
OBJETIVO
Definir critérios e procedimentos, para a avaliação  da qualidade dos serviços contratados junto a
Empresas Executoras de Obras e ou Serviços de Engenharia.

 
TERMOS/DEFINIÇÕES
 
BDO.: Boletim de Ocorrência é um documento contratual,  com responsabilidade de
preenchimento pela Contratante e pela Contratada, no qual devem ser registradas as alterações
contratuais (prorrogação de prazo, aditivos), as principais ocorrências da obra ou do serviço, as
solicitações e recomendações da Contratante e da Contratada.  Aplica-se também para o
registro das principais ocorrências quando da realização de obra e de serviço de engenharia
internamente na Sanepar.
 
CONTRATADA: Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que, mediante instrumento
hábil de compromisso, se obriga à execução da obra, na forma estabelecida pela contratante.
 
CONTRATANTE: Companhia de Saneamento do Paraná- SANEPAR
 
FAE.: Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços
 
LRO: Laudo de Recebimento de Obra
 
LRS: Laudo de Recebimento de Serviço
 

 
DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)
 
IA/ENG/0026, IA/NEG/0258, IT/ENG/0040, IT/ENG/0042, IT/ENG/0048.

 
DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)
 
Lei Federal 13.303/2016 - Das Estatais, Outros /2017, Outros /2017, Outros /2017, Regulamento
/2017 - RILC.

 
PROCEDIMENTOS
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1. RESPONSABILIDADE DA AVALIAÇÃO E PERÍODO DE AVALIAÇÃO
 
A responsabilidade da avaliação é do profissional da SANEPAR designado (IT/ENG/0048) para a função de
fiscal da execução dos serviços. 
 
Será aplicada a avaliação de desempenho da contratada para acompanhamento dos serviços mensalmente
(ou por Medição/por Fatura),  independente de haver ou não medição no período, podendo ou não coincidir
com  os  marcos  intermediários.  Deve  também  ser  realizada  uma  avaliação  final  no  encerramento  da
contratação/última medição com a avaliação global dos serviços executados. 
 
Quando da realização da medição preliminar dos serviços executados no período, proceder a Avaliação da
Qualidade dos Serviços Executados em conjunto com o representante da empresa contratada, por meio do
preenchimento do formulário IA/ENG/0026 - Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou
de Serviços de Engenharia - FAE. 
 
*Obs.: Todas as não conformidades identificadas, devem ser anotadas na ata de reunião mensal, a qual deve ficar arquivada na

Gerência Contratante, visando instruir a defesa da SANEPAR em eventual demanda judicial.
 
 
 
2. PROCEDIMENTOS 
2.1 PARA O PREENCHIMENTO DO FAE (IA/ENG/0026) 
 
O FAE deve ser preenchido considerando as atividades previstas no cronograma físico-financeiro para o
período em avaliação.  Em caso de não cumprimento das etapas/atividade e/ou marco intermediário do
cronograma físico-financeiro,  das  cláusulas  contratuais  e/ou  em caso  de  rescisão  contratual  deve  ser
elaborada a avaliação de desempenho e aplicado o FAE (IA/ENG/0026), mesmo não ocorrendo faturamento, e
aplicadas as notificações e sanções cabíveis. 
 
*Mensalmente, quando da realização da medição dos serviços, a Gerência Contratante deve preencher a
planilha, IA/ENG/0026 - FAE - Lista de Verificação, para assim obter a Conceituação Mensal da Empresa
Contratada.  A Lista de Verificação é composta de 14 módulos de serviços, os quais são avaliados da seguinte
forma:  deve ser  registrado ( 1 ) para as situações de Conformidade  e  ( 0 ) para as situações de Não
Conformidade. Com base nestes registros, aplicar a Tabela de Pesos dos Módulos e a Conceituação Mensal
e Final. 
 
Sempre que  um item não se aplicar ao módulo objeto da avaliação, do mês em questão, seu campo deve
obrigatoriamente ser deixado em branco. 
 
Quando se tratar da última Medição dos Serviços (ou Medição Final), deve ser emitida também, a planilha
IA/ENG/0026 - FAE - Conceituação Final, em duas vias, sendo que estas vias tem o mesmo encaminhamento
da planilha de Conceituação Mensal. O conceito obtido na Conceituação Final deve ser inserido no Laudo de
Recebimento de Obra ou de Serviço (IT/ENG/0040). 
 
2.2 DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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*Manifestar e registrar informações/ocorrências durante o período em avaliação no BDO (IT/ENG/0042),
devidamente carimbado e assinado pelas partes atendendo ao RILC, emitir Atas de Reunião, Pareceres
Técnicos ou Cartas à Contratada, com protocolo ou aceite/recebimento pela Contratada, de forma a embasar a
avaliação e arquivar estas informações. 
 
*Proceder a Avaliação de Desempenho da Contratada (IA/ENG/0026) prevista para o período, a partir da
análise dos serviços executados, dos documentos existentes e anotações registradas no BDO (IT/ENG/0042),
emitir  a  ata  de  reunião  mensal  sobre  estes  serviços  executados  com posterior  repasse  formal  para  o
engenheiro responsável técnico pelos serviços e/ou representante da empresa Contratada. A avaliação de
desempenho aplicada deve corresponder efetivamente a realidade dos serviços executados conforme previsto
no cronograma. 
 
*Emitir a avaliação de desempenho da contratada em duas vias, uma para arquivo da Gerência Contratante e
a outra fornecer para empresa Contratada. A Contratada deve apor sua assinatura no FAE dando assim sua
ciência. 
 
Para cada período avaliado durante o prazo de execução contratual, atentar para a eventual necessidade de
ser enviada à Contratada a notificação de insuficiência pelo baixo desempenho, representado pelo conceito
“INSUFICIENTE” e aplicar as sanções administrativas indicadas no item 5 deste documento, previstas no item
12 do Capítulo X do Edital de Licitação, no RILC no Parágrafo Único do artigo 190, no Parágrafo 2° do artigo
207 e no Inciso IV do artigo 224, no contrato ou na carta convite. 
 
Deve ser indicado na ata da reunião mensal emitida pela Sanepar no fechamento da medição dos serviços
executados, se todos os serviços previstos para esta etapa/atividade e/ou marco intermediário do cronograma
físico-financeiro foram executados, para o período em avaliação, e/ou relacionar os serviços que ficaram
pendentes nesta etapa/atividade e/ou marco intermediário. 
 
Nesta  ata  de reunião mensal,  devem ser  avaliados e  indicados dos serviços pendentes,  os  que não
atenderam ao(s) prazo(s) do(s) marco(s) intermediário(s), e passam a ser considerados serviços em
atraso para efeito de aplicação da “sanção de multa por atraso”.  
 
*Arquivar no processo a avaliação conforme indicado na IA/ENG/0026 - Registros.  
 
Emitir o Laudo de Recebimento da Obra e/ou dos Serviços (IT/ENG/0040).
 
 
 
3-  MÓDULOS DE AVALIAÇÃO, PESOS E CONCEITOS
 
Para  efeito  da  avaliação  da  qualidade  dos  serviços  executados,  são  considerados 14  itens  mais
representativos de uma obra e/ou serviço objeto da avaliação do período em questão, aos quais são atribuídos
pesos conforme Tabela 1 - Tabela de Pesos dos Módulos e a Tabela 2 - Tabela de Conceitos, a seguir
apresentadas: 
 
Obs.: O cálculo das pontuações  são realizados de forma automática (por meio de um macro-comando do Excell), com base nos

registros efetuados na planilha da IA/ENG/0026 - FAE - Lista de verificação, resultando no Índice Mensal da avaliação.    
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3.1 TABELA DE PESOS DOS MÓDULOS 
 

Tabela 1 - Pesos dos Módulos

 
*3.2 TABELA DE CONCEITOS 
 
A Conceituação Mensal e Final é atribuída a partir da correlação do resultado dado pela aplicação da planilha
da IA/ENG/0026 - FAE com os conceitos da Tabela 2.
 

Tabela 2 - Conceitos e Pontos

 
 
 
4-  NOTIFICAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
 
Notificação de Insuficiência à Contratada quando for avaliado um baixo desempenho na qualidade destes
serviços executados no período em questão, representado pelo conceito "INSUFICIENTE",   indicado no
resultado da avaliação de desempenho. 
 
Deve ser  emitida  a  Notificação de Insuficiência,  encaminhar  formalmente  à  Contratada,  relatando o(s)
problema(s) ocorrido(s), estabelecendo o cumprimento das obrigações contratuais com os níveis de qualidade
exigidos e/ou para que a Contratada dê início à correção das desconformidades/problemas indicados. Anexar
cópia da avaliação. 
 
Quando a falta cometida resultar no encerramento do contrato, ou em fato que venha a exigir o pagamento da
garantia  contratual,  a  seguradora deve ser  notificada.  Os prazos legais  devem ser  atendidos conforme
instrumentos do ato convocatório. 
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MÓDULO PESO

1 CANTEIRO DE OBRAS 2

2 SERVIÇOS TÉCNICOS 5

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 3

4 MOVIMENTO DE TERRA 4

5 ASSENTAMENTO 5

6 PAVIMENTAÇÃO 5

7 LIGAÇÕES PREDIAIS 3

8 CONSTRUÇÃO CIVIL 5

9 ADMINISTRAÇÃO 2

10 SEGURANÇA 5

11 IMAGEM DA CONTRATADA 2

12 S U B C O N T R A T A Ç Ã O  D E
SERVIÇOS

2

13 MATERIAIS 2

14 CRONOGRAMA 3 

CONCEITO PONTOS
EXCELENTE   0 a <= 4
ADEQUADO 4 a <= 16
INADEQUADO 16 a <= 21
INSUFICIENTE 21 a <= 100

4 6



 
*Caberá à Gerência Contratante, por intermédio do Avaliador, emitir a Notificação de Insuficiência.
 
 
 
5- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
As sanções administrativas indicadas a seguir devem ser aplicadas quando verificada a desconformidade do
executado com a qualidade exigida, conforme previstas no item 12 do Capítulo X do Edital de Licitação, no
RILC nos artigos 190, 224, 213 a 220, no Contrato de Prestação de Serviço ou na Carta Convite, tendo por
base os resultados das Avaliações descritas neste documento. 
 
Se durante a vigência do Contrato, no seu acompanhamento e gestão, na verificação da conformidade da sua
correta execução e da alocação dos recursos necessários, da execução dos serviços com qualidade mínima
exigida às atividades contratadas, for avaliado baixo desempenho na qualidade dos serviços executados no
período em questão, representado pelo conceito "INSUFICIENTE"  indicado no resultado da avaliação de
desempenho, caberá à Unidade responsável, por intermédio do Avaliador, aplicar:
 
5.1 ADVERTÊNCIA 
 
Advertência à Contratada, sempre que for atingido o número de duas avaliações de desempenho com a
conceituação mensal (ou por medição/ou por fatura) “INSUFICIENTE” indicado como resultado da avaliação
de desempenho, emitidas na sequência ou alternadamente, caracterizando a reincidência, assim entendida a
repetição de infração de igual natureza, conforme prevista no Inciso IV do artigo 224 do RILC.  
 
Deve ser  emitido o  comunicado de advertência  à  Contratada,  encaminhar  formalmente a  notificação à
empresa, assegurando a ampla defesa e o contraditório. 
 
*Cabe à Gerência Contratante, abrir processo administrativo autônomo na aplicação da sanção advertência,
atendendo aos artigos 221 e 224 do RILC.  
 
Deve ser realizado o registro da sanção advertência à Contratada, junto ao Cadastro Corporativo da Sanepar,
independente de tratar-se de empresa ou pessoa cadastrada ou não, atendendo ao exigido no item 12.5 do
Capítulo X do Edital de Licitação e no Parágrafo 1° do artigo 216 do RILC. 
 
5.2 SUSPENSÃO 
 
Suspensão à Contratada, quando ocorrer reincidência da sanção de advertência, conforme prevista no item
12.5.1 do Capítulo X do edital de licitação e no Parágrafo 2° do artigo 216 do RILC.  
 
Cabe à Gerência Contratante, abrir processo administrativo para a suspensão, estando a Contratada sujeita a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Sanepar, por um prazo que pode variar de 90 (noventa)
a 720 (setecentos e vinte) dias. 
 
Na aplicação da sanção de suspensão atender ao artigo 218 do RILC e dos itens 12.7 a 12.10 do Capítulo X
do edital de licitação. 
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5.3 SANÇÃO DE MULTA POR ATRASO 
 
Sanção de Multa  por  Atraso à Contratada,  quando ocorrer  atraso na entrega dos serviços contratados
programados para o(s) marco(s) intermediário(s), conforme prevista no item 12.6 subitem VII do Capítulo X
do edital e artigo 217 do RILC. 
 
Os serviços que foram relacionados como pendentes e considerados em atraso, conforme a ata de reunião
mensal emitida pela Sanepar, para o período em avaliação, aplicar a sanção de multa por atraso. 
 
*Cabe à Gerência Contratante, para a aplicação da sanção de multa por atraso, atender aos artigos 217, 222 e
223 do RILC e subitem VII do item 12.6 do Capítulo X do edital de licitação, assegurando a ampla defesa e o
contraditório.
 
 
 
6- DEFESA 
 
Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa supracitada, é garantida a ampla defesa prévia e do
contraditório do interessado, no prazo de 5 dias úteis a contar de sua notificação formal.
 
 
 
7- PREENCHIMENTO DO BDO  
 
*O BDO deve conter, por ordem cronológica, os principais fatos ocorridos durante a vigência do contrato e ser
preenchido conforme estabelecido na IT/ENG/0042 do sistema normativo. As anotações do BDO servem como
uma das referências a serem adotadas para a aplicação desta avaliação.
 
 
 
8- CONSIDERAÇÕES GERAIS  
O preenchimento correto destas informações e os devidos encaminhamentos visam a instruir processo em
eventual demanda.
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