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ORDEM DE INíCIO DOS SERViÇOS
, ' .

A empresa OG Engenharia e Construções LToA - EPP, contratada por este TRT, conforme

contrato n0107/2017, esta aútorizada a iniciar os serviços de retomada da obra de construção do

prédio do Foro Trabalhista de Estrela/RS, devendo entrega-los concluidos até o dia 29 de setembro

de 2018 (300 dias consecutivos, contados a partir do vi!lésimo dia da presente data),

Até 03/12/2017 a empresa fica obrigada a apresentar' a documentação elencada na

CLAUSULA TERCEIRA do contrato, abaixo listada, ~endo essa entrega condição obrigatória para

inicio dos serviços'

a) Garantia contratual;

b) Orçamento analitico detalhado;

c) Cronograma fisico~financeiro da obra;

d) Diagrama PERT;

e) Alvara de inicio da obra;

I) PCMAT;

g) ART do responsavel técnico pela execução;

h) Carta de Preposição para o Engenheiro ou Arquiteto;

i) Indicação do Mestre de Obras, Encarregado, Técnico ou Coordenador.

Por fim, anexo a esta, segue lista exemplificativa de itens de Segurança e Saúde do Trabalho

observados reiteradamente pela Fiscalização, para auxílio no cumprimento da NR-18 pela emprésa

contratada.

Coordenador da COPE:< - SEMPRO

TRT 4.1 Regi30

Porto Alegre, 13 de nov

Marcos

de 2017.
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LISTA EXEMPLIFICATIVA DE ITENS DE SI:GURANÇA E SAlJDE DO TRABALHO

OBSERVADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERViÇOS

Â Contratada encontra-se ohrigada. por força de Lei c de Contrato. a

atender touos os itens da Norm<l Regulalllclltad('ra 18 - NR:-18 - aplic:Ín:is aos serviços

desenvolvidos. Tal atendimento sení observado c exigido pela Fiscalizaç:io deste Tribunal.

A título de orientaçào. anexa-se li 'seguinte lista à Ordem de Inicio de SClyiço

constando infrações à citada norma reiteradamcnte tlbservadas por esta I:iscali/açilo cm serviços

e obras anteriores. Essa lista obviamcnte não esgota (l escopo da NR-I X.

Itens a screlll atendidos:

'.

I. instalar árcas de vivência (sanitários. vesli<Í1io. rcfeitório) antes do início dos serviços:

proteger instalações elétricas contra riscos mecânicos c intcmpéries. de modo que n;:10

liquem no caminho de pessoas e materiais. 'com cmenda~ bem c\cculadas. scm

. .
ImproVISO:

3. utilizar bctoilcira com atcrramento elétrico botào de parada de cmerg.ência c proteção

das palies perigosas (crcmalheira. correia):

4. comprovar a qualilicação do marceneiro:

5. comprovar a qualificação do eletricista:

6. fiJrnecer crachá de' idcntificação dos traballúdores:

7. fornecer capacitação cm segurança do trabalho com ~nl~lsc cm prevenção dc acidentes

(2h/mês/trabalhador). compnl\'ada por ~elii~icado:.

S. f(xnecer água liltrada:

9. fechar olapumc integralmente:

10. exigir uso de equipamcntos de prote~ào indl\idual pelos seus terccirizados:

11. instalar nos andaimes: guarda-corpo c rodal,é: contravental11entns: piso com fechamento

integral e travado de forma a nào deslizar: (;'a\"as em ao menos três dos rodizios, quando

110U\'Cr:

12. manter dispol1in~1 para a fiscalizaçào no Cí nteiro de ooras a doculllentaçào referentc c."I

segurança do trabalho: !'CMAT. se houver: certificados de treinamcnto: cOlllpnn-antcs

U1~~'" "r ar'l''''''~ HI!l"<,mp'" l ",<I,,,k. 101'1 \ " •.•..;\0 de 11".;,ri/~"i" d••01",1''' "fr i~,,,\IOIlI I (I I',h!~ /,'1Tl-( -\!, (""nl','I'" 0,,1<-", ,l<o"',.-'" -\"",,, 01'-
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de qualificação: atestados de saúde ocupacioilal: ordens de serviço: fichas de controle

de EPI etc.:

13. utilizar escada de mão com fixação e altura suficiente para ultrapassar em 1.00m (um

metro) o piso superior:

14. proteger as pontas dos \'crgalhões:

15. proteger contra impactos as lâmpadas da área de marccllariahu:mação:

16. manter 110 local da obra a docul1lentaçào de segurança do trabalho à dispos,ição da

Fiscalização. incluindo mas nào se limitando a: PCMAT. se houver: atestad~)s de saúde. .
ocupacional: comprovantes de qualificaçào: comprovantes dc treinamento: ordens de

serviço.

,p1JJa 0$~"'¥
Alila Dias Conceição

Analista Judiciário com formação em Engenharia com Espccializúção em Engenharia de

Segurança dó Trabalho

COPEX/SEM PRO/I)G/rlnA
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