
Cartilha de tomador de serviços



Esta cartilha foi elaborada pelo Grupo de Executivos dos Sindicatos de Asseio e Segurança (GeasSeg), com o apoio da Federação 
Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) e da Federação Nacional das Empresas de Segurança 
e Transporte de Valores (Fenavist) para orientar os tomadores de serviços públicos e privados, a fim de evitar futuros problemas e conflitos 
gerados por uma má contratação.    



Há uma consciência mundial que a transferência das atividades meio é uma solução inteligente e um dos possíveis agentes para a 
competitividade de uma empresa moderna. Na prática, a terceirização deve ser uma parceria entre o contratante e a contratada. 
Portanto, é fundamental conhecer bem seu futuro parceiro, sua capacidade profissional, técnica e financeira. Para tanto, adotar certas 
medidas cautelosas, não lhe fará mal. Assim os Sindicatos Patronais instituíram o Certificado de Regularidade Sindical e detém 
informações que podem ajudar na contratação de bons prestadores de serviços. Avalie a execução dos serviços, observando o 
desempenho de sua parceira, principalmente no tocante ao cumprimento de convenção ou acordo coletivo de trabalho, bem como das 
suas responsabilidades trabalhistas e tributárias e demais requisitos legais. 

Contrato bem elaborado e executado a contento assegura bom relacionamento entre as partes, dá tranquilidade à contratante, credencia 
a prestadora de serviços e permite, assim, uma constante e necessária purificação deste mercado.

As empresas filiadas à Febrac oferecem diversos serviços, indispensáveis no dia a dia dos organismos públicos e privados. Assim, a 
contratação de uma empresa sindicalizada, estruturada e bem 
conceituada é o meio mais indicado para a terceirização. A relação custo/benefício, a qualidade dos serviços, o fornecimento de 
profissionais qualificados, os treinamentos permanentes e a minimização operacional das atividades meio proporcionam aos contratantes 
mais tempo para concentrar-se em suas atividades fim.

Importante destacar que o prestador passa a gerenciar:

• recrutamento, seleção e treinamento de pessoal;
• fiscalização e processos trabalhistas; 
• substituição de empregados, nos casos de férias e ausências;
• compra e controle de materiais e equipamentos exigidos pelos serviços; 
• fiscalização e controle de frequência, entre outras demandas.



Serviços terceirizados
As empresas que atuam nos setores representados pela Febrac têm consciência da importância do trabalho que realizam, servindo seus 
clientes com alto nível profissional, recursos materiais modernos e pessoal qualificado. 

A participação no mercado público e privado tem crescido nos últimos anos, graças à confiança dos clientes neste segmento, o que 
aumenta o compromisso e a responsabilidade com a realização de serviços cada vez mais eficientes.



Seguem algumas informações importantes sobre as atividades: 

Asseio e conservação: a limpeza de ambientes, além de ser um cartão de visita, reflete a necessidade de manter-se elevado o padrão 
de higiene dos locais de trabalho e lazer, principalmente aqueles de grande circulação e permanência de pessoas, sejam funcionários, 
visitantes ou usuários.

Eficientes e utilizando produtos e equipamentos adequados a cada tipo de trabalho, os serviços de asseio e conservação terceirizados 
constituem, hoje, fator de fidelização, qualidade e economia para as organizações que os utilizam.



É extenso o elenco destes serviços, confira alguns a seguir:

• tratamento e impermeabilização de pisos;
• tratamento de paredes internas e externas;
• limpeza de esquadrias metálicas e de madeira;
• limpeza de fachadas;
• desinfecções de áreas internas e externas;
• limpeza, manutenção e conservação de caixas d’água.



Para executar as tarefas, os colaboradores devidamente protegidos pelos equipamentos de proteção individual contam com máquinas, 
equipamentos e veículos modernos, projetados especificamente para este fim, tais como:  carrinhos funcionais, que transportam todo o 
material necessário; aspiradores de pó; enceradeiras industriais; limpadoras a vapor; varredoras; lavadoras de piso; lavadoras de tapetes 
e carpetes; roçadeiras de diversos tipos; e outros mais.

Mão de obra qualificada: ao lado dos serviços de asseio e conservação, há outros itens das atividades meio, que são oferecidos pelas 
empresas filiadas. Essa mão de obra disponível abrange um elenco apreciável de atividades, dentre as quais destacamos: porteiros, 
zeladores, auxiliares administrativos, contínuos, telefonistas, digitadores, operadores de rede, motoristas, recepcionistas, copeiras, 
motoboys e outros mais.



Mão de obra qualificada: ao lado dos serviços de asseio e conservação, há outros itens das atividades meio, que são oferecidos pelas 
empresas filiadas. Essa mão de obra disponível abrange um elenco apreciável de atividades, dentre as quais destacamos: porteiros, 
zeladores, auxiliares administrativos, contínuos, telefonistas, digitadores, operadores de rede, motoristas, recepcionistas, copeiras, 
motoboys e outros mais. 

Esses serviços, além de mão de obra, podem, a critério do cliente, envolver máquinas, equipamentos e materiais próprios ou não. 
A terceirização é mais que uma tendência moderna. Na verdade, é um eficiente instrumento de política administrativa, que conduz ao 
desempenho operacional mais eficaz e econômico.  



Treinamento e qualificação: as empresas do setor realizam treinamento permanente, destinado a qualificar os colaboradores que 
empregam, permitindo seu contínuo aperfeiçoamento e reciclagem profissional e pessoal. Ao mesmo tempo, outras instituições criadas 
e mantidas pela Federação e Sindicatos oferecem cursos técnicos educacionais para formação da mão de obra empregada. Esses cursos 
preparam pessoal para conhecimento de tarefas específicas, manuseio de materiais, e operação de máquinas e equipamentos utilizados
no desenvolvimento dos serviços.  



Portaria: esse serviço é definido em função das dimensões e da natureza do estabelecimento do cliente e do gerenciamento de risco do 
local, limitado àsáreas de acesso. Mesmo não sendo legalmente exigível a formação profissional, as empresas que operam com essa 
função oferecem ao mercado profissionais qualificados para: 

• o controle de entrada e saída de pessoas e veículos;
• o atendimento a visitantes;
• a recepção e distribuição da correspondência dos moradores;
• a escrituração e guarda do livro de ocorrências;
• o controle da iluminação das áreas condominiais internas e externas.

Entenda-se que o porteiro jamais deverá se ausentar do seu posto de trabalho, não usar arma, nem executar tarefas que cabem, 
legalmente ao vigilante. Atenção: é importante verificar se a descrição da atividade a ser contratada não está em conflito com 
a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).



Como contratar legalmente
A) Do objeto contratual

Quando da terceirização de serviços, siga criteriosamente os seguintes passos:

• Quantifique o tamanho e identifique por tipologia as áreas a serem limpas, especificando sua funcionalidade, utilização e principais 
interferências com a sua produção.
• Quantifique o número de funcionários ou postos de trabalho, especificando a função e a jornada de trabalho pretendida.
• Solicite de empresas formalmente constituídas e em dia com suas obrigações tributárias e trabalhistas proposta com base nos 
insumos anteriormente citados.



• Verifique nas propostas recebidas se todos os valores exigíveis para esta categoria foram corretamente contemplados, ou seja, exija a 
apresentação detalhada das composições de preços unitários. Esta é a única maneira de certificar-se de que o valor a ser pago à empresa 
contratada contempla todas as suas obrigações legais, inclusive as das convenções coletivas de trabalho.

Importante: as obrigações que emergem de qualquer contrato de prestação de serviços, além do pagamento de salário, devem 
contemplar os encargos sociais, os benefícios, as despesas indiretas, e os impostos e tributos incidentes.

Atenção: desconfie de propostas tentadoras e consulte os Sindicatos Patronais para certificar-se de que os valores apresentados pelas 
empresas, em suas planilhas de custos, encontram-se de acordo com a convenção coletiva de trabalho e com as legislações vigentes.   



B) Da idoneidade da empresa a ser contratada 

Certifique-se da idoneidade da empresa a ser contratada. Solicitando: 

• prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; 
• certidões negativas de débito junto ao INSS e ao FGTS; 
• certidões negativas de débitos junto às secretarias municipal, estadual e federal;  
• comprovação de execução a contento de serviços compatíveis com o objeto licitado; 
• registro ou inscrição na entidade profissional competente.

Atenção: além dos documentos citados, há de se levar em conta que dependendo do serviço a ser contratado, a prestadora deve 
apresentar outros registros e certidões para comprovar sua regularidade, tais como: Coren, Sesmet, CRA, CRQ, alvará de funcionamento, 
vigilância sanitária, polícia científica, corpo de bombeiro, registro dos produtos etc.



D) Da retenção do INSS

A Lei n. 9.711/98 criou o procedimento denominado “retenção” em substituição à solidariedade previdenciária estabelecida no parágrafo 
anterior. Trata-se de uma antecipação compensável da contribuição previdenciária devida pelo prestador de serviços. 

Assim, cabe ao tomador de serviços reter o valor correspondente aos 11% destacados na nota fiscal/fatura e recolher este valor em 
nome do INSS, até o segundo dia útil do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal/fatura. Ressaltamos que o correto 
recolhimento ao INSS deste valor é de integral responsabilidade do tomador dos serviços.  



C) Da fiscalização das empresas

Como a mão de obra terceirizada presta serviço nas dependências do tomador, mas com vínculo empregatício junto à empresa prestadora, 
a Previdência Social e o Ministério do Trabalho exigem que o tomador fiscalize o terceirizado.

Depois de celebrado o contrato, cabe ao contratante fiscalizar se a empresa contratada esta cumprindo com suas obrigações trabalhistas 
e tributárias, conforme valores especificados e alocados em planilha.

O tomador tem o direito de exigir mensalmente da empresa terceirizada, cópia dos seguintes documentos, de cada um dos funcionários 
que está ou esteve locado em suas dependências.



• Comprovante de pagamento salarial.
• Guia de recolhimento do INSS e do FGTS.
• Recibos de entrega dos benefícios sociais estipulados em convenção coletiva.
• Pagamentos de férias ou verbas rescisórias.
• Certidões negativas de débitos atualizadas junto ao INSS, ao FGTS e à Receita Federal.

Importante: todos os documentos aqui relacionados devem ter suas cópias arquivadas mês a mês pelo tomador, comprovando assim o 
cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas.

Atenção: o grande trunfo do tomador está em exigir mensalmente toda a documentação necessária para sua fiscalização, antes de efetuar 
qualquer pagamento, principalmente, o tomador privado que é intimado simultaneamente a responder solidariamente e terá sua imagem 
de regularidade jurídico-fiscal afetada.



E) Das convenções coletivas de trabalho

É importante tecermos alguns esclarecimentos acerca das convenções coletivas de trabalho firmadas pelos Sindicatos Patronais e 
Laborais em cada Estado da Federação, que, indubitavelmente trará segurança e respeitabilidade nas terceirizações de mão de obra. 

Segundo o disposto nos instrumentos coletivos supracitados e à luz do que prevê o art. 607, da CLT, as empresas para participarem de 
procedimentos licitatórios deverão comprovar o pagamento do imposto sindical. E as obrigações sindicais, lato sensu, correspondem à 
regularidade da licitante junto às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de seus empregados. 



As normas infraconstitucionais e constitucionais vêm consagrando, além da carga tributária imputada isonomicamente a todas as 
empresas mercantis, os direitos trabalhistas, entre eles a convenção coletiva de trabalho e seus benefícios; salário; INSS; FGTS; férias; 
13º salário e vale-transporte. Portanto, não se pode admitir, até como forma de resguardar direitos do tomador de serviços, que os 
licitantes deixem de pagar todos esses encargos, com o fito único de reduzirem seus preços e saírem vencedoras dos certames.



F) Das certidões sindicais

Nesse sentido, os Sindicatos Patronais e Laborais fornecem uma certidão de regularidade como forma de informar a sociedade e aos 
contratantes se determinada empresa está ou não registrada em seu cadastro e pagou minimamente o imposto sindical devido. 
A contratação de empresas inidôneas e o não acompanhamento das responsabilidades tributárias e trabalhistas podem trazer sérios 
problemas no futuro. Por outro lado, se o contratante de serviços de asseio e conservação exige e retém a documentação pertinente, 
seu risco será minimizado. 

Portanto, estamos convictos que tal assertiva representará uma segurança para o trabalhador e para o tomador de serviços, já que não 
sofrerá por parte da Justiça do Trabalho e nem da Previdência Social, por força da obrigação solidária, qualquer ato constritivo nesse 
sentido. De modo que, sugerimos aos tomadores de serviços a inclusão destas certidões no rol de suas exigências, resguardando 
direitos e não permitindo que empresas burlem a legislação e deixem de pagar seus impostos e suas respectivas verbas trabalhistas.
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