




































Emissão : 10/12/2019 - 13:47h 

CNPJ ............................: 36009835000150

RAZÃO SOCIAL/NOME: KIOSHI SERVICOS LTDA

OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 08/02/2020 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o 
direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste 
documento NÃO PODERÁ SER COBRADA.

Emitido em 10/12/2019 às 13:47 pelo AGENTE INTERNET

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
http://www.vitoria.es.gov.br, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".
Entre com a chave:
1ab5166b-84f2-4d53-82a4-82043678add0
Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), certificamos que não constam em 
nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Vitória

Certidão Negativa de Débitos











Classificação de Possibilidade (P)
PONTOS

- Uma rara combinação de falhas é necessária para que o dano/impacto ocorra ou,

- Segundo conhecimento da equipe de avaliação de risco o dano/impacto ocorreu dentro da indústria ao menos uma vez.

- Possível ocorrência do dano/impacto. O dano/impacto pode ocorrer caso falhas adicionais estejam presentes o que não é esperado de ocorrer ou,

- Segundo conhecimento da equipe de avaliação de risco o dano/impacto ocorre anualmente dentro da indústria e/ou unidade Technip Brasil.

- É provável que o dano/impacto ocorra em decorrência de falhas existentes na execução da atividade ou,

- Segundo conhecimento da equipe de avaliação de risco o dano/impacto ocorre regularmente mais de uma vez ao ano nas unidades Technip Brasil.

Classificação de Severidade (S)

PONTOS

Moderado 2

Significante 4

Severo 8

Classificação do Risco (PR)

BAIXO

MÉDIO

ALTO

Improvável

Possível

Provável

2

4

8

INSTRUÇÕES PARA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO 

▪ Além das medidas de controles existentes, não são requeridos controles adicionais. 

▪ Devem ser feitas considerações sobre uma solução de custo mais eficaz ou melhorias que 

não imponham uma carga de custos adicionais.

▪ É requerido monitoramento para assegurar que os controles são mantidos.

▪ Controles adicionais devem ser implementados, mas os custos da prevenção devem ser 

cuidadosamente medidos.

▪ Quando o risco médio é associado a conseqüências extremamente prejudiciais, a 

avaliação da implementação da medida de controle poderá ser mais detalhada.

▪ O trabalho não pode ser conduzido ou iniciado sem que o risco tenha sido reduzido.

▪ Recursos devem ser alocados para implementação de medidas.

▪ Medir o risco residual. Caso o risco não puder ser reduzido nem com recursos ilimitados, 

o trabalho tem que permanecer proibido.

Fatalidade única

Efeitos reversíveis menores a saúde

Incapacidade temporária ou parcial permanente

Incapacidade permanente e severa.

Impacto de pequena magnitude, restrito ao site, reversível com ações 

mitigadoras.

Impacto de magnitude moderada, restrito ou não ao site, reversível com 

ações mitigadoras ou ações corretivas.

Impacto de magnitude considerável, restrito ou não ao site, reversível 

com ações corretivas.

Segurança Saúde Meio Ambiente

Primeiros socorros / Tratamento médico

Caso de restrição de trabalho / Afastamento do 

trabalho



S = Severidade    P/F= Probabilidade / Frequência    PR = Potencial de Risco 

Recomendações Complementares: 

Reunião específica para início da atividade

             SIM    NÃO SIM    NÃO

1- A equipe tem pleno conhecimento dos riscos contidos neste documento? 4- Foram verificadas condições físicas e estado de espírito da equipe

2- Comentários sobre acidentes já ocorridos na execução desta tarefa? 5- Verificou-se o porte e as condições dos EPI’s por parte da equipe?

3- Foram observadas as condições ambientais no local de trabalho? 

Data da Reunião: _____ /______/______     Nome Encarregado / Supervisor:   -----------------------------------------------------------------------------             Assinatura: ---------------------------------------------------------------------

Nome Função Assinatura Nome Função Assinatura
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Etapas do Serviço
Perigo/Fonte de Perigo / 

Aspecto Ambiental
Risco Associado

Impacto/ Dano(s) 

Associado(s)
Medida de Controle S P/F PR Responsável

Equipamentos 

Ruidosos
Ruído Perda auditiva - Utilizar potetor Auricular. 2 2 4 Kioshi

Desníveis no piso Queda do mesmo nível Escoriações / fraturas
- Manter os olhos no caminho;

- Circular no site utilizando as faixas de caminho seguro demarcadas no piso.
4 2 8 Kioshi

Movimentação de veículos Atropelamento
Escoriações / cortes / 

fraturas, Morte

- Verificar os riscos da área conforme placas informativas de segurança;

- Andar pela faixa de caminho seguro;

- Manter distância de 2 metros das empilhadeiras durante as atividades;

- Sempre que houver a necessidade de transitar com veículo, ligue o alerta e siga o batedor. (Ao transitar como o veículo 

pelo site, deve ser acionado o pisca alerta e deve haver batedor que oriente a movimentação do veículo;

- Respeitar o limite de velocidade definido pelas placas indicativas 10 Km/h;

- Manter área isolada.

8 2 16 Kioshi

(Raio de ação)

Atividades com 

movimentação de cargas

Empilhadeira, skid, guindaste, 

jumbo, guincho, cavalete, 

roletes e cabos tensionados

Impacto de objeto contra 

pessoas, prensamento de 

membros

Esmagamento/corte/fratura

s/escoriações/lesões

- Esmagamento/corte/fraturas/escoriações/lesões - Realizar inspeção de pré-uso dos equipamentos e acessórios de amarração e 

içamento;

- Manter as cabines dos operadores na área delimitada;

- Somente realizar inspeção nas linhas nas transferências na área delimitada;

- Manter distância mínima de 2 metros da empilhadeira;

- Manter distância mínima de 3 metros da carga içada durante atividade com ponte rolante; 

- Utilizar cabo guia/extensor/mão amiga/bastão para alinhamento da carga;

- Manter distância do jumbo;

- Durante o tracionamento da cinta/cabo de aço manter-se afastado;

- Manter área de trabalho isolada;

- Manter comunicação visual/rádio entre operador do equipamento e o colaborador durante atividade de movimentação da carga;

- Não passar/permanecer sob carga suspensa.

8 2 16 Kioshi

Deficiência de oxigênio
Falta ou excesso de 

oxigênio
Asfixia / Morte 8 2 16 Kioshi

Substâncias químicas. Contato / Inalação Morte 8 2 16 Kioshi

Trabalho em Espaço 

Confinado
Atmosfera explosiva

Incêndio ou explosão, pela 

presença de vapores e 

gases inflamáveis

Queimadura / Morte

- Todos os equipamentos utilizados como: (lanternas, bombas e outros,) deverão ser materiais a prova de explosão;

- Fica proibido todos os envolvidos na atividade fumar nesse ambiente;

- Não permitir fontes de chamas e ignição próximas ao local;

- Proibido a utilização de celulares;

- Realizar prévia e contínua medição atmosférica do local com aparelho multigás.

8 2 16 Kioshi

Trabalho em Espaço 

Confinado

TRABALHO EM ALTURA

INICIO DA ATIVIDADE

- Realizar medição quantitativa com equipamentos medidores de oxigênio, gases e vapores tóxicos e inflamáveis.

- Os testes do ar interno são medições para verificação dos níveis de oxigênio, gases e vapores tóxicos e inflamáveis;

- Antes que o trabalhador entre em um espaço confinado, o supervisor de entrada deve realizar testes iniciais doar interno.

- Durante as medições, o supervisor de entrada deve estar fora do espaço confinado.

- Identificação, isolamento e sinalização do espaço confinado,  para evitar a entrada de pessoas não autorizadas;

- Utilizar detectores multi-gás (CO, LEL, H2S, O2, VOC) a prova de explosão, e realização da avaliação e controle dos 

riscos físicos, químicos, (equipamentos devidamente calibrados e em perfeito estado de funcionamento e com validade de 

calibração em dia);

- Garantir uma boa ventilação e/ou remoção de gases e substâncias tóxicas/inflamáveis caso seja identificado existência e 

monitoramento com medidores individuais personalizados;

- Somente a equipe poderá entrar em espaço confinado após o supervisor de entrada realizar todos os testes e adotar as 

medidas de controle necessárias.

- Não entrar em espaço confinado, caso as condições de trabalho não sejam seguras;

- Atividade permitida somente a pessoas treinadas e qualificadas em curso específico de Espaço Confinado conforme NR-

33 (entrante, vigia, supervisor);

- Receber todos os equipamentos de segurança necessários para execução.

Acessar a área

RAIO DE AÇÃO

ESPAÇO CONFINADO
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Queda com diferença de 

nível
Fratura / Morte

´- Utilizar cinto de segurança com talabarte duplo para subir e descer;

- Realizar aferição de pressão junto ao serviço médico antes do acesso;

- Inspecionar o cinto antes de utilizá-lo;

- Durante a subida, observar condição da escada (corrosão, oxidação, partes quebradas). Havendo avarias na escada, 

interromper a atividade;

- Durante o acesso por meio da escada marinheiro o empregado deverá manter ao menos 1 dos talabartes sempre preso a 

estrutura da escada;

- Ao subir as escadas o empregado deverá estar com as mãos livres;

- Caso haja necessidade de içamento de materiais, utilizar suporte para acomodar o material e toda a área abaixo deverá 

estar isolada;

- Manter isolado e sinalizado o local da execução da tarefa e seus arredores (local baixo);

- Toda a comunicação deverá ser feita via rádio comunicador;

- Observar possíveis interferências com outras atividades em paralelo relatando ao responsável pelos trabalhos caso 

houver conflito.

8 2 16 Kioshi

Queda de materiais Lesões diversas

- Isolar toda a área;

- Utilizar acessório apropriado para levar pequenas peças (mochila);

- Em caso de equipamentos maiores e pesados, utilizar outro recurso para o içamento;

- Todo içamento de materiais/equipamentos pesados deverá ser feito de forma a minimizar o esforço físico do empregado;

- Todos os acessórios de içamento deverão estar em perfeito estado de conservação e certificados;

- Todo o local deverá estar isolado;

- Antes do içamento dos equipamentos, verificar se os mesmos estão devidamente amarrados/travados de forma que não 

haja risco de queda;

- Verificar a condição climática antes do içamento;

- Utilizar cinturão para o armazenamento de ferramentas manuais.

8 2 16 Kioshi

Utilização de chamas
contato com partes 

quentes
Queimaduras

- Fazer uso de todos os EPI’s básicos de acesso à área e os específicos para a função de maçariqueiro: óculos de 

segurança para maçariqueiro (com lentes apropriadas), avental de raspa, mangote de raspa, (o avental e o mangote 

poderão ser substituídos pelo blusão de raspa), perneira de raspa, luvas de raspa cano longo e máscara descartável pra 

fumos metálicos;

- Evitar manter contato das mãos com superfícies aquecidas sem a devida proteção;

- Realizar check list de trabalho a quente antes do inicio da atividade;

- Verificar se há material inflamável próximo ao local de execução da atividade;

´- Preencher PT de trabalho a quente.

4 2 8 Kioshi

Incêndio / Explosão Queimadura, mortes - Utilização obrigatória dos EPI´S para a atividade. 4 4 16 Kioshi

Projeção de fagulhas
Queimadura, Lesão nos 

olhos

- O bico do maçarico deve ser especificado de acordo com a espessura e o tipo de material a ser cortado;

- Certificar-se de que o bico não esteja obstruído por sujeira;

- Nunca use jato de gás para limpeza de material ou pessoal;

- Verifique se a caneta não está amassada ou com peças danificadas;

- Primeiro abra a válvula do acetileno do maçarico, ascenda a chama e em seguida abra a válvula do oxigênio, para regular 

o tipo de chama que será utilizada;

- Direcionar as chamas no sentido contrário ao corpo;

- Verificar se não há pessoas no raio de ação de projeção das chamas;

- Manter extintor de incêndio próximo ao local das atividades;

- Manter a área limpa e livre de quaisquer produtos inflamáveis e combustíveis, tais como: trapos sujos, poças de óleo, 

graxas, material plástico, líquidos inflamáveis, etc.

- Não trabalhar com as mãos sujas de óleo, graxa ou outro produto solvente;

- Não direcionar as chamas para as mangueiras do conjunto oxicorte.

- Manter local Isolado.

- Utilizar anteparros anti-chama para controle da projeção de fagulhas.

- Preencher PT de trabalho a quente antes do inicio da atividade.

4 2 8 Kioshi

Gases inflamáveis Incêndio / Explosão Queimadura, mortes
- Utilização obrigatória dos EPI´S para a atividade;

- Verificar conexões e a presença de válvula corta chamas.
2 2 4 Kioshi

Radiação não ionizante
Exposição

a radiação

Queimadura, irritação do 

olhos

- Inspecionar os equipamentos a serem utilizados, verificando suas condições normais de uso;

- Não utilizar reguladores de pressão com manômetros danificados;

- Conectar as mangueiras através de abraçadeiras, nunca utilizar arames;

- Quaisquer irregularidades observadas, que interfira nas condições de segurança da atividade, as mesmas não deverão 

ser executadas;

- Verificar o estado de conservação das mangueiras e se as mesmas não estão sujas, ressecadas com resíduos 

inflamáveis;

- Não realizar emendas, improvisos em mangueiras do conjunto;

- O transporte do cilindro deverá ser feito somente em carrinhos específicos para tais fins e presos com correntes;

- Usar válvulas com corta-chamas na caneta e no manômetro;

- Preencher PT de trabalho a quente antes do inicio da atividade.

- Verificar se há material inflámavel próximo ao local de execução da atividade.

4 2 8 Kioshi

Fagulhas

Trabalho em altura Altura

Trabalhos em geral com

 conjunto oxicorte

TRABALHOS COM OXICORTE
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Superfície Cortante
Contato com superfície 

cortante
Cortes e escoriações

- Utilizar caixa de ferramentas para transporte;

- Proibido a utilização de adornos (relógio, pulseira, anéis e etc);

- Utilizar as ferramentas de acordo com a atividade e o material/peça a ser montado ou retirado;

- Utilização de luvas de algodão com pigmentos apenas para aderência em ferramentas;

- Proibido guardar ferramentas nos bolsos para qualquer atividade;

- Isolar e sinalizar área de trabalho;

- Não impor força na ferramenta direcionando a mesma ao seu próprio corpo;

- Manter a área limpa e organizada;

- Não transportar individualmente peso elevado;

- Todas as instalações devem está desenergizadas;

- Caso surja algo que torne inviável a atividade, paralisar a atividade e comunicar imediatamente os responsáveis;

- Proteger quinas e arestas cortantes;

- Não improvisar ferramentas manuais.

4 2 8 Kioshi

Ferramentas avariadas
Contato com superfície 

cortante
Escoriações

- Inspecionar todas as ferramentas de impacto antes de ser utilizada na área;

- Não utilizar marreta com cabo rachado ou lascado;

- Verificar ferramentas quanto à deformação ou com rebarbas;

- Caso as ferramentas apresentem rebarba, as mesmas devem ser usinadas antes de liberá-la;

- Não posicionar a mão rente à parte metálica da marreta e sim, no meio e no final do cabo;

- Durante a utilização da marreta, o outro empregado deverá ficar a uma distância de aproximadamente 1 metro.

- Os movimentos devem ser feitos com atenção para que outras pessoas não possam ser atingidas 

- As ferramentas tipo formão, martelo, ponteiro e talhadeira devem ser sempre impulsionados em sentido contrario ao do 

usuário;

- Não deixar membros em zona de prensamento.

4 2 8 Kioshi

Movimentação manual 

de carga 
Carga Postura inadequada Lombalgia / Fadiga física

- Trabalhar em dupla para o transporte e manuseio de equipamentos acima de 23Kg;

- Posicione-se junto a carga, com os pés afastados, um mais a frente que o outro para aumentar sua base de

sustentação;

- Mantenha a carga centralizada em relação as pernas durante o percurso;

- Ao abaixar para pegar a carga nãos dobre a coluna, abaixe dobrando os joelhos.

2 2 4 Kioshi

Queda de 

diferença de nível
Morte

- Utilizar cinto de segurança, tipo pára-quedista com talabarte duplo tipo “Y”, fixado em local que garanta segurança do trabalhador 

em caso de quedas;

- Permanência no local permitida apenas para pessoas envolvidas na atividade;

- Antes do inicio da execução das atividades, deverá ser verificada as condições dos cintos e seus talabartes, eliminando aqueles que 

possuírem cortes ou rompimentos de suas costuras;

- Em hipótese alguma será permitido o trabalho em altura sem os equipamentos de proteção individual e proteções contra queda;

- Manter fechadas as entradas e saídas da plataforma de trabalho durante a execução das atividades;

- Manter isolado e sinalizado o local da execução da tarefa e seus arredores;

- Quando houver necessidade de elevação de ferramentas e materiais até a plataforma de trabalho aéreo, nunca arremessá-las. Estas 

deverão ser elevadas por meio de corda, bolsa ou cestos apropriados;

- Deverá haver pessoa treinada, portando comprovação específica para operação da PTA;

- Não será permitido que pessoas permaneçam sob a plataforma elevatória;

- Os responsáveis (Engenheiros e Encarregados, supervisores), deverão verificar condições de estabilidade do terreno de forma que 

garanta a operação segura da plataforma elevatória;

- Não será permitida a operação de trabalhos em alturas com a plataforma sob condições adversas de intempéries.

8 2 16 Kioshi

Tombamento Morte

- Uso do cinto de segurança fixado a estrutura do cesto;

- Deslocar-se apenas por locais livres de interferências (buracos, valas);

- Caso o alarme de inclinação soar, não estenda, gire ou eleve a lança acima da posição horizontal;

- Não utilizar a plataforma para movimentos de empurrar e içar peças pesadas, materiais ou equipamentos;

- Realizar check list antes de iniciar a atividade com a plataforma;

- Não exceder a capacidade máxima de peso e/ou número de ocupantes da plataforma conforme manual do fabricante.

8 2 16 Kioshi

USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

Altura

Trabalhos com

 plataforma elevatória

TRANSPORTE MANUAL DE CARGA

Manuseio de 

ferramentas manuais 

FERRAMENTAS MANUAIS
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Movimentação de veículo
Atropelamento 

de Terceiros
Escoriações

- Ao movimentar a plataforma, o cesto deverá estar a uma altura que possibilite a visão do trajeto;

- Inspecionar área de trajeto;

- Respeitar limite de velocidade de acordo com as condições da superfície, do congestionamento, da inclinação, da localização de 

pessoas e de quaisquer outros fatores que possam provocar colisão.

2 2 4 Kioshi

Equipamento elétrico Choque Elétrico
Queimaduras 

de 2º grau

- Manter uma distância mínima de três metros das fontes de linhas de alimentação e dispositivos de energia elétrica;

- Não utilizar a plataforma como aterramento para operações de solda;

- Não operar a plataforma durante tempestades e raios;

- Não tocar nos terminais das baterias ou as braçadeiras dos cabos com ferramentas que possam provocar faíscas.

4 2 8 Kioshi

Trabalho em altura
Queda de pessoa com 

diferença de nível

Escoriações,

 cortes, 

fraturas, Morte

- Manter local da execução das atividades isolada e sinalizada;

- A escada utilizada deve obedecer ao mínimo exigido pela NR-18 (Utilização de escadas);

- Deve ser apoiada em piso resistente e plano;

- Deve possuir dispositivo antiderrapante;

- A mesma deverá possuir plataforma em sua base final para que haja equilíbrio do empregado;

- O trabalhador que acessar a escada deverá subir e descer com as mãos livres de objetos e ferramentas;

- A atividade ser executada por uma pessoa auxiliando a quem está em cima da escada;

- A escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a mantenham com abertura constante;

- A escada deve ser inspecionada e estar livre de danos como rachaduras ou trincas.

- A escada utilizada deve obedecer o mínimo exigido pela NR-18 (Utilização de escadas);

- A escada móvel deverá ser apoiada no chão com piso plano, nunca em cima de armações;

- A mesma deve ser armada no perfil em ângulo de 75º, garantindo sua estabilidade.

- Deve possuir dispositivo antiderrapante (Base antiderrapante);

- A mesma deverá ser amarrada e apoiada por outro profissional durante o acesso;  

- Manter área abaixo e ao redor da escada sinalizada e isolada;

- Não permitir que pessoas alheias ao serviço permaneçam no local;

- No acesso a escada o empregado deverá estar com as mãos livres.

- Caso seja necessário carregar materiais junto de si, deverá ser utilizada bolsa apropriada que o permita permanecer com as mãos 

livres.

- Em atividades acima de 2 metros ou junto de aberturas no piso em plataformas deve-se utilizar cinto de segurança com talabarte 

duplo fixado em estrutura firme e resistente.

- Todos os dispositivos da escada, inclusive a trava de segurança deverão ser verificados antes de sua utilização;

- A escada só deve ser utilizada ser estiver em perfeito estado para uso.

4 2 8 Kioshi

Partes móveis /

 convergentes
Aprisionamento

Cortes e 

escoriações

- A escada deverá possuir proteção para evitar aprisionamento de membros (dispositivo antibeliscão);

- Manter as mãos fora do raio de ação da movimentação das partes da escada;

- Extender a escada com apoio de outro empregado.

2 4 8 Kioshi

Deslocamento horizontal
Quedas de mesmo

nível
Tropeços Escoriações

- Utilização obrigatória dos EPI´s (Capacete com jugular, óculos de segurança incolor, protetor auricular, luva de acordo com atividade 

que estará exercendo, botina de segurança com biqueira de aço) 

- Proibido Guardar ferramentas nos bolsos para qualquer atividade;

- Manter a área limpa e organizada;

- Não deixar ferramentas e materiais espalhadas nas áreas de trabalho;

- Fazer isolamento do local da execução da atividade.

2 2 4 Kioshi

Inalação
Irritação das vias

 aéreas

- Usar mascaras respiratórias  PPF2 contra vapores orgânicos;

-  Utilizar luvas de PVC ou creme de proteção.
4 2 8 Kioshi

Derramamento

Contaminação do 

solo, lençóis

 freáticos;

- Os resíduos provenientes da atividade que envolvam produtos químicos deverão ser  armazenados e  descartados em coletores 

adequados, conforme plano de gerenciamento de resíduos Technip;

- Isolar e sinalizar a área da execução da atividade, mantendo no local apenas pessoas diretamente envolvidas na tarefa;

- Manter a área limpa e organizada.

2 2 4 Kioshi

Ferramentas 

cortantes
Superfícies cortantes

Atingimento por objeto 

cortante
Corte de membros

- Utilizar luvas de kevlar para manuseio de faca e da fita band-it;

- Executar o corte com faca sempre no sentido contrário ao corpo;

- Utilizar fita plástica para o tamponamento da extremidade; 

- Não posicionar membros no raio de ação de objetos cortantes;

- Utilizar luvas mistas para tamponar a extremidade.

4 2 8 Kioshi

UTILIZAÇÃO DE ESCADA MANUAL

Utilização de Escada

Trabalhos com

 plataforma elevatória

FERRAMENTAS CORTANTES

CONTATO COM PRODUTOS QUIMICOS

QUEDAS DE MESMO NÍVEL

Contato

GERAÇÃO DE EFLUENTES

Manuseio
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Geração de Efluente Sanitário

- Todo o efluente  sanitário gerado deverá ser encaminhado a ETE - Estação de Tratamento de Efluentes.

- Nos casos onde a destinação dos efluentes sanitários for de responsabilidade da contratada (empresa terceirizada, inclusive resíduos 

de obras), no caso de banheiros químicos, os responsáveis deverão preencher o FO-FLB-04-QHSE-037 e entregues ao HSE local para 

controle.

2 2 4 Kioshi

Geração de Efluente Industrial
- Todo efluente industrial / oleoso (água contaminada com óleo) deverá ser encaminhada ao sistema SÃO ou descartado como resíduo 

de água oleosa, de acordo com as atividades executadas. Deverá ser consultado o HSE em caso de dúvidas.
2 2 4 Kioshi

Geração de Resíduos Geração de Resíduos Contaminação

Contaminação do 

solo, lençóis

 freáticos;

- Descartar os resíduos nos coletores específicos, conforme padrão de coleta seletiva, sendo:

Coletor Azul: Papel; Coletor Vermelho: Plástico; Coletor Amarelo: Metal; Coletor Preto: Madeira; Coletor laranja: resíduos perigosos 

(contaminados); Coletor Cinza: Resíduos Misturados - Não Contaminados.

- Todos os resíduos gerados pelas atividades da Flexibrás/Technip deverão ser lançados no sistema de resíduos. Em caso de dúvidas, 

comunique o gestor da atividade e/ou HSE local.

- Nos casos onde a destinação dos resíduos for de responsabilidade da contratada (empresa terceirizada, inclusive resíduos de obras), 

os responsáveis deverão preencher o FO-FLB-04-QHSE-037 e entregues ao HSE local para controle.

2 2 4 Kioshi

Vazamento de Óleo Vazamento de Óleo Contaminação

Contaminação do 

solo, lençóis

 freáticos;

- Realizar manutenção preventiva nos equipamentos hidráulicos a fim de prevenir vazamentos;

- Utilizar bandejas de contenção nos locais/atividades que geram riscos de vazamentos de óleo/produto químicos;

- Manter disponível nos locais/atividades o kit de emergência para vazamento, contendo pó de serra limpo (coletor preto) e coletor 

para pó de serra contaminado (coletor laranja).

- Em caso de vazamento de óleo que atinja o mar, o ramal de emergência (100) do site Vitória deverá ser acionado.

- Comunicar ao HSE local qualquer vazmaneto de óleo para registro e providências.

2 2 4 Kioshi

VAZAMENTO

GERAÇÃO DE RESÍDUO

Contaminação

Contaminação do 

solo, lençóis

 freáticos;

Geração de Efluentes
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Sempre aplique as 12 regras que salvam vidas durante a atividade

Ass. Resp. pelo serviço Ass. Resp. pelo serviço (contratada) Ass. Resp. do Local de Execução

Empresa: Kioshi

Uso de Escada

Uso de Plataforma Elevatória
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Segurança do Trabalho Contrato n°:Setor Responsável:

Uso de Empilhadeiras

Uso de Guindaste



 

 

 (ANEXO III) 
 

ATESTADO DE INEXISTENCIA DE CONDENAÇÃO NO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE 

 
 
 
 

Declaramos, para os devidos fins, que não recai sobre a empresa KIOSHI SERVIÇOS 
LTDA, condenações do conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[VITORIA], em 22 de janeiro de 2020. 

 
___________________________ 
Assinatura do responsável legal 

[KIOSHI SERVIÇOS LTDA] 
CNPJ nº36.009.835/0001-50 




































