
D. Listagem de equipamentos e infraestrutura a serem utilizados na realização dos SERVIÇOS;

Avaliação técnica

E. Certificado/Diploma que comprovem a qualificação dos responsáveis técnicos;
F. Certificados e programas de qualidade;
G. Certidão de Registro de Pessoa Física dos responsáveis técnicos emitido pelo Conselho de Classe;
H. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho de Classe;
I. Outros.
A. Avaliação da situação econômico-financeira do interessado com base na análise de seu balanço patrimonial e demonstração
do resultado do último exercício social, vedada a utilização de balancetes ou balanços provisórios e consoante critérios contidos
no Edital;

Avaliação econômicofinanceira

B. Comprovação de que o interessado não se encontra em situação falimentar ou concordatária, quando pessoa jurídica, ou
em insolvência civil, quando pessoa física.
C. Análise e cruzamento dos CPFs dos sócios para verificar se os mesmos têm restrições de crédito.
D. Outros.
A. Regularidade societária do interessado, com todos os registros necessários ao exercício da atividade;
B. Litígio que implique em dúvidas quanto ao controle acionário da empresa interessada;
C. Condenação judicial transitada em julgado em desfavor do interessado;

CSE

Avaliação jurídica

D. Ações judiciais contra o interessado, em qualquer esfera;
E. Análise e cruzamento dos CPFs dos sócios para verificar se os mesmos apresentam passivo trabalhista e/ou passivo cível na
empresa apresentada ou empresas anteriores onde constaram como sócios assim como antecedentes criminais;
F. Outros.
A. Infraestrutura geral;
B. Almoxarifados;

Avaliação
administrativa

C. Áreas de suporte (pessoal, TI, financeira, etc.);
D. Organização e limpeza;
E. Treinamento de pessoal;
F. Outros.

Avaliação de segurança A. Índices de acidentes do trabalho;
e sustentabilidade,
quando aplicável, a B. Certificados e programas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente;
depender do tipo de
C. Outros.
serviço
A. Vulnerabilidade dos controles internos e materialização dos riscos, medido pelo índice de conformidade dos critérios
anteriores, conforme definido no Manual de Gestão de Riscos da ENERGISA;
Avaliação de risco

B. Impacto: valor global aproximado dos eventuais contratos que o interessado poderia celebrar com a ENERGISA, medido
conforme definido no Manual de Gestão de Riscos da ENERGISA;
C. Exposição: exposição final do risco a que a ENERGISA estaria exposta em uma eventual contratação do interessado,
conforme definido no Manual de Gestão de Riscos da ENERGISA.

Avaliação do histórico A. Conformidade com auditorias internas realizadas.
de mercado da
empresa e seus sócios B. Verificação junto ao mercado para identificar práticas contrárias ao previsto no Código de Ética da ENERGISA.
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ANEXO 2: DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SESMT
RESPONSÁVEL ITEM

SESMT

DESCRIÇÃO

1

Relação de todos os colaboradores que irão atuar na prestação dos serviços objeto do Contrato, com indicação
individualizada da função de cada profissional

2

Registro do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho ("SESMT") devidamente dimensionado
conforme a NR-04

3

Cópias das carteiras de trabalho com registro de todos os colaboradores

4

Cópias dos cursos de capacitação/qualificação de todos os colaboradores

5

Cópias dos cursos de NR-10 básico, complementar e reciclagem e treinamento obrigatório da NR-35

6

Cópia de carta com informação/dados sobre o profissional legalmente habilitado e autorizado, que se
responsabilizará pelos demais funcionários da CONTRATADA (NR 10.8.3.A)

7

Cópia da avaliação psicológica com laudo de todos os colaboradores

8

Cópias das cartas de autorização do SEP (Sistema Elétrico de Potência)

9

Cópias das Ordens de Serviço (conforme NR-1)

10

Cópias dos Atestados de Saúde Ocupacionais (ASO’s)

11

Cópia da ficha de entrega de Equipamentos de Proteção Individual ("EPI's")

12

Programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA

13

Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO

14

Cópia dos laudos dos ensaios elétricos dos equipamentos isolados

15

Cópia do curso de capacitação para operação de equipamentos especiais (Motoserra, Guindauto, Sky, entre
outros), conforme a NR-12, se aplicável

16

Cópia do procedimento da empresa para situações de emergência

17

Cópia do modelo da Análise Preliminar de Risco – APR utilizada pela CONTRATADA

18

Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do engenheiro responsável.

19

Relação dos materiais, ferramentas, EPI’s e Equipamentos de Proteção Coletiva ("EPC's") contratados

20

Condições dos EPI’s exigidos para as atividades

21

Confirmação da efetiva entrega dos EPI’s

22

Condições dos EPC’s exigidos por equipe

23

Condições das ferramentas e equipamentos exigidos

24

Condições dos veículos das equipes

25

Verificação dos testes dielétricos dos equipamentos isolantes

26

Cronograma de Treinamento dos PRE, PRO, POP e APR

27

Dimensionamento do SESMT (conforme NR-04)

28

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (conforme estabelecido na NR-09)

29

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO (conforme estabelece a NR-07), assim como os
Atestados de Saúde Ocupacionais – ASO dos novos colaboradores.

30

Dimensionamento da CIPA (conforme NR-05)

31

Ordem de Serviço ("O.S.") de segurança, em atendimento à NR-01

32

Treinamento do uso e consevação adequada de todos os EPIS

33

Plano Anual de Segurança prazo: 60 dias após a assinatura do contrato
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ANEXO 3: RELAÇÃO DE EPI’S, EPC’S E CURSOS POR FUNÇÃO
RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

Eletricista de
Construção e
Manutenção de Redes
Desernergizadas

Eletricista de Linha
Viva de Distribuição
Obs: Para “Poda de
Árvores em Linha
Viva” – os requisitos
são os mesmos.
SESMT

Eletricista de Serviços
Comerciais

Eletricista de Podas de
Árvores em redes
Desenergizadas

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Curso NR-10 “Básico e Complementar” - (80h)

2

Curso de Reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura (8h)

4

Curso de Construção e Manutenção de Redes de Distribuição Aérea

5

Curso para Gestores de Eletricistas.

6

Curso de Operação de Guindauto (Operador do Guindauto)

7

Curso Direção Defensiva (para motoristas)

8

Curso de Poda de Árvores incluindo manuseio de moto-poda e moto-serra à Combustão.

9

Avaliação Psicológica de Aptidão para Função.

10

EPI's necessários: capacete, óculos, botina, uniforme anti-chama, capa de chuva, perneira, protetor solar, protetor auricular, cinto
pára-quedista com linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante e de cobertura (somente para os eletricistas que
realizam as manobras, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante classe 2
e classe 4 com cobertura e balacrava retardante a chamas.

11

EPC's necessários: manta isolante, cones, bastão de manobra, fita isolação/sinalização, detector tensão, conjunto aterramento
temporário BT e MT, kit resgate.

1

Curso NR-10 “Básico e Complementar” - (80h)

2

Curso de Reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura (8h)

4

Curso de Construção e Manutenção de Redes de Distribuição Aérea

5

Curso para Gestores de eletricistas.

6

Curso de Operação de guindauto/sky isolado (Operador do Sky)

7

Curso de Direção Defensiva (para motoristas)

8

Avaliação Psicológica de Aptidão para Função.

9

Curso de Construção e Manutenção de Redes de Distribuição Aérea “ Energizada”.

10

Curso de linha viva de distribuição método ao contato tensões 13,8 e 34,5kV.

11

Curso de Poda de Árvores incluindo manuseio de moto-poda e moto-serra “Hidráulico”.

12

EPI's necessários: capacete, óculos, botina, uniforme anti-chama (sem componenetes metalicos), capa de chuva, perneira, protetor
solar, protetor auricular, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante classe
2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4, balacrava retardante a chamas.

13

EPC's necessários: manta isolante, cones, bastão de manobra, isoladores de estruturas, entre outros.

1

Curso NR-10 básico e complementar (80h)

2

Curso de reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura” – (8h)

4

Curso de Construção e Manutenção de Redes de Distribuição Aérea

5

Curso de Direção Defensiva (para motoristas)

6

EPIs necessários: capacete, óculos, protetor facial, botina, uniforme anti-chama, capa de chuva, perneira, protetor solar, protetor
auricular, cinto pára-quedista com linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante e de cobertura (classe de tensão “0” e
classe 2 para manobras), luva isolante classe 0 e classe 3 com cobertura.

7

EPCs necessários: manta isolante, cones, bastão de manobra.

1

Curso NR-10 “Básico e Complementar” - (80h)

2

Curso de reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura” – (8h)

4

Curso de Poda de Árvores incluindo manuseio de moto-serra / moto-poda e técnicas de podas de vegetação.

5

Curso Direção Defensiva (para motoristas)

6

Avaliação Psicológica de Aptidão para Função.

7

EPI's necessários: capacete, óculos, botina, uniforme anti-chama, calça anti-corte, protetor auricular, capa de chuva, perneira,
protetor solar, cinto pára-quedista com linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante e de cobertura (somente para os
eletricistas que fazem as manobras), luva isolante classe 0 e classe 3 com cobertura e balacrava retardante a chamas.

8

EPC's necessários: manta isolante, cones, bastão de manobra, fita isolação/sinalização, detector tensão, conjunto aterramento
temporário BT e MT.
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RESPONSÁVEL

SESMT

FUNÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Curso NR-10 “Básico e Complementar” - (80h)

2

Curso de reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura” – (8h)

4

Curso de Manutenção de Linhas de Transmissão, incluindo método de linha viva ao potencial e a distância

5

Curso de Operação de guindauto (para quem vai operar)

6

Curso Direção Defensiva (para motoristas)

7

Avaliação Psicológica de Aptidão para Função

8

EPIs necessários:
i. Manutenção em linha viva ou em linha morta: Vestimenta antichama completa, vestimenta condutiva completa, capacete com
jugular passada, luva, cinto de segurança retardante a chamas, óculos de proteção, protetor solar e botina de segurança, cinto páraquedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga
isolante classe 2 e classe 4 e balacrava retardante a chamas;
ii. Inspeção Detalhada nas Linhas de Subtransmissão: Uniforme, Capacete com jugular passada, óculos de proteção, perneira, protetor
solar e botina de segurança;
iii. Inspeção Visual Terrestre e termovisionamento nas Linhas de Subtransmissão: Uniforme, capacete com jugular passada, luva,
óculos de proteção, cinto de segurança retardante a chamas, perneira, protetor solar e botina de segurança;
iv. Operação de equipamentos: Vestimenta anti-chama completa, capacete com jugular passada, luva isolada classe 4 (69 e 138kv),
óculos de proteção, perneira, protetor solar e botina de segurança;
v. Operação de caminhão guindauto: Vestimenta antichama completa, Capacete com jugular passada, cinto de segurança retardante a
chamas, balacrava retardante a chamas, luva, óculos de proteção, perneira, protetor solar e botina de segurança, banqueta isolada. O
caminhão deverá estar conectado a malha de aterramento;
vi. Linha viva ao potencial: Vestimenta antichama completa, vestimenta condutiva completa, capacete com jugular passada, luva,
óculos de proteção, cinto de segurança retardante a chamas, balacrava retardante a chamas, protetor solar e botina condutiva;
vii. Linha viva a distância: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva de vaqueta, óculos de proteção,
protetor solar e botina de segurança;
viii. Construção e montagem, Poste de concreto e torres metálicas: Vestimenta antichama completa, Capacete com jugular passada,
luva, óculos de proteção, cinto de segurança retardante a chamas, balacrava retardante a chamas perneira, protetor solar e botina de
segurança;
ix. Intervenção no sistema de aterramento: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva isolada conforme
tensão, óculos de proteção, cinto de segurança retardante a chamas, perneira, protetor solar, botina de segurança, balacrava
retardante a chamas.

Eletricista de Linhas
de Transmissão
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RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ITEM
1

Curso NR-10 “Básico e Complementar” - (80h)

2

Curso de reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura” – (8h)

4

Curso de Manutenção de Subestações, incluindo método de linha viva ao potencial, ao contato e a distância

5

Curso de Operação de guindauto (para quem vai operar)

6

Curso de Direção Defensiva (para motoristas)

7

Avaliação Psicológica de Aptidão para Função

8

EPIs necessários:
i. Inspeção visual técnica e termovisionamento: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, óculos de proteção,
protetor solar e botina de segurança;
ii. Manutenção de equipamentos: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva, óculos de proteção, protetor
solar e botina de segurança, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante
classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
iii. Intervenção no sistema de aterramento: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva isolada conforme
tensão, óculos de proteção, protetor solar e botina de segurança, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e travaqueda, luva de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
iv. Operação de equipamentos: Vestimenta antichama completa, parca (69 e 138kV), capacete com jugular passada, luva isolada
classe II (até 34,5kV) e classe 4 (69 e 138kV), luva de proteção, óculos de proteção, protetor solar e botina de segurança;
v. Operação de caminhão guindauto: Capacete com jugular passada, luva, óculos de proteção, botina de segurança, protetor solar e
banqueta isolada. O caminhão deverá estar conectado a malha de aterramento, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de
vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
vi. Linha viva método ao contato: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva isolada conforme tensão,
manga isolada, óculos de proteção, protetor solar e botina de segurança, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e
trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
vii. Linha viva método ao potencial: Vestimenta antichama completa, vestimenta condutiva completa, capacete com jugular passada,
luva, óculos de proteção, protetor solar e botina condutiva, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda,
luva de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
viii. Linha viva método à distância: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva isolada conforme tensão,
óculos de proteção, protetor solar e botina de segurança, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva
de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
ix. Construção e montagem eletromecânica: Vestimenta antichama completa, Capacete com jugular passada, luva, óculos de proteção
,protetor solar e botina de segurança, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva
isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
x. Ensaios Elétricos: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva, óculos de proteção, protetor solar e botina
de segurança;
xi. Montagem / desmontagem de transformador de força: Capacete com jugular passada, luva, óculos de proteção, protetor solar e
botina de segurança, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante classe 2 e
classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4;
xii. Tratamento de óleo em transformador de força energizado: Vestimenta antichama completa, capacete com jugular passada, luva,
óculos de proteção, protetor solar e botina de segurança, cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva
de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe 4 com cobertura, manga isolante classe 2 e classe 4.
Obs: No caso de Ampliação e Construção de subestação, o SESMT da unidade deverá realizar a análise dos perigos e riscos presentes
na atividade contratada.

1

Curso NR-10 “Básico e Complementar” - (80h)

2

Curso de reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura” – (8h)

4

Curso de Proteção, Controle e Automação de Subestação

5

Curso de Direção Defensiva (para motoristas)

6

Avaliação psicológica de aptidão para a função

7

EPI's necessários: Vestimenta anti-chama completa, capacete com jugular passada, luva, óculos de proteção, protetor solar e botina
de segurança; cinto pára-quedista retardante a chamas, linha de vida e trava-queda, luva de vaqueta, luva isolante classe 2 e classe
4 com cobertura.

1

Curso NR-10 “Básico” - (40h)

2

Curso de reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura” – (8h)

4

Curso NR 12 Operação de motosserra - (8h)

5

Treinamento de Segurança e Meio Ambiente para atividade de limpeza de faixa

6

EPIs necessários: Uniforme, capacete com jugular passada, luva de vaqueta, óculos de proteção, protetor solar, botina de segurança,
perneira.

1

Curso NR-10 “Básico e Complementar” - (80h)

2

Curso de reciclagem de NR-10 – Bianual (2 em 2 anos)

3

Curso NR-35 “Trabalhos em altura” – (8h) Supervisão.

4

Curso para Supervisores de Eletricistas (20h)

5

Avaliação psicológica de aptidão para a função

6

EPI's necessários: Vestimenta anti-chama completa, capacete com jugular passada, luva, óculos de proteção, protetor solar e botina
de segurança.

Eletricista/técnico de
Manutenção de
Subestação

SESMT

Eletricista/técnico de
Proteção, Controle e
Automação de
Subestação

Equipe de limpeza de
faixa

Encarregado de
Equipes

DESCRIÇÃO
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ANEXO 4: LICENÇAS TÉCNICAS AMBIENTAIS
RESPONSÁVEL ITEM

DESCRIÇÃO

1

Cópia da autorização/licença de funcionamento e/ou alvará de funcionamento válido, emitido por órgão
competente.

2

Cópia das respectivas licenças e/ou autorizações para exercer serviços ou atividades que exijam licenciamento
ambiental ou autorizações dos órgãos ambientais competentes.
Obs.: Os serviços/atividades somente poderão ser executados dentro do prazo de vigência estabelecido nas
respectivas licenças/autorizações ambientais.

3

Cópia da licença de porte e uso de motosserras que deverá ser apresentada antes do início das atividades que
utilizem este equipamento, devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente.
Obs.: A CONTRATADA deverá manter a licença de porte e uso de motosserras junto com este equipamento, devendo
apresentá-la em caso de fiscalização.

4

Em caso de dispensa, apresentar cópia de documento de dispensa ambiental emitida pelo órgão municipal, estadual
ou federal quando da não necessidade da Licença Ambiental.

5

Cópia de relatório com o monitoramento da frota de veículos quanto as emissões de GEE (Relatório de Gás e Efeito
Estufa) e Ruído, de acordo com exigências do DETRAN, caso no Estado não seja exigido relatório de emissões o
contratado deve apresentar parecer contendo as manutenções periódicas de sua frota.

6

Cópia de declaração do órgão licenciador.

7

Cópias das declarações de nada consta nos órgãos ambientais (estadual, federal e municipal) para atualização de
dados na Energisa.

8

Evidenciar todas as ações durante a vigência do contrato no que tange as questões ambientais (Relatório único
assinado por profissional da área ambiental e com ART). Para este item serão comtemplados: Plano de
Gerenciamento de Resíduos, Plano de Contingência para situações de Emergências Ambientais, ações para
minimização de impactos e apresentação das principais ações e ou campanhas ambientais realizadas nos últimos 12
meses internas e externas.

Meio Ambiente
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ANEXO 5: REQUISITOS DE INSPEÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO NR-18 E NR-24
RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

Instalações
Sanitarias

Alojamentos

Vestiarios

SESMT
Refeitorio

ITEM

Ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene;

2

Ter portas de acesso que resguardem a privacidade;

3

Ter paredes de material resistente e lavável;

4

Ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante;

5

Não estarem ligados diretamente aos locais destinados às refeições;

6

Ser independentes para homens e mulheres, quando necessário;

7

Ter ventilação e iluminação adequadas;

8

Ter instalações elétricas protegidas;

9

Estar a menos de 150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho;

10

As instalações sanitárias que não estiverem interligadas à rede de esgoto, deverão possuir fossa séptica ou
outro sistema de tratamento adequado ao efluente gerado;

11

Água potável, filtrada e fresca, para os seus colaboradores.

1

Estar em boas condições de higiene e limpeza;

2

Ter área mínima de 3 (três) metros quadrados por módulo;

3

Não devem estar situados em subsolos ou porões das edificações;

4

Ter instalações elétricas adequadamente protegidas;

5

Possuir armários individuais;

6

As camas ou beliches devem ter dimensões mínimas de 0,80 metros por 1,90 metros, com colchões,
travesseiros e roupa de cama adequados;

7

É proibido cozinhar e/ou aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento.

1

Ter iluminação natural e/ou artificial;

2

Ter armários duplos individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado;

3

Ser mantido em perfeito estado de conservação higiene e limpeza;

4

Ter bancos em número suficiente para atender à todos os usuários, com largura mínima de 0,30 metros;

5

Ser localizado próximo aos alojamentos e/ou à entrada da obra, sem conexão direta com o local
destinado às refeições.

1

Ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições;

2

Ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições;

3

Ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior;

4

Ter mesas com tampos lisos e laváveis e assentos em número suficiente para atender aos usuários;

5

Ter local exclusivo para o aquecimento de refeições;

6

Não ter comunicação direta com instalações sanitárias, não situar em subsolos ou porões das edificações;

7

Ter lixeiras com tampa para isolar os detritos.

1

Ter ventilação natural e/ou artificial que permita boa exaustão;

2

Ter cobertura de material resistente ao fogo;

3

Ter pia para lavar os alimentos e utensílios;

4

Possuir instalações sanitárias exclusivo dos colaboradores que manipulem alimentos, refeições e utensílios;

5

Cozinha

Lavanderia

DESCRIÇÃO

1

Dispor de recipiente, com tampa, para coleta de lixo;

6

Possuir equipamento de refrigeração para preservação dos alimentos;

7

Ficar adjacente ao local para refeições;

8

É obrigatório o uso de aventais e gorros para os que trabalham na cozinha;

9

Quando for utilizado gás liquefeito de petróleo, os botijões devem ser instalados fora do ambiente de
utilização, em área permanentemente ventilada e coberta;

10

Resíduos orgânicos gerados nos refeitórios deverão ser acondicionados de forma a evitar a proliferação de
insetos e outros vetores de doenças. Os resíduos deverão ser encaminhados para a coleta municipal;

11

No caso da não possibilidade de envio dos resíduos orgânicos, deverão ser dispostos em covas, em que
deverá ser coberto com material de solo sempre que houver nova disposição do resíduo. O local para
disposição desse material deverá ser distante de corpos d’água e do alojamento;

12

Resíduos não orgânicos (copos plásticos, embalagens de alumínio, etc) não poderão ser enterrados e
deverão ser acondicionados separadamente e encaminhados para os centros urbanos (aterro municipal),
para que sejam recolhidos pelo serviço público de coleta.

1

Possuir local próprio, coberto, ventilado e iluminado para que o colaborador alojado possa lavar, secar e
passar suas roupas de uso pessoal;

2

Ser dotados de tanques individuais ou coletivos em número adequado;

3

As instalações sanitárias que não estiverem interligadas à rede de esgoto, deverão possui fossa séptica ou
outro sistema de tratamento adequado ao efluente gerado.
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ANEXO 6: REQUISITOS DE INSPEÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DOS
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
RESPONSÁVEL

SESMT

FUNÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS
DOS VEÍCULOS

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Documentação do veiculo - TRLAV, DPVAT e IPVA.

2

Quanto aos pneus, devem apresentar sulcos até a profundidade do TWI e não apresentar cortes em sua carcaça, inclusive o estepe,
devendo estar sempre em boas condições de uso.

3

Quanto à lataria, não deve apresentar partes enferrujadas ou quebradas, que comprometam a segurança do veículo.

4

Quanto aos vidros, não devem apresentar riscos que prejudiquem a visão, trincas e rachaduras que prejudiquem a segurança.

5

Quanto às portas, devem estar reguladas e com todos os mecanismos de acionamentos dos vidros, maçanetas e travas em funcionamento.

6

Quanto aos freios, devem estar em perfeito estado de funcionamento, tanto os sistemas de serviço, quanto ao freio manual;

7

Quanto à direção, não deve apresentar folga no volante.

8

Quanto à parte elétrica, os faróis altos e baixos, luzes de direção, lanternas, luz de freio e limpadores de para-brisa devem estar
funcionando perfeitamente.

9

Quanto à parte mecânica, o motor, câmbio, transmissão e suspensão devem funcionar perfeitamente.

10

Quanto aos acessórios de segurança, o extintor portátil de pó químico seco, triângulo refletivo luminoso, cintos de segurança, espelhos
retrovisores externos e internos e sinalização sonora para ré (caminhões) devem estar funcionando perfeitamente e apresentarem bom
estado de conservação.

11

Os veículos que transportam materiais e equipamentos devem possuir compartimentos apropriados para acomodá-los e uma proteção
separando os ambientes dos bancos dianteiros destes materiais e equipamentos, como, por exemplo, veículos utilizados para atividades de
corte, religação, ligação nova, entre outros.

12

Os veículos deverão estar identificados conforme padrão da CONTRATANTE (“Identificação Visual”).

13

Veículos acima de 4 (quatro) toneladas deverão ter à disposição, no mínimo, 2 (dois) calços padrão da CONTRATANTE, além dos calços do
guindauto, quando houver.

14

Os motoristas devem possuir Carteira Nacional de Habilitação vigente e em categoria compatível com o veículo.

15

Quanto a manutenção dos veículos e equipamentos, devem ser obrigatoriamente realizados em locais apropriados, ou utilizar material de
contenção de resíduos, evitando assim contaminação do solo com materiais graxos, oleosos e combustíveis nas frentes de trabalho, bem
como evitar lavagem de veículos e equipamentos nos córregos, riachos e ribeirões para evitar a contaminação dos recursos hídricos e
ictiofauna por hidrocarbonetos.

16

Em suas atividades relacionadas ao manejo de equipamentos contendo óleo, graxas, solventes e demais produtos contaminantes, a
CONTRATADA deve adotar cuidados especiais, prevenindo e/ou mitigando eventuais vazamentos e contaminação do solo e da água.

17

Veículos equipados com equipamento especial, como por exemplo, guindauto e cesta aérea, deverá apresentar laudo elaborado por
profissional habilitado com emissão de ART atestando aptidão do equipamento para a execução das atividades. Este laudo deverá estar
sempre disponível no veículo, à disposição da fiscalização.

18

Prestadoras de Serviços que utilizam motocicletas devem disponibilizar o equipamentos mínimos exigidos (KIT MOTOCICLISTA):
i. Capacete com viseira;
ii. Luvas para motociclista;
iii. Botinas apropriadas para motociclista;
iv. Roupa apropriada para motociclista;
v. Mata-cachorro;
vi. Antena anti-cerol; e
vii. Curso de direção defensiva inicial obrigatório para novos colaboradores com reciclagem anual.
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RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

EQUIPAMENTOS DOS
VEÍCULOS - NR-12 GUINDAUTO

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Os veículos possuem sinalizador sonoro para ré e para o acionamento do guindauto?

2

Veículo equipado com guindauto, possui capacidade de pelo menos 5 (cinco) toneladas/metro e acessorios necessarios para execução dos
serviços com a maior segurança possivel, tais como extensão de lança, estropo, caçamba, sapatas, entre outros, bem como possuir trava
de segurança no sistema de freio.

3

Os braços/lança da cesta aérea está compativel, com as tensões de trabalho, com testes de dieletricos, inclusive os liners, comprovados
por laudos emitidos por profissional habilitado.
O equipamento deve ser dotado de:
a) dispositivos de segurança que garantam seu perfeito nivelamento no ponto de trabalho, conforme especificação do fabricante;
b) alça de apoio interno;

1

c) guarda-corpo que atenda às especificações do fabricante ou, na falta destas, ao disposto no item 18.13.5 da NR18;
d) painel de comando com botão de parada de emergência;
e) dispositivo de emergência que possibilite baixar o trabalhador e a plataforma até o solo em caso de pane elétrica, hidráulica ou
mecânica;
f) sistema sonoro automático de sinalização acionado durante a subida e a descida.
A PTA deve possuir proteção contra choques elétricos, por meio de:

SESMT

a) cabos de alimentação de dupla isolação;
EQUIPAMENTOS DOS
VEÍCULOS - NR-18 PLATAFORMA DE
TRABALHO AÉREO

2

b) plugs e tomadas blindadas;
c) aterramento elétrico;
d) Dispositivo Diferencial Residual (DDR).

3

É responsabilidade do usuário fornecer ao operador responsável o manual de procedimentos para a rotina de verificação diária.

4

O operador deve ser capacitado de acordo com o item 18.22.1 da NR-18 e ser treinado no modelo de PTA a ser utilizado, ou em um
similar, no seu próprio local de trabalho.

5

A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e
identificado por crachá.
As máquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e parada localizado de modo que:
a) seja acionado ou desligado pelo operador na sua posição de trabalho;

6

b) não se localize na zona perigosa da máquina ou do equipamento;
c) possa ser desligado em caso de emergência por outra pessoa que não seja o operador;
d) não possa ser acionado ou desligado, involuntariamente, pelo operador ou por qualquer outra forma acidental;
e) não acarrete riscos adicionais.
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RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO
As cestas aéreas devem dispor de:
a) ancoragem para cinto de segurança tipo paraquedista, conforme projeto e sinalização do fabricante;
b) todos os controles claramente identificados quanto a suas funções e protegidos contra uso inadvertido e acidental;
c) controles para movimentação da caçamba na parte superior e na parte inferior, que devem voltar para a posição neutra quando
liberados pelo operador, exceto o controle das ferramentas hidráulicas;
d) controles inferior e superior para a operação do guincho e válvula de pressão para limitar a carga nas cestas aéreas equipadas com
guincho e “JIB” para levantamento de material, caso possua este acessório;
e) dispositivo de travamento de segurança de modo a impedir a atuação inadvertida dos controles superiores;
f) controles superiores na caçamba ou ao seu lado e prontamente acessíveis ao operador;
g) controles inferiores prontamente acessíveis e dotados de um meio de prevalecer sobre o controle superior de movimentação da
caçamba;
h) dispositivo de parada de emergência nos comandos superior e inferior devendo manter-se funcionais em ambos casos;

1

i) válvulas de retenção nos cilindros hidráulicos das sapatas estabilizadoras e válvulas de retenção e contrabalanço ou holding nos cilindros
hidráulicos do braço móvel a fim de evitar movimentos indesejáveis em caso de perda de pressão no sistema hidráulico;
j) sistema estabilizador, com indicador de inclinação instalado, em local que permita a visualização durante a operação dos
estabilizadores, para mostrar se o equipamento está posicionado dentro dos limites de inclinação lateral permitidos pelo fabricante;
k) controles dos estabilizadores protegidos contra o uso inadvertido, que retornem à posição neutra quando soltos pelo operador,
localizados na base da unidade móvel, de modo que o operador possa ver os estabilizadores se movimentando;
l) válvula seletora, junto ao comando dos estabilizadores, que numa posição bloqueie a operação dos estabilizadores e na outra posição, os
comandos de movimentação da(s) caçamba(s);
m) sistema que impeça a operação das sapatas estabilizadoras sem o prévio recolhimento do braço móvel para uma posição segura de
transporte;
n) sistema de operação de emergência que permita a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de pane, exceto no caso
previsto na alínea “o”;

SESMT

EQUIPAMENTOS DOS
VEÍCULOS - NR-12 CESTO AÉREO

o) recurso para operação de emergência que permita a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de ruptura de mangueiras
hidráulicas;
p) ponto para aterramento.
2

A caçamba ou plataforma deve ser dimensionada para suportar e acomodar o(s) operador(es) e as ferramentas indispensáveis para
realização do serviço.
Caçambas (não condutivas):

3

a) as caçambas fabricadas em material não condutivo devem atender aos requisitos da norma ABNT NBR 16092:2012 e seu Anexo “C”;
b) a caçamba das cestas aéreas isoladas deve ser dotada de cuba isolante (liner), exceto para trabalho pelo método ao potencial;
c) não deve haver aberturas nem passagens nas caçambas de cestas aéreas isoladas, exceto para trabalho pelo método ao potencial.
Plataformas metálicas (condutivas):

4

a) devem possuir sistema de proteção contra quedas com no mínimo 990 mm de altura e demais requisitos dos itens 12.70, alíneas “a”,
“b”, “d” e “e”, 12.71, 12.71.1 e 12.73, alíneas “a”, “b” e “c” desta Norma Regulamentadora;
b) quando o acesso da plataforma for por meio de portão, não pode permitir a abertura para fora e deve ter sistema de travamento que
impeça a abertura acidental.

5

As cestas aéreas, isoladas e não isoladas, devem possuir sistema de nivelamento da(s) caçamba(s) ativo e automático, através de sistema
mecânico ou hidráulico que funcione integradamente aos movimentos do braço móvel e independente da atuação da força de gravidade.

6

As cestas áreas não isoladas com até 10 anos de uso, contados a partir da vigência deste anexo, estão dispensadas da exigência do item
2.3, podendo possuir sistema de nivelamento da caçamba por gravidade.

7

É proibida a utilização de cestas aéreas não isoladas que não possuam sistema de nivelamento da caçamba ativo e automático.

8

Para serviços em linhas, redes e instalações energizadas com tensões iguais ou superiores a 1.000V, deve-se utilizar cesta aérea isolada,
que possua o grau de isolamento, categorias A, B ou C, conforme norma ABNT NBR 16092:2012, e devem ser adotadas outras medidas de
proteção coletivas para a prevenção do risco de choque elétrico, nos termos da NR-10.

9

Para serviços em linhas, redes e instalações energizadas com tensões inferiores a 1.000V, a caçamba deve possuir isolação própria e ser
equipada com cuba isolante (liner), garantindo assim o grau de isolamento adequado, e devem ser adotadas outras medidas de proteção
coletivas para a prevenção do risco de choque elétrico, nos termos da NR-10.
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RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO
Para serviços em proximidade de linhas, redes e instalações energizadas ou com possibilidade de energização acidental, em que o
trabalhador possa entrar na zona controlada com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, o equipamento também deve
possuir o grau de isolamento adequado, observando-se que:

10

a) caso o trabalho seja realizado próximo a tensões superiores a 1.000 V, a cesta aérea deve ser isolada, conforme previsto no item 2.4
deste Anexo;
b) caso o trabalho seja próximo a tensões igual ou inferiores a 1.000 V, a caçamba deve garantir o isolamento, conforme previsto no item
2.5 deste Anexo;
c) devem ser adotadas outras medidas de proteção coletivas para a prevenção do risco de choque elétrico, nos termos da NR-10.

11

Em cestas aéreas com duas caçambas, os controles superiores devem estar posicionados ao alcance dos operadores, sem que haja a
necessidade de desengatar seu cinto de segurança.

12

Os controles inferiores da cesta aérea não devem ser operados com trabalhadores na caçamba, exceto em situações de emergência ou
quando a operação ou atividade assim o exigir.

13

É proibida a movimentação de carga nas cestas aéreas, exceto as ferramentas, equipamentos e materiais para a execução da tarefa
acondicionados de forma segura.

14

As ferramentas, equipamentos e materiais a serem transportados não devem ter dimensões que possam trazer riscos ou desconforto aos
trabalhadores.

15

O peso total dos trabalhadores, ferramentas, equipamentos e materiais não pode exceder, em nenhum momento, a capacidade de carga
nominal da caçamba.
As cestas aéreas devem ter placa de identificação, localizada na parte inferior do equipamento, na qual constem, no mínimo, as seguintes
informações:
a) marca;
b) modelo;
c) isolado ou não isolado;

SESMT

d) teste de qualificação e data do ensaio, se aplicável;

EQUIPAMENTOS DOS
VEÍCULOS - NR-12 CESTO AÉREO

e) número de série;
f) data de fabricação (mês e ano);
16

g) capacidade nominal de carga;
h) altura nominal de trabalho;
i) pressão do sistema hidráulico;
j) número de caçambas;
k) categoria de isolamento da cesta aérea, se aplicável;
l) razão Social e CNPJ do fabricante ou importador;
m) empresa instaladora;
n) existência de acessórios para manuseio de materiais (guincho e JIB);
o) indicação de que o equipamento atende a norma ABNT NBR 16092:2012.
As cestas aéreas devem ser dotadas de sinalização de segurança, atendidos os requisitos da NR 12, devendo contemplar também:

17

a) riscos envolvidos na operação do equipamento;
b) capacidade de carga da caçamba e dos equipamentos para movimentação de materiais (guincho e JIB);
c) informações relativas ao uso e à capacidade de carga da cesta aérea para múltiplas configurações.

18

Os controles das cestas aéreas devem estar identificados com símbolos e/ou inscrições com a descrição de suas funções

19

As cestas aéreas devem ser submetidas a inspeções e ensaios previstos na norma ABNT NBR 16092:2012.

20

Nos casos de transferência de propriedade, é responsabilidade do comprador informar ao fabricante da cesta aérea, em um prazo de 30
dias a partir do recebimento do equipamento, seu modelo e número de série, bem como o número do CNPJ e o endereço do novo
proprietário.

21

Manual da cesta aérea disponivel para o operador.
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RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO
Os cestos acoplados devem dispor de:
a) ancoragem para cinto de segurança tipo paraquedista, conforme projeto e sinalização do fabricante;
b) todos os controles claramente identificados quanto a suas funções e protegidos contra uso inadvertido e acidental;
c) controles para movimentação da caçamba na parte superior e na parte inferior, que voltem para a posição neutra quando liberados
pelo operador;
d) dispositivo ou sistema de segurança que impeça a atuação inadvertida dos controles superiores;
e) controles superiores na caçamba ou ao seu lado e prontamente acessíveis ao operador;
f) controles inferiores prontamente acessíveis e dotados de um meio de prevalecer sobre o controle superior de movimentação da
caçamba;
g) dispositivo de parada de emergência nos comandos superior e inferior, devendo manter-se funcionais em ambos os casos;
h) válvulas de retenção nos cilindros hidráulicos das sapatas estabilizadoras, e válvulas de retenção e contrabalanço ou holding nos cilindros
hidráulicos do braço móvel, a fim de evitar movimentos indesejáveis em caso de perda de pressão no sistema hidráulico;
i) controles dos estabilizadores protegidos contra o uso inadvertido, que retornem à posição neutra quando soltos pelo operador,
localizados na base do guindaste, de modo que o operador possa ver os estabilizadores movimentando;

1

j) válvula ou chave seletora, junto ao comando dos estabilizadores, que numa posição bloqueie a operação dos estabilizadores e na outra
posição, os comandos de movimentação do equipamento de guindar;
k) sistema que impeça a operação das sapatas estabilizadoras sem o prévio recolhimento do braço móvel para uma posição segura de
transporte;
l) sistema de operação de emergência que permita a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de pane, exceto no caso
previsto na alínea “m”;
m) recurso para operação de emergência que permita a movimentação dos braços e rotação da torre em caso de ruptura de mangueiras
hidráulicas;

SESMT

n) sistema estabilizador, com indicador de inclinação instalado junto aos comandos dos estabilizadores, em ambos os lados, para mostrar
se o equipamento está posicionado dentro dos limites de inclinação permitidos pelo fabricante;

EQUIPAMENTOS DOS
VEÍCULOS - NR-12 CESTO ACOPLADO

o) sistema limitador de momento de carga que, quando alcançado o limite do momento de carga, emita um alerta visual e sonoro
automaticamente e impeça o movimento de cargas acima da capacidade máxima do guindaste, bem como bloqueie as funções que
aumentem o momento de carga.
p) ponto para aterramento no equipamento de guindar;
q) sistema mecânico e/ou hidráulico, ativo e automático, que promova o nivelamento do cesto, evite seu basculamento e assegure que o
nível do cesto não oscile além de 5 graus em relação ao plano horizontal durante os movimentos do braço móvel ao qual o cesto está
acoplado.
2

A caçamba ou plataforma deve ser dimensionada para suportar e acomodar o(s) operador(es) e as ferramentas indispensáveis para
realização do serviço.

3

As caçambas fabricadas em material não condutivo devem atender às dimensões do Anexo “C” da norma ABNT NBR 16092:2012
Plataformas metálicas (condutivas):
a) devem possuir sistema de proteção contra quedas com no mínimo 990 mm de altura e demais requisitos dos itens 12.70, alíneas “a”,
“b”, “d” e “e”, 12.71, 12.71.1 e 12.73, alíneas “a”, “b” e “c” desta Norma Regulamentadora;

4

b) possuir o piso com superfície antiderrapante e sistema de drenagem cujas aberturas não permitam a passagem de uma esfera com
diâmetro de 15 mm;
c) possuir degrau, com superfície antiderrapante, para facilitar a entrada do operador quando a altura entre o nível de acesso à
plataforma e o piso em que ele se encontra for superior a 0,55 m;
d) possuir borda com cantos arredondados.

5

Para serviços em linhas, redes e instalações energizadas com tensões iguais ou superiores a 1.000V, a caçamba e o equipamento de
guindar devem possuir isolamento, garantido o grau de isolamento, categorias A, B ou C, conforme norma ABNT NBR 16092:2012, e
devem ser adotadas outras medidas de proteção coletivas para a prevenção do risco de choque elétrico, nos termos da NR-10.

6

Para serviços em linhas, redes e instalações energizadas com tensões inferiores a 1.000V, a caçamba deve possuir isolação própria e ser
equipada com cuba isolante (liner), garantindo assim o grau de isolamento adequado, e devem ser adotadas outras medidas de proteção
coletivas para a prevenção do risco de choque elétrico, nos termos da NR-10.
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RESPONSÁVEL

FUNÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO
Para serviços em proximidade de linhas, redes e instalações energizadas ou com possibilidade de energização acidental, em que o
trabalhador possa entrar na zona controlada com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, o equipamento também deve
possuir o grau de isolamento adequado, observando-se que:

7

a) caso o trabalho seja realizado próximo a tensões superiores a 1.000 V, a caçamba e o equipamento de guindar devem ser isolados,
conforme previsto no item 3.3 deste anexo;
b) caso o trabalho seja próximo a tensões igual ou inferiores a 1.000 V, a caçamba deve garantir o isolamento, conforme previsto no
item 3.4 deste anexo.
c) devem ser adotadas outras medidas de proteção coletivas para a prevenção do risco de choque elétrico, nos termos da NR-10.

SESMT
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8

O posto de trabalho do equipamento de guindar, junto aos comandos inferiores, não deve permitir que o operador tenha contato com o
solo na execução de serviços em proximidade de energia elétrica.

9

O posto de trabalho deve ser fixado na parte inferior do equipamento de guindar ou no chassi do veículo.

10

Os equipamentos de guindar que possuam mais de um conjunto de controle inferior devem possuir meios para evitar a operação
involuntária dos controles, enquanto um dos controles estiver sendo operado.

11

Em cestos acoplados com duas caçambas, os controles superiores devem estar posicionados ao alcance dos operadores, sem que haja a
necessidade de desengatar seu cinto de segurança.

12

Os controles inferiores do guindaste não devem ser operados com trabalhadores na caçamba, exceto em situações de emergência ou
quando a operação ou atividade assim o exigir.

13

O sistema de estabilização deve ser utilizado conforme orientações do fabricante para garantir a estabilidade do conjunto
guindaste/cesto.

14

O conjunto guindaste/cesto acoplado deve ser ensaiado com carga de 1,5 vezes a capacidade nominal, a ser aplicada no centro da
caçamba na sua posição de máximo momento de tombamento, registrado em relatório do ensaio.

15

Estabilizadores com extensão lateral devem ser projetados para evitar sua abertura involuntária e devem ter o seu curso máximo limitado
por batentes mecânicos ou cilindros hidráulicos projetados para esta função.
As caçambas dos cestos acoplados devem ter placa de identificação na qual constem, no mínimo, as seguintes informações:
a) razão social e CNPJ do fabricante ou importador;
b) modelo;

16

c) data de fabricação;
d) capacidade nominal de carga;
e) número de ocupantes;
f) eventuais restrições de uso;
g) grau de isolação elétrica da caçamba, se aplicável.

17

As caçambas devem possuir sinalização, atendidos os requisitos desta Norma Regulamentadora, destacando a capacidade de carga
nominal, o número de ocupantes e a tensão máxima de uso, quando aplicável.

18

Os equipamentos de guindar que receberem cestos acoplados para elevação de pessoas devem ser submetidos a ensaios e inspeções
periódicas de forma a garantir seu bom funcionamento e sua integridade estrutural.

19

Devem ser realizados ensaios que comprovem a integridade estrutural, tais como ultrassom e/ou emissão acústica, conforme norma ABNT
NBR 14768:2015.

20

É proibida a movimentação de cargas suspensas no gancho do equipamento de guindar simultaneamente à movimentação de pessoas
dentro do cesto acoplado.
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ANEXO 7: REQUISITOS DE INSPEÇÃO DO ALMOXARIFADO
RESPONSÁVEL

FUNÇÃO
POSSIBILIDADE DE
ACESSO DE VEÍCULOS
AO LOCAL

ASPECTOS GERAIS DE
CONDIÇÕES E
INSTALAÇÕES
ADMINISTRATIVAS

INFRAESTRUTURA PESSOAL

GPLM Gerência de
Planejamento e
Logística de
PROCEDIMENTOS GERAIS
Materiais

ESTRUTURA ÁREA
INTERNA

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Vias possuem condições ideais para acesso com caminhonete?

2

Vias possuem condições ideais para acesso com truck?

3

Vias possuem condições ideais para acesso com carretas?

1

As instalações estão adequadas aos colaboradores?

2

Os móveis e utensílios estão adequados as operações atuais?

3

As instalações sanitárias estão adequadas a todos os colaboradores?

4

Equipamentos de informática (Microcomputador, Impressora Laser) são adequados para as operações de controle dos
materiais?
* Possuir Microcomputador Duo Core ou superior, com no mínimo 2 GB memória, Windows 7 ou superior

5

Canais de comunicação (Banda larga, link de rede, telefone, rádio, etc.), estão adequações as operações?
* Serviço de Banda Larga de 1MB ou equivalente.

6

O Almoxarife possui acesso aos sistemas necessários?

7

O Almoxarife está devidamente uniformizado?

8

Em aspectos gerais: escritório, ambiente, móveis, limpeza, conservação e organização, estão satisfatórios?

1

Dispõe de profissional qualificado em quantidade compatível com o volume de estoque, para realizar os serviços de controle de
estoque?

2

O colaborador que serã contratado possui Grau de escolaridade - Ensino médio completo?

3

O Colaborador que será contratado Possui conhecimento na operação de sistema integrado para o controle e movimentação de
materiais? Pacote Office?

4

O colaborador que será contratado Possui conhecimento nas funções relacionadas a: inventários, separação, expedição,
conferência e emissão de notas fiscais e demais rotinas?

5

Relação dos colaboradores autorizados a retirarem e receberem materiais dos Almoxarifados da ENERGISA.

1

A unidade tem conhecimento dos procedimentos de recebimento, expedição, armazenagem e devolução de materiais previsto
na IN DCSL 0003/16 - Gestão Estoque Anônimo?

2

Os procedimentos estão sendo devidamente aplicados pela equipe na condução das atividades?

3

Os procedimentos para realização de Inventários, estão sendo seguidos adequadamente?

4

Os documentos de registro dos processos de inventário, estão arquivados adequadamente?

5

O processo de devolução de sucatas está sendo realizado, evitando acumulo?

6

Realiza a triagem dos materiais e equipamentos retirados de campo, segregando aqueles passíveis de utilização daqueles
inservíveis, seguindo os procedimentos definidos pela Energisa?

7

Utiliza a ferramenta de gestão e controle de estoque disponibilizada pela ENERGISA?

8

Realizou o treinamento para utilização do sistema?

9

Indicar colaboradores responsáveis pela realizarão das operações sistêmicas:

10

Colaboradores responsáveis pela realizarão das operações sistêmicas:

11

As orientações seguem o definido na IN DCSL 0004/16 (Gestão e Operação dos Estoques Anônimos Terceiros).

1

Existe área adequada para acesso dos veículos?

2

Área específica para armazenamento de materiais, devidamente identificada e sem acesso de terceiros?

3

A unidade possui controle do acesso ao Almoxarifado?

4

Área interna tem dimensão satisfatória para as atividades?

5

Piso da área interna é adequado as operações?

6

Equipamentos de armazenagem (prateleiras, estantes, porta paletes, etc.) são adequados a demanda?

7

Os materiais e equipamentos estão devidamente organizados e identificados com Código, Descrição, Unidade de Medida, etc.,
utilizando etiquetas e informações nos padrões estabelecidos pela Energisa?

8

Os materiais estão acondicionados da forma correta, observando as suas características de armazenamento (Arrumação,
Localização, Segurança e Conservação)?

9

Existe extintores de incêndio/hidrante na área do Almoxarifado?

10

A unidade possui Sistema de Segurança Patrimonial adequado?

11

Existe iluminação adequada no local?

12

As instalações elétricas estão satisfatórias?

13

As condições físicas (prédio, divisórias, cercas, grade e galpões) e a pintura (portas, paredes, janelas, etc), estão
satisfatórias?

14

Há necessidade de reformas (elétricas ou civis) e/ou pintura no local?

15

Foi identificado materiais que possam sofrer danos ou estão sujeitos a intempéries?

16

De modo geral, o local está adequado como Almoxarifado padrão Energisa?
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FUNÇÃO

ESTRUTURA ÁREA
EXTERNA (locais para
carga, descarga e
realização de
manobras).

FERRAMENTAS PARA
OPERAÇÕES DIÁRIAS

GPLM Gerência de
Planejamento e
Logística de
Materiais

SEGURANÇA DO
TRABALHO E MEIO
AMBIENTE

OBRIGAÇÕES DO
EMPREITEIRO

INVENTÁRIO

DA CESSÃO DE ESPAÇO

DEMAIS ANOTAÇÕES

ITEM

DESCRIÇÃO

1

A área está adequada para acesso de veículos?

2

Área específica para armazenamento de materiais, devidamente identificada e sem acesso de terceiros?

3

Área externa é adequada para as atividades?

4

O piso da área externa está adequado para guarda e movimentação de materiais?

5

O armazenamento de Bobinas, Transformadores e demais materiais e equipamentos, é realizado de forma adequada?

6

As áreas de recebimento, armazenamento e expedição, estão devidamente identificadas e/ou sinalizadas?

7

Existe área de recebimento e expedição de materiais?

8

Os materiais e equipamentos estão devidamente identificados com Código, Descrição, Unidade de Medida, etc., utilizando
etiquetas e informações nos padrões estabelecidos pela Energisa?

9

Os materiais estão armazenados da forma correta, observando as suas características de armazenamento?

10

Existe caixa ou local adequado para coleta de óleo de equipamentos avariados?

11

Há local adequado para guarda e armazenamento de sucatas (inservíveis/vendidos) e trafos avariados?

12

O local destinado para área de sucatas, está devidamente identificado, segregando cada sucata por seu tipo (ferragem,
porcelana, cabos CA-CAA-Multiplexados, etc) para devolução?

13

A unidade possui Sistema de Segurança Patrimonial adequado?

14

Existe extintores de incêndio/hidrante na área do Almoxarifado?

15

Os Sistemas de Segurança, estão devidamente identificados?

16

Existe iluminação adequada no local?

17

As instalações elétricas, estão satisfatórias?

18

Há necessidade de reformas (elétricas ou civis) e/ou pintura no local?

19

Foi identificado materiais que possam sofrer danos ou estão sujeitos a intempéries?

20

A unidade possui área para armazenamento de artefatos de concreto, cumprindo as exigências prevista no Item 8 ESPLANADA DE POSTE, IN DCSL 0002/16 - Padronização da Gestão Estoque Anônimo?

21

De modo geral, o local está adequado como Almoxarifado padrão Energisa?

1

Existem equipamentos para movimentação de Materiais?

2

Os equipamentos existentes para movimentação de materiais (munck, empilhadeira, paleteira, carrinhos, outros) estão
adequados as necessidades de operação atual?

3

Existe Balanças aferidas para pesagem de materiais de até 1000KG?

1

Equipe realiza a utilização de EPI/EPC?

2

Limpeza das áreas internas é satisfatória?

3

Limpeza das áreas externas é satisfatória?

4

Foi identificado evidências da realização de Diálogo de Segurança?

1

Realiza a gestão e controle dos materiais de propriedade na Energisa que se encontram em seu poder?

2

Mantem controle das perdas e avarias ocorridas com materiais e equipamentos, comunicando imediatamente a ENERGISA os
prejuízos decorrentes de falta de materiais?

3

Responsabiliza-se pelo transporte do material até os locais da prestação dos serviços?

4

Faz conferência e encaminha imediatamente à ENERGISA canhoto da nota fiscal dos material efetivamente recebido, assinado
por pessoa autorizada?

5

Efetua o controle dos medidores por unidade, devolvendo mensalmente, os medidores não utilizados, ainda que danificados,
acompanhado da devida documentação?

6

Possui arquivo com os formulários Movimentação de Materiais destinados a serviços emergências ainda não regularizados (RMA
pendente)?
* Formulário Movimentação de Materiais - ANEXO II - IN DCSL 0003/16.

7

As devoluções ocorrem em conformidade com os documentos de movimentação, no que diz respeito às condições de estado dos
materiais (Material bom, Material Sucata ou Material para Recuperação/Reforma)?

8

Efetua reposição dos materiais faltantes ou não utilizados em obras e/ou serviços cancelados, sujeitando-se a aplicação de
penalidades, na hipótese de extravio ou danos?

9

Facilita a realização das auditorias periódicas, objetivando verificar o cumprimento de requisitos ligados ao Sistema de Gestão
Integrado?

10

Utiliza o material da CONTRATANTE, de forma não autorizada?

1

Realiza inventários rotativos a cada 3 (três) meses?

2

Executou inventário anual junto a CONTRATANTE?

3

Executou a reposição do material ou a indenização dos valores apurados das divergências de estoque referente ao inventário
anual?

4

Mantem atualizados os sistemas de gestão de materiais?

5

O inventário seguiu IN CALM 001/2019?

1

O contrato prevê a Cessão de Espaço de forma não onerosa? Caso negativo, solicitar minuta do contrato de cessão de espaço a
área de Gestão de Contratos, com mesma vigência do contrato de prestação de serviços?

1

Alvara de Funcionamento

2

Fachada de Identificação

3

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB)

4

Identificação Cipa (AVCB)

5
Autuação por Órgão Ambiental ou Relatório a Gestão de Materiais
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