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1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os requisitos mínimos para a contratação de empresas terceirizadas para prestação de 

serviços contínuos e descontínuos prestados em todas as Unidades do Instituto Federal da Bahia no 

que tange à área de Segurança do Trabalho.

1.2. Atender à legislação e preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, ao estabelecer os 

critérios mínimos a serem observados pela empresa contratada e pela Unidade do IFBA contratante.

2. APLICAÇÃO

2.1. Esta Instrução Técnica destina-se a todos os setores do IFBA, responsáveis por contratar os 

serviços de limpeza, execução de obras e de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva 

ou qualquer serviço necessário para suprir as necessidades, ainda que esporádicas dos Campi e da 

Reitoria. 

2.2. Aplica-se aos serviços contínuos e descontínuos prestados em todas as Unidades do Instituto, 

devendo a empresa prestadora dos serviços cumprir as solicitações apresentadas.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Empresa Terceirizada ou Contratada: Pessoa física ou jurídica contratada pelo Instituto para 

executar serviços em caráter temporário (curto prazo) ou continuado (longo prazo);

3.2. Curto prazo: Trabalho realizado em período igual ou inferior a uma semana;

3.3. Longo prazo: Trabalho realizado em período superior a uma semana;

3.4. Análise Preliminar de Risco: estudo prévio sobre a existência de riscos, elaborado durante a 

concepção e o desenvolvimento de um projeto, serviço ou sistema.

4. ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.1. As atividades abrangidas por essa Instrução Técnica são: Serviços de limpeza, Execução de obras, 

Instalação e/ou Manutenção Mecânica, Elétrica e Predial; Montagens e Desmontagens de Máquinas e 

Equipamentos; Transporte e/ou Movimentação e Manuseio de Materiais e Equipamentos, outros 

serviços, nos quais haja riscos aos executantes ou às instalações do Instituto.
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5. IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO

Todos os trabalhadores deverão portar o crachá de identificação nas dependências do IFBA, com 

nome, foto e função.

6. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO CONTRATO DO SERVIÇO

6.1. Deverão atentar às exigências de Segurança do Trabalho descritas nesta Instrução Técnica e fazer 

constar no processo para a contratação das empresas terceirizadas nos devidos trâmites legais, tais 

como: Estudo Preliminar, Contrato de Serviço e Termo de Referência.

6.2. Em uma prestação de serviço, cuja contratação requer a elaboração de Termo de Referência e/ ou 

um Contrato, o responsável por essa deve prever, no mínimo, uma cláusula destinada à Segurança do 

Trabalho com as recomendações descritas nessa Instrução Técnica.

6.3. A empresa contratada deverá atender, a qualquer tempo, a todas as solicitações de Segurança do 

Trabalho requeridas, desde o processo inicial de contratação até o final do mesmo.

6.4. A contratada deverá disponibilizar um técnico de segurança do trabalho para acompanhar os 

serviços que envolvam riscos ocupacionais descritos nas Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho, atentando-se para os riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e 

ergonômicos.

6.5. A contratada deverá cumprir todas as determinações legais contidas nas Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

6.6. A contratada deverá prover o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), especificando 

os riscos aos quais os trabalhadores estarão expostos ao desenvolverem suas atividades laborais. 

Deverão constar no PPRA as medidas adotadas para mitigar ou eliminar os riscos e a descrição dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que os trabalhadores deverão utilizar para desempenhar 

as suas atividades. O PPRA deverá ser atualizado conforme critérios e prazos determinados na Norma 

Regulamentadora 09.

6.7. A contratada deverá prover o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), tendo 

como base o PPRA. O PCMSO deverá constar todas as recomendações necessárias e ser atualizado, 

conforme critérios e prazos determinados pela Norma Regulamentadora 07.

6.8. Todos os empregados deverão ser submetidos a exames médicos admissionais, periódicos, de 

retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, que deverão ser descritos e especificados no 

PCMSO da empresa.

6.9. A contratada deverá apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), previsto em lei, 

confirmando a aptidão ao trabalho dos funcionários da contratada, estando de acordo com as 

atividades a serem executadas.
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6.10. A contratada deverá realizar treinamentos admissionais de Saúde e Segurança do Trabalho, bem 

como treinamentos para os empregados que utilizem máquinas e equipamentos específicos que 

envolvam riscos de acidente no desenvolvimento de suas atividades.

6.11. A contratada deverá realizar o controle de entrega e troca dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) dos empregados, bem como registrar o controle nas fichas de EPI.

6.12. A contratada deverá providenciar os itens para a sinalização adequada de segurança, tais como 

placas, cones de sinalização e fitas zebradas, entre outros, nos ambientes onde os serviços serão 

executados.

6.13. A contratada deverá prover cordas apropriadas, com base na orientação da NR 18, para a 

amarração de andaimes e instalação de linhas de vida nos ambientes onde serão realizados os serviços 

em altura, quando necessário.

6.14. Os funcionários da Contratada deverão seguir rigorosamente os procedimentos de Segurança do 

Trabalho previstos na Análise Preliminar de Risco (APR), a cargo da Contratada.

6.15. A contratada deve apresentar cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao 

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

6.16. O responsável pela contratação do serviço deve certificar-se de que as exigências descritas no 

item 6 e seus subitens foram atendidas em todas as etapas da contratação.

6.17. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a empresa contratada 

do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes.

6.18. ando tratar-se de serviços em que a Contratada não disponha de profissionais com a 

habilitação necessária em seu quadro de funcionários ou não possua autorização dos fabricantes será 

permitida a subcontratação desde que a empresa quarteirizada cumpra todas as obrigações legais de 

Saúde e Segurança do Trabalho para a execução dos serviços.

6.19. A empresa contratada deverá prover o Laudo Técnico de Avaliação dos Ambientes de Trabalho, 

quando referir-se a atividades potencialmente insalubres e/ou perigosas, a fim de avaliar a 

possibilidade de concessão dos adicionais ocupacionais de Insalubridade ou de Periculosidade.

7. TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO

7.1. Todos os funcionários da contratada devem passar por uma integração de Meio Ambiente e 

Segurança do Trabalho, a cargo da contratada, constando no mínimo os seguintes tópicos:

7.1.1. Prevenção de Acidentes relacionados com o tipo de atividade a ser executada.

7.1.2. Prevenção e Combate a Incêndio.

7.1.3. Arrumação, Ordem e Limpeza.

7.1.4. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

7.1.5. Uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).
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7.1.6. Itens básicos da ISO 14001, OHSAS 18001 (quando aplicável).

7.1.7. Locais onde é permitido fumar, instalações sanitárias, locais de alimentação e vestiários.

8. ATIVIDADES DE RISCO

8.1. Toda atividade que expõe direta ou indiretamente a vida dos trabalhadores a riscos ocupacionais 

(químicos, físicos, biológicos, de acidentes e/ou ergonômicos), tais como: soldagem, cortes com 

maçarico, uso de lixadeira, serviços em altura e serviços elétricos.

8.2. Todas as atividades de risco devem ter acompanhamento e autorização prévia do setor de 

Segurança do Trabalho da contratada, devendo, tais atividades, serem realizadas conforme os 

procedimentos preestabelecidos.

8.2.3. Atividades em Altura

8.2.3.1. Os serviços em altura só poderão ser iniciados após o preenchimento e cumprimento da Análise 

Preliminar de Risco (APR) e da Inspeção e aprovação dos EPI e EPC que serão utilizados por 

funcionários da contratada.

8.2.3.2. O supervisor responsável pela equipe deverá ser capacitado para supervisionar os serviços em 

altura, conforme a NR 35.

8.2.3.3. Os empregados que realizarem serviços em altura, expostos a riscos de acidentes, a partir de 

2,00m, deverão ser submetidos a exames médicos e treinamentos específicos destinados à realização 

de atividades em altura, bem como todas as recomendações destinadas à atividade, conforme Norma 

Regulamentadora 35.

8.2.3.4. Deverá ser encaminhada à Coordenação de Segurança do Trabalho (COSET) ou ao setor 

responsável pela contratação a comprovação da realização da capacitação para trabalhos em altura 

até 30 dias após a contratação do serviço.

8.2.4 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

8.2.4.1. Os serviços com eletricidade só poderão ser iniciados após o preenchimento e cumprimento da 

Análise Preliminar de Risco (APR) e da Inspeção e aprovação dos EPI e EPC que serão utilizados por 

funcionários da contratada.

8.2.4.2. O empregador deverá seguir todos os procedimentos de Trabalho, com base na Norma 

Regulamentadora 10, para a realização de serviços com eletricidade.

8.2.4.3. O empregado eletricista deverá apresentar o certificado que o qualifica com a função 

especificada. É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso 

específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.

8.2.4.4. O empregador deverá capacitar, por meio do treinamento Básico de 40h, todos os empregados 
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que desempenharem atividades elétricas em instalações desenergizadas, bem como deverá capacitar 

os empregados com o curso complementar de 40h, caso as atividades elétricas sejam desenvolvidas em 

sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades.  São considerados autorizados os 

trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com anuência formal da 

empresa.

8.2.4.5. O supervisor responsável pela equipe nas atividades envolvendo riscos de eletricidade deverá 

ser autorizado a intervir em instalações elétricas, assim, esse profissional deverá possuir treinamento 

específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de 

prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo III da NR 10.

9. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

9.1. Os funcionários da contratada deverão adotar, determinações, orientações e sinalizações 

existentes no Instituto. 

9.2. Os trabalhadores fumantes deverão fumar somente nos locais permitidos.

9.3. Os trabalhadores deverão manter desobstruídas as áreas demarcadas dos extintores de incêndio, 

botoeiras do alarme de incêndio e de painéis elétricos.

9.4. Caso a contratada utilize um espaço no pátio do Instituto para montar o seu posto de trabalho, 

suas instalações elétricas, mecânicas e hidráulicas devem estar de acordo com as normas vigentes 

(para contratos de longo prazo).

9.5. Em caso de a empresa terceirizada utilizar conjunto de solda oxiacetileno, os manômetros, as 

mangueiras, assim como as válvulas de segurança (anti-retrocesso de chama) do mesmo deverão estar 

em boas condições de uso.

10. CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

10.1. A contratada deverá desenvolver condições gerais de higiene, arrumação, ordem e limpeza no 

local de trabalho.

10.2. O técnico de segurança da empresa contratada, os Cipeiros ou membros da Comissão Interna de 

Saúde do Servidor público (CISSP) poderão suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco 

iminente para os funcionários da contratada, servidores ou para as instalações da Contratante.

11. RESPONSABILIDADES DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DA CONTRATADA

11.1. Responsabilizar-se pela integração adequada dos trabalhadores mantendo atualizado o 

programa para controle de treinamento dos funcionários. O treinamento deve ser imediato, antes de 
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os funcionários iniciarem suas atividades no Instituto, quando houver alteração da função ou dos 

riscos aos quais estiverem expostos.

11.2. Fazer cumprir, com base em suas atribuições técnicas, as recomendações contidas nas Normas 

Regulamentadoras, dando atenção especial ao controle e entrega de Equipamentos de Proteção 

Individual, à realização de treinamentos de sensibilização de Segurança do Trabalho e acompanhar/ 

orientar as atividades que envolvem riscos aos trabalhadores.

11.3. Emitir os documentos necessários para a boa gestão de segurança do trabalho no âmbito do 

Instituto, no que compete à Contratada.

12. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Lei nº 6.496/77 – Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de 

engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras 

providências.

Norma Regulamentadora 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

Norma Regulamentadora 04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho.

Norma Regulamentadora 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

Norma Regulamentadora 06 – Equipamento de Proteção Individual.

Norma Regulamentadora 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

Norma Regulamentadora 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

Norma Regulamentadora 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Norma Regulamentadora 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Norma Regulamentadora 15 – Atividades e Operações Insalubres.

Norma Regulamentadora 16 – Atividades e Operações Perigosas.

Norma Regulamentadora 18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.

Norma Regulamentadora 23 – Proteção Contra Incêndios.

Norma Regulamentadora 35– Trabalho em Altura.
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