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ANEXO

ANEXO E 
NORMAS DO TRABALHO E SEGURANÇA

 

A contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras do Trabalho e Emprego e as Instruções
Norma�vas do INSS, em especial o Decreto 3.048/99, e observar o cumprimento das seguintes normas, no
que couber:

NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mediante a apresentação da documentação da CIPA
cons�tuída, registrada na DRTE, do treinamento dos componentes ou, se for o caso, do representante pelo
cumprimento da norma e seu treinamento;

NR-6 - Equipamento de Proteção Individual, apresentando a relação dos EPC e EPI u�lizados, comprovante
de recebimento pelos empregados e respec�vos CA;

NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com a apresentação do PCMSO assinado por
médico do trabalho contendo os exames médicos obrigatórios e o relatório anual;

NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, assinado por engenheiro de segurança do trabalho,
com a devida ART registrada no CREA, específico para esta empreitada, abrangendo os riscos: �sicos,
químicos e biológicos;

NR-35 – Trabalho em Altura - estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em
altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garan�r a segurança e a saúde
dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta a�vidade.

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Os equipamentos de proteção individual (EPI) deverão ser fornecidos pela contratada de maneira a atender
as peculiaridades de cada a�vidade profissional, obedecido ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR6 -
Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR1 - Disposições Gerais, vinculados aos procedimentos de
segurança específicos de cada NBR da ABNT relacionadas aos serviços e através de análises de riscos do
local.

 

DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO:

Observar severamente as normas de segurança no trabalho, em especial atentando-se para as medidas de
proteção aos operários e a terceiros, de acordo com as NR6, NR18 e NR35, no que couber.

A contratada deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas
operações não provoquem danos �sicos ou materiais a terceiros.
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As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a contratada do cumprimento de
outras disposições legais, federais, municipais e estaduais per�nentes, sendo de sua inteira responsabilidade
os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas �sicas ou jurídicas em decorrência de negligência
nas precauções exigidas no trabalho ou da u�lização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

 

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Modrigais Strauss Nunes, Coordenador de
Administração, em 28/09/2020, às 13:13 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 5918633 e o código CRC A012408B.
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