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1 OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo sistematizar o fluxo de envio e recebimento de 

documentos entre CIGÁS e contratada. 

2 REFERÊNCIAS  

2.1 ITCIG.GET.01 - Execução de Documentos Técnicos; 

2.2 ITCIG.GET.02 - Codificação de Documentos Técnicos; 

2.3 ITCIG.GET.03 - Procedimentos para Comentário, Emissão e Revisão de Documentos. 

3 ABRANGÊNCIA 

3.1 Gerência de Engenharia - GETEC; 

3.2 Contratadas. 

4 DEFINIÇÕES 

4.1 CIGÁS - (Companhia de Gás do Amazonas) - É a empresa proprietária do 

empreendimento. 

4.2 Contratada - Empresa classificada através de um processo licitatório (Lei de Licitações 

e Contratos n. 8.666/93) para a construção e montagem do empreendimento. 

4.3 Data Book - Uma coleção de documentos que conta a história de um processo de 

fornecimento do início ao fim. 

4.4 Documentação Oficial Digital - Documentos em formato eletrônico, assinados e/ou 

digitalizados, elaborados para evidenciar informações enviadas e/ou recebidas. Ex.: GRD, 

Carta e Ofício. 

4.5 GRD - (Guia de Remessa de Documentos) - Documento que protocola detalhadamente 

a documentação a ser enviada e/ou recebidas e evidencia seu recebimento conforme anexo 

II. 

4.6 Protocolo Oficial – Documentos elaborados para evidenciar informações enviadas 

e/ou recebidos. Ex.: GRD, Carta e Ofício.  
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4.7 Status do Documento - Indica a situação do documento. Conforme ITCIG.ENG.03 – 

Procedimento para Comentário, Emissão e Revisão de Documentos. EX.: Análise, 

Aprovado, Aprovado com Comentários, Reprovado, Cancelado e Certificado.  

4.8 Assistente Administrativo - Colaborador responsável pelo recebimento, envio, 

cadastro de entrada e saída de documentos e seu arquivamento. 

4.9 Responsável do Contrato - Colaborador designado pelo Gerente de Engenharia, que 

será responsável pela análise e acompanhamento dos documentos. 

5 CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1 Assistente Administrativo 

5.2 Responsável do Contrato 

6 RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1 Computador; 

6.2 Pastas para arquivar; 

6.3 Prateleira; 

6.4 Impressora/Scanner; 

6.5 E-mail. 

7 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE 

7.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

7.1.1 Cada departamento será responsável pelo controle de documentos enviados e/ou 

recebidos. Tal ação deve ser evidenciada pelo arquivamento de itens enviados. 

7.1.2 O controle deve garantir a impossibilidade de duplicação da codificação atribuída aos 

documentos enviados e/ou recebidos para torná-los acessíveis.  

7.1.3 O Assistente Administrativo é responsável por administrar o controle dos documentos. 

Caso verifique que há duplicidade nas codificações e/ou documentos deverá informar ao 

responsável do contrato, que deverá informar a contratada. 
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7.1.4 É de responsabilidade do Assistente Administrativo supervisionar o controle dos 

documentos. 

7.1.5 O Assistente Administrativo será responsável pela distribuição dos documentos 

recebidos para quem de direito, para análise e manifestação, e deverá cobrá-lo para enviar 

a contratada com as devidas considerações.  

7.1.6 O documento só poderá ser recebido pelo Assistente Administrativo, pelo 

Responsável do Contrato e/ou um representante indicado por ele. 

7.2 DETALHAMENTO DA ATIVIDADE 

7.2.1 Todos os documentos elaborados devem ser devidamente numerados e/ou 

nomeados, para que nenhum documento seja elaborado em duplicidade. 

7.2.2 O documento antes de ser enviado deverá ser arquivado em meio eletrônico no seu 

formato original, juntamente com uma cópia em uma extensão eletrônica que não permita 

alterações em seu conteúdo (exemplo: PDF).  

7.2.3 O documento com a extensão eletrônica que não pode ser modificada deverá ser 

digitalizada e arquivada preferencialmente com a assinatura do responsável pela emissão. 

7.2.4 Os documentos elaborados e digitalizados deverão ser enviados a seu destinatário 

por meio de protocolo oficial em duas vias, conforme anexo II. 

7.3 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

7.3.1 A documentação deverá ser entregue fisicamente e/ou e-mail em formato PDF e 

assinada, (mas, quando solicitado o documento original deverá vir para empresa) e através 

de protocolo oficial devidamente numerado, para que se possa fazer o rastreamento dos 

documentos. Caso não venham numerados de forma a poder localizá-los, não se deve 

receber o documento. 

7.3.2 Deverá ser realizada a verificação do conteúdo do protocolo (GRD, carta, e-mail), com 

os documentos recebidos fisicamente. Em caso de divergência, deverá ser anotado no 

protocolo os documentos divergentes. 
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7.3.3 Caso haja necessidade da documentação ser enviada e/ou recebida através de e-

mail, o responsável pelo contrato informará no momento da contratação, uma conta de e-

mail o qual concentrará todos os documentos a receber. 

7.3.4 Após o recebimento da documentação, deve-se protocolar/assinar, digitalizar e 

preencher o controle de documentos conforme item 8.3 desta instrução.  

7.3.5 A documentação para análise deverá ser destinada ao responsável do contrato, o 

qual verificará o documento ou destinará a outra pessoa competente para análise.  

7.3.6 O recebedor do documento assinará as duas vias do protocolo oficial, ficando com 

apenas uma e retornando a outra para o emitente. Esta devolução do documento oficial 

protocolado deverá ser realizada em até 48h úteis após o recebimento do mesmo. 

7.4 CONDIÇÕES GERAIS 

7.4.1 O Assistente Administrativo lançará os dados na planilha de controle, conforme anexo 

III. Este controle de documentos deverá ser realizado para cada CONTRATADA e deverá 

conter os seguintes campos: 

a) Data de Recebimento; 

b) Tipo de Documento; 

b) Fase do empreendimento ou número do Contrato; 

c) Assunto; 

d) Pessoa que recebeu o documento; 

e) Nome do responsável no qual o documento foi direcionado; 

f)  Data que foi entregue para o responsável; 

g) Observação quando houver; 

h) Status de resposta quando couber; 

7.4.2 O controle de documentos deve garantir a impossibilidade de duplicação dos 

documentos recebidos. 

7.5 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO 

7.5.1 O responsável do contrato ou pessoa designada por ele que analisará o documento, 

deverá fazer comentários se necessário, conforme ITCIG.ENG.01 - Execução de 
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Documentos Técnicos, ITCIG.ENG.02 - Codificação de Documentos Técnicos e 

ITCIG.ENG.03 - Procedimento para Comentário, Emissão e Revisão de Documentos. 

7.5.2 Após a análise e comentário, a documentação deverá conter um dos seguintes Status: 

a)  AP = Aprovado (quando o documento está em conformidade com o que foi solicitado); 

b) AC = Aprovado com Comentários (o documento terá que ser adequado conforme 

comentário realizado, após atender as solicitações deve-se subir revisão e não alterar a 

numeração do documento); 

c) RP = Reprovado (quando o documento é reprovado em seu conteúdo, tem que ser 

adequado conforme as observações contidas no documento reprovado, após atender as 

observações deve-se subir revisão e não alterar a numeração do documento); 

d) CA = Cancelado (caso o documento seja cancelado não precisará retornar a CIGÁS e a 

numeração não poderá mais ser utilizada); 

e) CE = Certificado (após o documento ser aprovado deverá retornar para ser certificado 

para a inclusão no Data Book); 

f) IV = Documento Inválido (quando o documento vem em duplicidade, ele será recebido, 

preenchido a planilha de controle e devolvido a contratada). 

7.5.3 O responsável do contrato terá um prazo pré-estabelecido no contrato de 05 (cinco) 

dias úteis caso necessite devolver a documentação à contratada. 

7.5.4 A documentação deverá ser devolvida através de documento oficial, conforme 

contrato entre as partes e deve-se preencher o controle de documentos. 

7.5.5 Após o documento ser protocolado pela contratada, deverá ser digitalizado e 

arquivado de modo físico e eletrônico (rede). 

7.5.6 A documentação que irá compor o Data Book deverá ser entregue a Contratante para 

que possa ser certificada e arquivada com garantia de 05 anos conforme ITCIG.ENG.26 - 

Elaboração e Apresentação de Data Book, ou seja, aprovação final conforme contrato, 

normas e instruções. 

7.5.7 A contratada terá um prazo pré-estabelecido no contrato de 05 (cinco) dias úteis para 

devolver a documentação com os comentários atendidos. 
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7.5.8 A aplicação desta instrução deve garantir o cumprimento do valor documental, seja 

ele comprovatório, fiscal ou legal, bem como o acesso em tempo hábil. 

8 REQUISITO DE SMS 

8.1 Para prevenção de autuações/notificações por órgãos fiscalizadores, deverá ser atendido 

os requisitos descritos na NORCIG.SMS.11 DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO 

AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

 Os deveres e responsabilidades, quanto a fiscalização do cumprimento dos requisitos 

legais, requisitos Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, pelos prestadores de 

serviços durante a execução de serviços contratados pela CIGÁS, visando evitar 

perdas em decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, 

Incidentes, Acidentes, Doenças ocupacionais, Danos ao Meio ambiente, e ao 

Patrimônio. 

8.1.1 Com relação a execução de serviços prestados por empresas terceirizadas, atentar para: 

 Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

terceirizadas, informando a GQSMS através do e-mail gqsms@cigas-am.com.br, o 

período de realização do serviço, o tipo da atividade e a quantidade de colaboradores 

envolvidos; 

 Planejamento Integração/ Briefing de QSMS – Havendo necessidade de execução de 

serviços terceirizados nas instalações internas e externas da Companhia, deverá ser 

informado a GQSMS com antecedência de até 24h;  

 As integrações serão realizadas pela GQSMS todas as terças-feiras ás 15h; 

 Os serviços serão liberados, somente após a realização da integração ou Briefing de 

QSMS, com a entrega das documentações necessárias, indicadas no anexo II 

Documentos para Credenciamento. 

8.2 Para prevenção de impactos ambientais, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos, levando em consideração: 

 Uso da ferramenta Legnet para consulta dos aspectos e impacto das atividades; 

mailto:gqsms@cigas-am.com.br
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 Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em 

execução;  

8.3 Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR, principalmente no que diz respeito a: 

 Comunicação em até 10 dias ao GQSMS sobre os serviços a serem executados; 

 Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

 Implantação das recomendações contidas nas APR’s antes e durante a execução das 

atividades, principalmente quanto a utilização de todos os EPIs necessários, incluindo 

uniforme completo para realização das atividades externas de Construção e Montagem 

e Manutenção da RDGN, conforme descrito no Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA da Companhia, requisitos legais e normas regulamentadoras; 

 Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência 

para que ocorra revisão na APR e/ou elaboração da AST;  

 Garantir que a equipe de execução da atividade esteja treinada no procedimento 

executivo e na APR/ AST evidenciados em lista de presença; 

  Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 

8.4 Atender os requisitos descritos no PROCIG.SMS.14 - Permissão de Trabalho (PT), 

principalmente no que diz respeito a: 

 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) visando preservar a integridade física das pessoas, da comunidade, do meio 

ambiente, dos equipamentos, e da continuidade das operações da Cigás, garantindo 

que todos os procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos associados 

a atividade sejam identificados e controlados e, todo trabalho seja autorizado e 

controlado apropriadamente com os cuidados necessários para atendimentos a esta 

norma; 

 Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, 

desmontagem construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou 

instalações da CIGÁS, que ofereçam riscos de acidentes pessoais, ambientais ou 

alguma interferência na operação; 
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 Atenção a proibição de emissão da Permissão para Trabalho pela mesma pessoa que 

irá executar a atividade; 

 A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em 

Espaço Confinado, atividade de Escavação, atividades de Manutenção, trabalho em 

altura, trabalho a Quente, trabalho com eletricidade, movimentação de carga, e 

transporte e manuseio de produtos químicos para trabalhos enquadrados na 

sistemática de área liberada fica dispensado o planejamento do trabalho para fins de 

emissão da PT. 

 

8.5 Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de 

Acidentes, Incidentes e Desvios, em atenção a: 

 Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência 

Ambiental, Danos ao Patrimônio e Primeiros Socorros e o acionamento de órgãos 

externos de atendimento conforme anexos I, II, III, IV, V e VI da norma;  

 Garantia de que todo incidente, acidente e desvio siga o fluxograma de atendimento a 

emergências; 

 Garantia de que seja formada uma comissão de investigação para tratar a ocorrência 

sendo ela de qualquer gravidade; 

 Aplicação de melhorias contidas em plano de ação para mitigação da ocorrência.  

 

8.6 Atender os requisitos da NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes – GRSE, praticando a organização, Limpeza e Coleta Seletiva de todos os resíduos 

gerados; 

8.7 Para atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas 

terceirizadas: 

 Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido no 

item 7.3.4 do NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência, comunicando 

as ocorrências através do ramal 117 ou 0800-723-3202; 
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 Garantir a adoção de medidas adequadas para o tratamento das ocorrências com 

característica de emergência externas e internas; 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais e 

federais aplicáveis a Companhia. 

9 REGISTROS 

9.1 Controle de Documentos Enviados 

9.2 Controle de Documentos Recebidos 

 

10 ANEXOS 
 

10.1 ANEXO I -  WORKFLOW; 

10.2 ANEXO II - MODELO DE GRD; 

10.3 ANEXO III – PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS ENVIADOS E 

RECEBIDOS; 

10.4 ANEXO IV – PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 
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ANEXO I -  WORKFLOW 
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ANEXO II - MODELO DE GRD

 

FR.ITCIG.GET.32.01 
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Campo Como preencher Responsável 

01 Preencher com número sequencial, conforme tabela C.1 
Assistente 

Administrativo 

02 
Nome do responsável (destinatário) e nome da empresa Assistente 

Administrativo 

03 Endereço completo Assistente 

Administrativo 

04 Pessoa endereçada por receber o documento  

05 
Data de Saída do protocolo Assistente 

Administrativo 

06 
Número do projeto Assistente 

Administrativo 

07 
Número do contrato Assistente 

Administrativo 

08 
Quantidade de folha (exemplo: 1/1; 1/2; 2/2) Assistente 

Administrativo 

09 
Número da ordem de serviço e/ou fornecimento Assistente 

Administrativo 

10 
Número do documento e/ou desenho a ser enviado Assistente 

Administrativo 

11 
Número em que está a revisão do documento a ser 

enviado 

Assistente 

Administrativo 

12 
Preenchimento conforme legenda 1 Assistente 

Administrativo 

13 
Nome do documento e/ou desenho a ser enviado Assistente 

Administrativo 

14 
Preenchimento conforme legenda 2 Assistente 

Administrativo 

15 
Preenchimento conforme legenda 3 Assistente 

Administrativo  

16 
Preenchimento conforme legenda 4 Assistente 

Administrativo 
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17 
Observações que venham ocorrer Assistente 

Administrativo 

18 
Assinatura e carimbo do remetente Assistente 

Administrativo 

19 
Data, assinatura e carimbo do responsável pelo 

recebimento 
Contratada 

ANEXO III – PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS ENVIADOS E RECEBIDOS 

Figura C.1 – Controle de Documentos Enviados 

 

 

Nº 

CORRESPONDÊNCIA
TIPO CORRESPONDÊNCIA ASSUNTO ENVIADO PARA ENVIADO POR DATA ENVIO LINK CORRESPONDÊNCIA OBSERVAÇÃO

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

CONTROLE DE DOCUMENTOS ENVIADOS

Campo Como Preencher Responsável 

01 Preencher com número sequencial 
Assistente 

Administrativo 

02 
Para cada Tipo de Documento deverá se ter uma planilha 

de controle (exemplo: GRD, ofício, cartas) 

Assistente 

Administrativo 

03 
Preencher com o assunto do documento Assistente 

Administrativo 

04 Nome da empresa destinatária Assistente 

Administrativo 

05 
Nome da pessoa responsável pelo envio Assistente 

Administrativo 

06 
Data do envio Assistente 

Administrativo 

07 
Link do documento em formato eletrônico que não permita 

alteração (PDF) 

Assistente 

Administrativo 

08 
Observações que venham ocorrer Assistente 

Administrativo 
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ANEXO IV - PLANILHA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS 

Figura C.2 - Controle de Documentos Recebidos 

 

Campo Como Preencher Responsável 

01 Data da entrada do documento 
Assistente 

Administrativo 

02 Tipo de documento 
Assistente 

Administrativo 

03 Revisão do documento  

04 
Fase do Empreendimento ou Número do Contrato Assistente 

Administrativo 

05 Assunto do documento Assistente 

Administrativo 

06 
Nome da pessoa que recebeu o documento Assistente 

Administrativo 

07 
Nome da pessoa responsável por analisar o documento Assistente 

Administrativo 

08 
Data e hora entregue para pessoa responsável por analisar o 

documento 

Assistente 

Administrativo 

09 
Observação do documento quando houver Assistente 

Administrativo 

10 
Status de Resposta quando couber, conforme item 8.3 desta 

instrução 

Assistente 

Administrativo 

 


