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1. OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho tem como objetivo definir os requisitos mínimos que devem ser 

atendidos pelas CONTRATADAS para devolver materiais fornecidos pela CIGÁS que não 

tenham sido aplicados. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. ITCIG.GET.06 - Recebimento de acessórios e tubulação de aço carbono; 

2.2. ITCIG.GET.07 - Recebimento e transporte de acessórios de tubulação de polietileno 

PE 80 E PE 100; 

2.3. ITCIG.GET.10 - Transporte distribuição e manuseio de tubos. 

3. ABRANGÊNCIA 

Os requisitos dispostos neste documento são aplicáveis a todos os serviços onde sejam 

fornecidos materiais pela CIGÁS. 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. CIGÁS – Companhia de Gás do Amazonas, é a empresa proprietária do 

empreendimento. 

4.2. CONTRATADA – Empresa contratada pela CIGÁS responsável pela execução dos 

serviços. 

4.3. FISCALIZAÇÃO – Equipe indicada pela CIGÁS responsável por fiscalizar os serviços 

executados pela CONTRATADA. 

4.4. GQSMS – Gerência de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde da CIGÁS. 

4.5. Nota de Devolução de Materiais (NDM) – Documento emitido com base na Nota 

Fiscal de Saída de Material, pela CONTRATADA que efetuará a devolução, para que seja 

formalizada junto ao almoxarifado da CIGÁS. 
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4.6. Nota Fiscal de Retorno de Material (NF) – Documento emitido pela gerência 

responsável pelo fornecimento do material para legalizar a transferência dos materiais. 

4.7. Relatório de Inspeção de Materiais – Documento emitido por inspetor qualificado da 

CONTRATADA que retrata as condições de integridade dos materiais devolvidos, conforme 

requisitos estabelecidos nas normas de fabricação e critérios definidos pelo fabricante e 

pela CIGÁS. 

4.8. Certificado de Inspeção de Materiais – Documento emitido pelo Controle da 

Qualidade da CIGÁS, que certifica a qualidade dos materiais inspecionados em 

conformidade com as normas e especificações de projeto. 

4.9. Certificado de Qualidade – Documento emitido pelo fornecedor, ou órgão de 

inspeção, ensaios e testes, que certifica a qualidade do material fornecido, em 

conformidade com a Ordem de Fornecimento e especificações de projeto. 

5. CARGOS ENVOLVIDOS 

5.1. Analista de processos organizacionais – Controle de Qualidade; 

5.2. Supervisor de obras; 

5.3. Inspetor de Dutos e/ou de Equipamentos; 

5.4. Fiscal de Obra. 

6. RECURSOS NECESSÁRIOS 

6.1. Toda a logística devolução dos materiais fica a cargo da CONTRATADA, ficando para 

a CIGÁS a fiscalização e análise documental. 

7. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

7.1. Classificação dos materiais 

A CONTRATADA deve classificar os materiais que pretende devolver à CIGÁS em dois 

grupos: materiais servíveis e materiais inservíveis. Devem ser considerados como materiais 
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servíveis todos aqueles que atendam aos requisitos definidos no contrato e nas normas de 

fabricação e projeto, além dos requisitos específicos indicados a seguir: 

7.1.1. Materiais de tubulação de aço 

7.1.1.1. Geral 

As tolerâncias dimensionais estabelecidas nas normas de fabricação devem ser 

respeitadas, principalmente a espessura de parede e extremidades, não sendo admitidos 

deformações (ovalizações, amassamentos e reduções de espessura) ou defeitos no metal 

de base, tais como entalhes, corrosão alveolar e aberturas de arco, ou no revestimento 

anticorrosivo. 

As extremidades devem atender aos requisitos de forma, dimensão e acabamento da 

norma de fabricação. As extremidades de tubos e conexões para solda de topo devem estar 

biseladas e para solda de encaixe devem estar retas. As extremidades com rosca devem 

estar com os fios de rosca em perfeito estado, de forma a permitir uma perfeita conexão. 

Além disso, as extremidades devem estar devidamente protegidas com verniz antioxidante 

nas extremidades para solda e graxa anticorrosiva nas extremidades com rosca. 

7.1.1.2. Tubos 

Devem ser considerados como servíveis os tubos inteiros ou segmentos de tubos (niples) 

que estejam identificados com o número de fabricação ou corrida e que estejam 

acompanhados das cópias dos respectivos certificados de qualidade e conformidade e dos 

relatórios de inspeção de integridade. Para os niples devem ser considerados os seguintes 

critérios de comprimento para classificação como servíveis: 

a) Tubos não revestidos 

i. DN até 4”: niples com comprimento maior que 200 mm; 

ii. DN 6” a 12”: niples com comprimento maior que 500 mm; 

iii. DN > 12”: niples com comprimento maior que 1.000 mm. 

b) Tubos revestidos 

Devem ser classificados como servíveis todos os niples com comprimento maior que 1.000 

mm, sem danos devendo ser totalmente removidos 150 mm do revestimento anticorrosivo 

externo em cada extremidade. 
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Danos no revestimento anticorrosivo devem estar devidamente reparados, conforme 

procedimento aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

7.1.1.3. Flanges 

A face dos flanges não deve apresentar danos, oxidação ou sujeiras e devem estar 

protegidas com graxa anticorrosiva, inclusive os incorporados em materiais com 

extremidades flangeadas, tais como válvulas, filtros e carretéis. 

Flanges com pescoço devem ter a extremidade biselada para solda de topo protegida com 

verniz antioxidadante. 

7.1.1.4. Válvulas 

As válvulas devem ser devolvidas na posição aberta, sem umidade nas partes internas e 

nas mesmas condições de conservação em que foram retiradas das dependências da 

CIGÁS. Válvulas com danos e sinais de oxidação em quaisquer partes devem ser 

reparadas ou substituídas pela CONTRATADA, exceto nos casos em que, 

comprovadamente, a válvula já tenha sido fornecida danificada ou oxidada. 

A face dos flanges das válvulas flangeadas deve atender aos mesmos requisitos do item 

7.1.1.3. Além disso, as válvulas devem estar tamponadas com a mesma proteção com que 

foi retirada das dependências da CIGÁS. 

As válvulas reprovadas nos ensaios de estanqueidade devem ser devolvidas 

imediatamente após o ensaio com o resultado devidamente identificado no corpo de forma 

indelével, acompanhado de cópia do certificado de ensaio de estanqueidade. 

7.1.2. Materiais de tubulação de PEAD 

7.1.2.1. Tubos 

Devem ser considerados como servíveis os tubos inteiros ou niples que não tenham danos 

e estejam identificados com o número de lote e que estejam acompanhados das cópias dos 

respectivos certificados de qualidade e conformidade e dos relatórios de inspeção de 

integridade. Para os niples devem ser considerados como servíveis todos os tubos com 

comprimento maior que 1.000 mm. 
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7.1.2.2. Conexões 

As conexões não podem ter danos no corpo, terminais de ligação ou nas resistências de 

aquecimento, devem estar limpas e sem umidade e devem ter preservadas todas as 

informações da etiqueta de identificação, incluindo o código de barras. 

7.1.2.3. Válvulas 

As válvulas não podem ter danos no corpo, terminais de ligação ou nas resistências de 

aquecimento, devem estar limpas e sem umidade e devem ter preservadas todas as 

informações da etiqueta de identificação, incluindo o código de barras e devem ser 

devolvidas com a esfera aberta. 

7.2. Devolução de materiais 

Todos os materiais fornecidos pela CIGÁS e não aplicados no empreendimento devem ser 

devolvidos pela CONTRATADA ao local de retirada. Os materiais devem ser devolvidos no 

mesmo estado de conservação que tinham no momento da retirada das dependências da 

CIGÁS. 

7.3. Documentação 

7.3.1. Todo material deve ser devolvido à CIGÁS mediante a emissão de uma Solicitação 

de Devolução de Materiais (SDM) a ser emitida pela CONTRATADA num prazo de 3 dias 

úteis antes da devolução. A SDM deve contemplar uma lista dos materiais que serão 

devolvidos com as respectivas identificações e quantidades, classificados conforme 

requisitos dispostos nesta instrução de trabalho. 

7.3.2. Após a emissão da SDM, a CONTRATADA deve aguardar a emissão, pela CIGÁS, 

da Nota Fiscal de Retorno de Material. 

7.3.3. Os materiais devolvidos como servíveis devem estar acompanhados de cópias dos 

certificados de qualidade e/ou conformidade, bem como do Registro de Inspeção de 

Devolução de Materiais, conforme modelo no ANEXO A. 
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7.4. Responsabilidade e Autoridade 

7.4.1. Cabe à contratada realizar a inspeção, seleção, identificação e devolução dos 

materiais nas dependências da CIGÁS de onde foram retirados, respeitando todas as 

normas e instruções pertinentes a cada atividade.  

7.4.2. Cabe à CIGÁS fiscalizar o cumprimento das normas e instruções, através da 

FISCALIZAÇÃO. 

8. REQUISITOS DE SMS 

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

NORCIG.SMS.05_Levantamento de Aspectos e impactos Ambientais - LAIA.  

8.2 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. 

8.3 Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho 

(PT) a GQSMS, 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 
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autorizado e controlado apropriadamente com os cuidados necessários para 

atendimentos a esta norma; 

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

Acidentes, Incidentes e Desvios.  

8.4.1 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. 

8.5 Atender os requisitos do PLCIG.SMS.01_ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

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

resíduos gerados; 

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 

Registro de Inspeção de Devolução de Materiais 

10. ANEXOS 

Não aplicável. 


