
Empresa: LIBE CONSTRUTORA LTDA. 

Título da Boa Prática: GESTÃO DE CONTRATADAS 

 

Categoria da Boa Prática: Gestão em SST 

 

Atividade de aplicação da Boa Prática: Segurança do Trabalho - Hoje temos 

subcontratados em nossas obras e a boa prática é aplicada antes do início do contrato e 

durante a vigência do contrato. 

 

A Boa Prática contribui para: Atender a legislação e/ou reduzir passivo trabalhista 

 

Descrição da Boa Prática:  

Objetivo: evitar passivos trabalhistas e situações que possam provocar acidentes. Quando 

a obra decide terceirizar os serviços, os setores administrativos, RH e QSMS são 

envolvidos através do procedimento PRO-SIG-040. É verificado no check list (FOR-SIG-

041) em qual modalidade se enquadra e quais são os documentos mínimos que o 

subcontratado deve apresentar. Após solicitar a documentação, a mesma é encaminhada 

ao pessoal da Segurança que avalia e aprova. Caso esteja aprovado, o contrato é 

elaborado. A partir daí, existe um controle mensal de documentação de subcontratada 

(FOR-SIG-032), onde é controlado mensalmente  o status  da documentação legal de todos 

os empregados da subcontratada. Caso a documentação não esteja 100% conforme, a 

medição dele é travada até que a situação seja regularizada. Esta boa prática reduziu 

bastante os passivos trabalhistas de subcontratados. 

 

 

Situação antes da Boa Prática:  

Antes da implantação da boa prática, os subcontratados iniciavam as atividades sem a 

documentação mínima legal necessária, e muitas vezes após o encerramento do contrato, 

vinham reclamatórias para a Libe de situações que nosso pessoal desconhecia, tais como: 

pessoal sem estar devidamente fichado, ausência de fichas de EPI, riscos existentes e não 

constantes no PPRA/PCMAT, consequentemente, ausência dos exames específicos, etc. 

 

Situação depois da Boa Prática:  

Hoje, 90% dos subcontratados (slide anexo) estão com a documentação em ordem, sendo 

que 100% deles estão com todos os funcionários fichados e 100% com as fichas de EPI 

em ordem. 

 

Custo de implantação (R$): sem custo 

 

Tempo necessário para implantação: 60 dias  

 
 



 


