
OBJETIVO
Orientar os prestadores de serviços na execução de serviços de Educação e Intervenção
Socioambiental em empreendimentos de esgotamento sanitário.

 
TERMOS/DEFINIÇÕES
 
AE: Adesão ao Empreendimento
 
AS - ATENDIMENTO DE SERVIÇOS: Formulário de Atendimento de Serviços prestados pela
SANEPAR.
 
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.
 
BOSS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS: BOSS: Boletim de
Ocorrência em Serviços Socioambientais, é o documento onde a Contratante e/ou a Contratada,
deverá registrar as principais ocorrências significativas identificadas em campo pelos clientes ou
pelo gestor ou pelo Fiscal socioambiental, durante os serviços socioambientais, para posterior
repasse a Unidade de Projetos e Obras e/ou Unidade Regional responsável pelo
empreendimento para as devidas providências.
 
CD: Contratação Direta
 
CN: Concorrência Nacional
 
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
 
CPDA: Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Ambiental.
 
CPS: Contrato de Prestação de Serviço
 
CV: Carta Convite
 
DMA: Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social
 
DRT: Delegacia Regional do Trabalho
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DTI: DTI - Dispositivo Tubular de Inspeção é o sistema inserido no ramal predial de coleta de
esgoto, que permite a introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza do mesmo.
Também utilizado para vistorias visando verificar a regularidade da ligação predial.
 
EPC-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA: Todo dispositivo de uso coletivo, de
fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do
trabalhador e o meio ambiente.
 
EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: Todo dispositivo de uso individual, de
fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do
trabalhador.
 
ETE -ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS: Estrutura de propriedade pública ou privada
utilizada para o tratamento de esgoto sanitário.
 
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ: Instituto Ambiental do Paraná
 
INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT: É o documento que detalha os passos da operação de um
processo
 
INSTRUMENTO DE APOIO - IA: É o documento utilizado na operação de um processo
(formulários, planilhas, desenhos, tabelas, quadros, fotografias, fitas de vídeo, fitas cassete,
disquetes, CDs ou outra forma)
 
LPE: Ligação Predial de Esgoto
 
MEC: Ministério de Educação e Cultura
 
NF-E: Nota Fiscal Eletrônica
 
OTC: Orientação Técnica ao Cliente
 
PS: Pesquisa Socioambiental
 
PTTS: Projeto do Trabalho Técnico Social
 
PV: Poço de Visita -Dispositivo destinado à conexão e manutenção de redes coletoras, coletores
e interceptores de esgoto sanitário.
 
RCE: Rede coletora de esgoto
 
SGO: Sistema de Gestão/Gerenciamento de Obras
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SNS: Sistema Normativo da Sanepar
 
USEA: Unidade de Serviço de Educação Socioambiental
 
VTA: Vistoria Técnica Ambiental
 
VTA-C: Vistoria técnica ambiental concentrada
 
VTA-E: Vistoria técnica ambiental Esparsa
 

 
DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)
 
IA/AMB/0029, IA/AMB/0031, IA/AMB/0032, IA/AMB/0033, IA/AMB/0057, IA/AMB/0084,
IA/AMB/0085, IA/AMB/0095, IA/AMB/0096, IA/AMB/0097, IA/AMB/0129, IA/AMB/0130,
IA/AMB/0137, IA/AMB/0138, IA/AMB/0140, IA/AMB/0162, IA/COM/0453, IA/OPE/0064,
IT/AMB/0021, IT/AMB/0029, IT/AMB/0057, IT/AMB/0062, IT/AMB/0067, IT/AMB/0121,
IT/AMB/0122, IT/MAT/0131, IT/OPE/1580.

 
DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)
 
Decreto Estadual 3.926/1988, Decreto Estadual 5.711/2002, Emenda Constitucional 18/2006, Lei
Estadual 13.331/2001, Lei Federal 6.514/1977, Lei Federal 8.078/1990, Lei Federal 9.605/1998,
Norma Regulamentadora 15/2011, Norma Regulamentadora 17/2007, Norma Regulamentadora
6/2011, Norma Técnica Brasileira 14.001/2004, Norma Técnica Brasileira 8.160/1999, Portaria
Federal 21/2014, Portaria Federal 3.214/1978.

 
PROCEDIMENTOS
 
 
Os serviços descritos neste documento aplicam-se aos novos empreendimentos de esgotamento
sanitário que contemplem qualquer um dos serviços socioambientais constantes neste
documento.
 
Por novos empreendimentos de saneamento ambiental especialmente os de esgotamento
sanitário, são consideradas quaisquer obras em andamento ou mesmo concluídas, em que o
contrato com o agente de fomento e/ou f inanceiro esteja em aberto,  para o
cumprimento/atendimento das metas socioambientais previstas.
 
Os procedimentos deste Termo de Referencia se apl icam aos prestadores de
serviços/fornecedores de serviços socioambientais externos e aos responsáveis técnicos
socioambientais e responsáveis pela gestão de empreendimentos socioambientais internos da
empresa, em todos os locais onde houver algum empreendimento de saneamento ambiental
com gestão da DMA/USEA.
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Este Termo de Referencia contempla todos os serviços socioambientais precificados pela
CONTRATANTE e passíveis de contratação. É utilizado para a contratação conjunta dos
serviços ou separadamente, conforme necessidade de cada empreendimento.
 
Esta instrução de trabalho pode ser utilizada por outras Unidades da empresa com a supervisão
da Unidade de Serviço de Educação Socioambienta-USEA.
 
 
 
LINHA DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL - COMUNICAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DA
SANEPAR
 
 
A Sanepar tem a missão de prestar serviços de saneamento ambiental, de forma sustentável,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.
 
Uma das formas de demonstrar seu compromisso de conservar o meio ambiente é atendendo a
norma ambiental NBR ISO 14001:2004. A empresa possui um sistema de gestão ambiental cujo
escopo é: Captação, tratamento e distribuição de água potável, coleta, tratamento e disposição
final de esgoto; manutenção e operação de redes e ramais de água e esgoto; comercialização de
serviços e ligação de água e esgoto; manutenção eletromecânica; projetos e obras; processos
administrativos de Foz do Iguaçu, gestão ambiental; gestão da qualidade; gestão de recursos
hídricos; gestão de educação socioambiental, gestão de patrimônio histórico; gestão de resíduos
sólidos; gestão do planejamento ambiental; pesquisa e desenvolvimento; viveiros de mudas
florestais - da Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social.
 
Como forma de comunicar esse compromisso ambiental, a Sanepar apresenta sua Política
Ambiental que visa: Buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica nas nossas
atividades, sendo que são 6(seis) os nossos compromissos:
 
Melhorar constantemente o desempenho ambiental dos processos;
 
Prevenir e reduzir os riscos e danos ambientais;
 
 Atender à legislação ambiental aplicável;
 
Conservar os recursos hídricos;
 
Promover a gestão dos objetivos e metas ambientais;
 
Promover e consolidar as ações socioambientais internas e externas.
 
 
 
METODOLOGIA DE TRABALHO.
 
 
A metodologia de educação e intervenção socioambiental em empreendimentos de saneamento
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ambiental, em especial em obras de esgotamento sanitário, tem por objetivo internalizar
conceitos e práticas de saneamento ambiental de forma sustentável por meio de processo
socioeducativo, com mobilização e participação comunitária, viabilizando mecanismos de
controle social dos empreendimentos. Tal estratégia visa assegurar a efetividade de ligações
corretamente interligadas à rede coletora de esgoto, reduzindo a carga orgânica lançada
indevidamente em galerias de águas pluviais e conseqüentemente em rios urbanos, contribuindo
para a melhoria ambiental e da qualidade de vida da população.
 
 
 
1. EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
 
 
1.1. Projeto de Educação e Intervenção Socioambiental do Empreendimento
 
 
a) A CONTRATANTE é responsável para marcar a primeira reunião de alinhamento dos serviços
técnicos socioambientais, que se dará no inicio de contrato, para explanar o Projeto Técnico de
Trabalho Socioambiental (PTTS) ou equivalente, as obrigações fiscais e trabalhistas, a serem
adotados no empreendimento baseado no edital de licitação, termo de referencia e seus anexos
e em roteiro previamente planejado para tanto.
 
b) A CONTRATADA deverá apresentar seu responsável técnico social, no máximo até 10 (dez)
dias após assinatura do contrato e ou ordem de serviço, apresentando a documentação exigida
no item 08 - Condições Específica para Execução dos Serviços Socioambientais, obedecendo às
exigências dos itens ( c ) e (d ) deste item. O responsável técnico social e/ou socioambiental
deve fazer parte do quadro permanente da CONTRATADA e estar disponível, quando solicitado
na cidade onde o empreendimento estiver sendo realizado.
 
c) Quando o empreendimento for financiado pela CAIXA o responsável técnico social e/ou
socioambiental deve ter graduação em nível superior, preferencialmente em Sociologia/Ciências
Sociais e/ou Serviço Social, com experiência de prática profissional em ações socioeducativas
em intervenções de saneamento e de habitação, atendendo a Portaria 21/2014 de 22 de janeiro
de 2014.
 
d) A comprovação de experiência mínima do responsável técnico social/socioambiental será feita
mediante declaração ou atestado de capacidade técnica expedido pelo órgão ou empresa em
modelo a ser fornecido à Contratada com descrição das atividades desempenhadas e atendendo
ao disposto na Portaria 21/2014 de 22 de janeiro de 2014.
 
e) Em todos os empreendimentos a graduação exigida é em nível superior para o responsável
técnico social ou socioambiental, abrangendo preferencialmente os bacharéis e/ou licenciados
plenos com outras formações da área de educação ou área social ou saúde ou ambiental, com
comprovação de experiência mínima, atendendo a Portaria 21/2014 de 22 de janeiro de 2014.
 
f) Em todos os casos citados de graduação, o responsável técnico social ou socioambiental
deverá possuir experiência docente e/ou comunitária comprovada, conforme especificado no
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item referente as condições especificas para execução dos serviços deste documento,
IA/AMB/0029 e disposto na Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades.
 
g) A coordenação e a condução dos eventos comunitários serão realizadas pela
CONTRATANTE, podendo eventualmente em situações especiais compartilhar com o
profissional socioambiental da CONTRATADA.
 
h) O Responsável Social e/ou Socioambiental da CONTRATADA é o responsável pela
supervisão de suas equipes de trabalho dando suporte metodológico e técnico, capacitações e
orientações permanentes a suas equipes e atenderá as determinações da fiscalização e/ou
Coordenação da Contratante;
 
 i) A CONTRATADA deverá apresentar no máximo até 10 (dez) dias após assinatura do contrato
e ou ordem de serviço, o dimensionamento da quantidade de equipes de agentes técnicos de
campo necessário, veículos e equipamentos, compatíveis com a carga de trabalho e serviços a
executar (no mínimo o previsto no cronograma físico e financeiro do Edital) e um plano de
capacitação das equipes para a realização dos serviços, conforme exigido no IA/AMB/0029, para
aprovação da CONTRATANTE.
 
j) Os agentes técnicos devem fazer parte do quadro efetivo da CONTRATADA.
 
k) O responsável técnico social a partir da reunião de alinhamento, terá um prazo de até 10 dias
para em conjunto com a CONTRATANTE, consolidar o cronograma de execução dos serviços
socioambientais previstos no edital de licitação e de acordo com o Projeto Técnico de Trabalho
Socioambiental (PTTS) ou equivalente. O documento gerado, devidamente consolidado, deverá
ser apresentado em duas vias, para assinatura de ambas as partes passando a fazer parte do
contrato.
 
l) Na reunião com o responsável pelo empreendimento da CONTRATANTE, o responsável
técnico social e/ou o sócio proprietário da empresa CONTRATADA deverá entregar o nome dos
integrantes da equipe que irão passar pela capacitação da CONTRATANTE e executar os
serviços em campo, conforme exigência descrita no item 8 Condições Específicas para
Execução do Trabalho Técnico Social e no IA/AMB/0029.
 
m) A CONTRATANTE é a responsável para definir as atividades de capacitação/ treinamento
dos agentes técnicos socioambientais da CONTRATADA, como conteúdos, carga horária, datas,
número de participantes e outras informações necessárias.
 
n) Caberá a contratada selecionar e/ou capacitar os integrantes de suas equipes e que já
possuam alguma experiência e conhecimento em instalações hidráulico sanitárias e
intradomiciliares, com conhecimento da nomenclatura utilizada dos materiais e acessórios em
saneamento básico.
 
o) A equipes não poderão iniciar nenhum dos serviços técnicos socioambientais sem a devida
capacitação realizada pela CONTRATANTE.
 
p) Os eixos básicos da capacitação obrigatória da CONTRATANTE são em número de 7 (sete)
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e  de cunho:
 
1) Comportamental envolvendo a Abordagem Domiciliar e Ética Profissional,
 
2) Ambiental sobre o processo esgoto, a retirada de carga orgânica, despoluição hídrica,
benefícios para a saúde e qualidade de vida da população local e visita técnica a ETE,
 
3) Comercial sobre o processo comercialização e tarifas,
 
4) Legislação envolvendo as leis ambientais, de saúde e o Código de defesa do Consumidor que
regem o trabalho,
 
5) Técnico sobre LPEs, RCEs, Ligação intradomiciliar, correta interligação e o trabalho prático
em campo,
 
6) Processual envolvendo toda documentação utilizada do SNS e seu preenchimento pelos
agentes técnicos e
 
7)  Educação para a Sustentabilidade envolvendo os conceitos e ações de sustentabilidade em
suas dimensões social, ambiental e econômica. Também outros temas tais como água,
drenagem urbana e resíduos sólidos dependendo dos objetivos da capacitação. A profundidade
e extensão de cada conteúdo dependerão dos serviços contratados, porém todos devem ser
abordados.
 
q) A capacitação da CONTRATANTE não substitui a experiência e o conhecimento que as
equipes devem ter para realizar os serviços técnicos em campo cuja obrigação é da
CONTRATADA.
 
 r) As evidências da Capacitação/Treinamento deverão ser sistematizadas em Relatório
conforme IA/AMB/0085 pela CONTRATANTE e registrados no Parecer e Relatório Mensal de
Acompanhamento de Empreendimentos conforme IA/AMB/0032.
 
s) A não realização de parte da capacitação poderá ser dispensada desde que os envolvidos já
tenham passado por todo o processo nos últimos seis meses e que não tenha havido mudança
de procedimentos. Caso já tenham sido capacitados em outros eventos, mesmo assim, deverão
receber no mínimo uma reciclagem de atualização com carga horária a ser definido pelo
responsável pelo empreendimento.
 
t) Quando o contrato e ou ordem de serviço não possuir o PTTS, o mesmo será substituído por
um plano de trabalho equivalente, onde deverá estar previsto o cronograma físico financeiro de
todos os serviços previstos no edital de licitação.
 
u) Os serviços socioambientais que compreendem as abordagens domiciliares e os eventos
comunitários e educativos serão fiscalizados pela equipe da CONTRATANTE, conforme a
IT/AMB/0067.
 
v) Um serviço de campo contratado não poderá ser realizado de forma concomitante ou
simultânea com outro serviço contratado, sendo necessário um prazo mínimo 30 dias para a
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realização do próximo serviço de campo num mesmo contrato. Como exemplo, o serviço de
Orientação Técnica ao Cliente só pode ser realizado no mínimo 30 dias antes da Vistoria Técnica
Ambiental e assim por diante para todos os serviços de campo.
 
w) Na conclusão dos serviços socioambientais caberá a CONTRATANTE efetuar a avaliação
final do Contrato conforme descrito no IA/AMB/0138 e avaliação do CONTRATADO conforme
IT/AMB/0122 e IA/AMB/0162.
 
 
1.2. Reunião Comunitária do Grupo Gestor de Acompanhamento do Empreendimento
 
 
a) As Reuniões comunitárias formais do grupo gestor serão realizadas entre a CONTRATANTE,
CONTRATADA e representante das entidades que desenvolvem atividades socioambientais,
educativas e/ou comunitárias no território da intervenção do empreendimento.
 
b) O cronograma das reuniões, com o grupo gestor de acompanhamento do empreendimento, só
será planejada após a consolidação deste, cuja responsabilidade da CONTRATANTE.
 
c) O convite, bem como a pauta de reunião do Grupo Gestor será de responsabilidade da
CONTRATANTE.
 
d) No processo de criação de grupo gestor não há pagamento de reunião de Grupo Gestor, pois
se trata de um processo de planejamento da CONTRATANTE.
 
e) As reuniões formais do Grupo Gestor serão programadas pela CONTRATANTE, articulada em
conjunto entre a CONTRATADA e o Grupo Gestor, na quantidade descrita no edital de licitação.
 
f) Não poderão ser realizadas reuniões comunitárias concomitantemente com as reuniões do
grupo gestor.
 
g) A CONTRATADA deverá levar para a reunião do grupo gestor o que está disposto na
IA/AM/0029.
 
h) Os casos omissos serão resolvidos pela Sanepar/gerência da USEA/DMA.
 
 
 
1.2.1. Detalhamento do Serviço de Reunião com o Grupo Gestor
 
 
a) Para a realização da reunião do grupo gestor a empresa CONTRATADA deverá providenciar
um local adequado na microbacia/bairro do local de intervenção da obra ou do entorno se não
houver local adequado para a sua realização. Podendo ser executada nos espaços comunitários
existentes na microbacia/bairro, como associações de moradores, salões paroquiais, clube de
serviços e escolas, desde que haja anuência dos responsáveis destes espaços. A
responsabilidade pela limpeza e asseio do espaço antes e após a reunião (a destinação dos

Cóp
ia 

Não
 C

on
tro

lad
a

ASSUNTO
Termo de Referência para Contratação do Trabalho

Técnico Socioambiental para Novos Empreendimentos
de Saneamento Ambiental

CÓDIGO DATA APROVAÇÃO  PÁG. DE.
MN/AMB/0006-001 06/07/2015

8 56



resíduos) será da CONTRATADA.
 
b) Os contatos e reuniões para constituição do grupo gestor deverá ser realizada pelo
responsável pelo empreendimento CONTRATANTE, após a assinatura do contrato e/ou ordem
de serviço conforme o previsto no cronograma físico financeiro contratado.
 
c) A CONTRATADA deverá providenciar as acomodações (cadeiras e mesas), necessárias para
um número mínimo de 15 pessoas e no máximo de 30 pessoas previstas para participação na
reunião do grupo gestor.
 
d) O índice mínimo de presença nas reuniões comunitárias do grupo gestor  aceitáveis pela
CONTRATANTE para efeito de medição/faturamento é de no mínimo de 50% do número de
convites distribuídos.
 
e) Os recursos físicos, materiais e humanos para a reunião do grupo gestor deve ser conforme
descrito na IA/AMB/0029.
 
f) A Reunião de grupo gestor será paga por meio de apresentação de relatório com as evidências
se houver no mínimo 8 (oito) participantes por reunião.
 
g) A coordenação e a condução no dia da reunião será feita pela CONTRATANTE, podendo
eventualmente em situações especiais compartilhar com o profissional socioambiental da
CONTRATADA.
 
h) O conteúdo a ser abordado poderá ser fornecido pela CONTRATANTE para que a
CONTRATADA utilize quando houver a condução compartilhada da Reunião do Grupo Gestor,
utilizando metodologias participativas e recursos didáticos adequados na condução do
conteúdo/tema da reunião.
 
i) Emitir Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129 e/ou
em Ata de Reunião quando de irregularidades/reclamações relatadas por clientes.
 
j) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
 
1.3. Reunião Comunitária com a População.
 
Objetiva estabelecer e manter o diálogo com a comunidade, visando iniciar um processo de
sensibilização e esclarecimento dos moradores do território de intervenção a respeito da
implantação da rede coletora de esgoto, os seus ganhos e sua estreita relação com a saúde,
meio ambiente e a qualidade de vida da população. Todos os parceiros do Grupo Gestor do
Empreendimento serão convidados a participar das Reuniões Comunitárias, em especial as
lideranças comunitárias e a população do bairro/microbacia.
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1.3.1. Detalhamento do Serviço de Reunião Comunitária.
 
 
a) A quantidade de reuniões comunitárias está definida no edital de licitação.
 
b) Cada reunião comunitária terá carga horária estimada de 2 horas, podendo extrapolar
excepcionalmente o limite por interesse da contratante e dos parceiros, sem qualquer ônus para
as partes.
 
c) As reuniões comunitárias devem ser realizadas de acordo com o cronograma pactuado entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA.
 
d) A CONTRATADA deverá confeccionar e instalar as faixas internas (no dia do Evento) e faixas
externas (até 5 dias antes do início do Evento), conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE
e demais descrições definidos na IA/AMB/0029.
 
e) A CONTRATADA deverá desinstalar as faixas internas e externas após o evento. 
 
f) A CONTRATADA deverá definir o local e planejar e organizar as reuniões nos espaços
comunitários existentes na microbacia/bairro como associações de bairro, salões paroquiais,
clube de serviços, empresas, escolas desde que haja anuência dos responsáveis destes
espaços. Caso não haja possibilidade de utilização destas áreas a empresa CONTRATADA
deverá providenciar um local adequado na microbacia/bairro para a realização de cada reunião
comunitária. Se houver algum ônus (taxa de locação ou outro) estes serão por conta da
CONTRATADA.
 
g) A CONTRATADA deverá providenciar cadeiras e mesas necessárias para acomodar o
número médio de 50 a 80 famílias previstas para participação na reunião.
 
h) As reuniões serão organizadas por profissional da área socioambiental da CONTRATADA
com orientação da CONTRATANTE, conforme definido no IA/AMB/0029.
 
i) O conteúdo a ser abordado poderá ser fornecido pela CONTRATANTE para que a
CONTRATADA utilize quando em casos especiais houver a condução compartilhada da Reunião
Comunitária, utilizando metodologias participativas e recursos didáticos adequados na condução
do conteúdo/tema da reunião.
 
j) A coordenação e a condução no dia da reunião será feita pela CONTRATANTE, podendo
eventualmente em situações especiais compartilhar com o profissional socioambiental da
CONTRATADA.
 
k) Os recursos físicos, materiais e humanos para a realização da reunião comunitária e os
procedimentos para elaboração do relatório constam na IA/AMB/0029 e na IA/AMB0085.
 
l) A CONTRATADA deverá entregar convites nos imóveis a serem abrangidos pela reunião
comunitária (64 convites/dia/agente) no mínimo 02 dias antes da reunião comunitária, sendo
obrigatório o contato com o cliente para a entrega do convite em mãos, acusando o recebimento
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no IA/AMB/0130, ou indicar quando for colocado na caixa de correio. O número médio de
convites a serem distribuídos é de 250 por reunião podendo variar de acordo com a área
intervenção e de orientação do responsável pelo empreendimento.
 
m) Os índices de presença e sua efetiva execução serão monitorados pela CONTRATANTE para
que a medição e faturamento dos serviços e,  serão considerados outros fatores tais como: a
qualidade efetiva da entrega dos convites, fatores climáticos, culturais e eventos paralelos não
previstos na área de intervenção.
 
n) O conteúdo do convite será fornecido pela CONTRATANTE e reproduzido pela
CONTRATADA, conforme modelo IA/AMB/0095.
 
o) O índice mínimo de presença nas reuniões comunitárias, aceitáveis pela CONTRATANTE
para efeito de medição/faturamento é de no mínimo de 14% a 20% do total de convites
distribuídos, sendo que para índices inferiores serão considerados outros fatores já listados para
análise e aprovação pelo Fiscal e pelo Gestor do empreendimento.
 
p) O serviço contratado de reunião comunitária será pago, por meio de apresentação de
relatório, conforme IA/AMB/0085 e IA/AMB/0029 e com as evidências do mínimo de participantes
conforme já descrito anteriormente;
 
q) O número de reuniões comunitárias poderá ser em menor número que o contratado,
dependendo da conveniência e necessidade da CONTRATANTE.
 
r) Emitir Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129 e/ou
em Ata de Reunião quando de irregularidades/reclamações relatadas por clientes.
 
s) O conteúdo das faixas é fornecido pela Contratante podendo haver variações gramaticais na
(s) frase (s) em função do estágio do empreendimento e de seu tipo (ampliação, implantação,
melhoria, reabilitação).
 
t) Poderá haver o pagamento parcial da Reunião Comunitária em função do não atendimento de
itens previsto e não apresentados durante o evento. O critério de redução do valor é baseado em
função do valor dos insumos que constituem o preço final do evento.
 
u) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
1.4. Abordagem Domiciliar de Sensibilização Ambiental.
 
 
A abordagem de sensibilização ambiental trata do processo onde os clientes serão
sensibilizados, buscando-se seu comprometimento com o empreendimento. Será demonstrada a
cada família a importância do empreendimento para a sua saúde, qualidade de vida e proteção
do meio ambiente e as providencias intradomiciliares necessárias nos imóveis bem como, a
participação de cada morador na fiscalização da obra.
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A Abordagem Domiciliar faz parte da estratégica metodológica de intervenção socioambiental da
empresa, que prevê a orientação/sensibilização do cliente no mínimo duas vezes, até que se
realize a vistoria técnica ambiental, já que são estes os momentos necessários para reforçar a
necessidade da realização das adequações intradomiciliares e a importância do cliente "Se ligar
na rede corretamente".
 
Será realizada preferencialmente após a realização das reuniões comunitárias e deverão ser
executadas nos imóveis de todos os clientes que serão beneficiados com sistema de
esgotamento sanitário. O inicio dos serviços estão previstos em contrato.
 
 
1.4.1 Detalhamento do Serviço de Abordagem para Sensibilização Ambiental
 
 
a) Durante a abordagem domiciliar de sensibilização ambiental será constituída de entrevista ao
cliente e aplicado um Questionário, conforme a IA/AMB/0031 de cunho socioambiental
necessário ao empreendimento, de acordo com orientação da CONTRATANTE. A
responsabilidade de reprodução do documento será da CONTRATADA conforme IA/AMB/0029 e
será o documento necessário para o faturamento do serviço.
 
b) A CONTRATADA de posse do cadastro de clientes/matrículas a ser fornecido pela
C O N T R A T A N T E ,  d e v e r á  e l a b o r a r  r o t e i r o s  p a r a  a s  a b o r d a g e n s
domiciliares/pesquisa/cadastramento, para cada cliente a ser abordado, para validação do
responsável pelo empreendimento da Sanepar/gerência da USEA/DMA.
 
c) A equipe socioambiental que irá executar o serviço de abordagem domiciliar de sensibilização
ambiental deverá receber treinamento da CONTRATANTE na área específica para atuar e de
acordo com o disposto no item Projeto de Educação e Intervenção Socioambiental desta
instrução de trabalho, inclusive para o preenchimento do IA/AMB/0031.
 
d) A equipe socioambiental de campo deverá estar identificada conforme especificado no
IA/AMB/0029.
 
e) O serviço completo de Abordagem Domiciliar de Sensibilização Ambiental terá uma duração
média estimada de 20 minutos com deslocamento, totalizando em média 24 abordagens/dia, não
podendo ultrapassar a 20% a quantia estabelecida, para manter a qualidade mínima do trabalho.
 
f) Não são computados os serviços improdutivos, as fichas preenchidas fora do padrão
estipulado na capacitação que devem ser anotados o respectivo código de resultado conforme
IA/AMB/0084.
 
g) É obrigatório preencher todos os campos do formulário e em especial o numero de telefone do
cliente no documento para futuras verificações.Quando for realizado o serviço socioambiental em
mais de um imóvel no mesmo terreno é obrigatório anotar no formulário o nº de cada imóvel
adicional  atendido por um DTI.
 
h) No caso de prédios, condomínios verticais ou horizontais, o serviço de Sensibilização
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Ambiental será realizado, pela área de Clientes Especiais e/ou pela Unidade Regional ou pela
área socioambiental na região em função da complexidade da situação.
 
i) Será considerada como meta socioambiental a realização do trabalho em 100% dos imóveis
com entrevista e a aplicação de questionário de sensibilização ambiental e de orientação ao
cliente, preenchido e assinado pelo morador ou responsável, excetuando aí os serviços
improdutivos conforme IA/AMB/0084, conforme planejamento/mês fornecido pela
CONTRATANTE. Como base de cálculo de produtividade será utilizado o total de ligações
prediais previstas no edital de licitação, versus total de questionários preenchidos. Se o
percentual não for atendido, a CONTRATADA deverá justificar por escrito, com todas as
evidências de comprovação junto a CONTRATANTE para analise e parecer do pedido, entregue
quando da medição do serviço.
 
j) Os recursos físicos, materiais e humanos para a execução do serviço de abordagem domiciliar
de sensibilização ambiental constam na IA/AMB/0029.
 
k) Será computado o questionário de cunho socioambiental necessário ao empreendimento
preenchido, inclusive com o código de resultado, conforme IA/AMB/0084 e assinado pelo
morador ou responsável pelas informações de cada imóvel.
 
l) Não está previsto o pagamento de questionários adicionais ao contratado.
 
m) Acompanha a medição mensal para análise e faturamento dos serviços socioambientais o
quadro resumo com os resultados do serviço de abordagem domiciliar de sensibilização
ambiental (códigos e incidência), da situação dos imóveis da área, conforme IA/AMB/0096.
 
n) Esta prevista a realização de uma Abordagem Domiciliar de Sensibilização Ambiental para
cada DTI instalado.
 
o) O número de Sensibilizações Ambientais poderá ser em menor número que o contratado,
dependendo da conveniência e necessidade da CONTRATANTE.
 
p) Quando o imóvel estiver fechado o agente técnico deverá deixar um Comunicado modelo 2 -
Serviço Socioambiental - imóvel fechado conforme IT/AMB/0062 e IA/AMB/0097, anotando um
número de telefone da empresa para remarcar o atendimento.
 
q) Emitir Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129
quando de irregularidades/reclamações relatadas por clientes  durante a execução de serviços
socioambientais em campo.
 
r) Não serão pagas as abordagens de sensibilização ambiental realizadas em locais já servidos
por RCE e ligações prediais de esgoto. Cabe ao prestador de serviços informar imediatamente
ao Responsável Técnico da região tal ocorrência e suspender o serviço.
 
s) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
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1.5 Abordagem Domiciliar de Adesão ao Empreendimento.
 
 
Consiste na continuidade do processo de sensibilização dos clientes de "família em família",
visando neste momento à obtenção da adesão formal do cliente e a entrega de material
educativo, informativo e técnico. Este serviço normalmente será contratado pela área de Clientes
das Unidades, porém poderá eventualmente ser contratado pela USEA/DMA havendo recursos
financeiros para tanto e desde que negociado com a área de Clientes da Unidade.
 
Neste momento é reforçada a adoção de condutas ambientais sustentáveis, envolvendo os
cuidados com os recursos hídricos, fortalecendo valores para o exercício de uma cidadania
responsável bem como, orientando o cliente com relação à política tarifária e demais quesitos
com relação à comercialização do serviço de acordo com as normas vigentes. Outro tema
essencial neste momento refere-se aos procedimentos e cuidados para o cliente efetuar as
instalações intradomiciliares e como se dará a ligação na rede coletora da Sanepar.
 
As abordagens domiciliares de adesão ao empreendimento deverão ser realizadas a partir da
liberação da rede coletora  com no mínimo 30 até 60 dias antes do inicio da realização das
vistorias técnicas ambientais. Nesta etapa o morador será novamente orientado e também
informado que já pode efetuar a ligação de esgoto, pois a rede coletora assentada já possui
condições operacionais.
 
 
1.5.1 Detalhamento do Serviço Abordagem Domiciliar para Adesão ao Empreendimento.
 
 
a) A adesão formal deve se dar de forma individual em todas as ligações disponibilizadas,
mediante assinatura do Termo de Adesão fornecido pela CONTRATANTE, pelo chefe da família
ou responsável, com a definição da forma de pagamento da Ligação Predial de Esgoto.
 
b) O agente técnico deverá orientar os clientes sobre a correta instalação intradomiciliar a rede
coletora de esgotos da Sanepar, de maneira a facilitar a interligação do ramal interno do imóvel e
as adequações destes e sobre a obrigatoriedade de efetuar a ligação.
 
c) Não são computados os serviços improdutivos anotados no Termo de Adesão com o
respectivo código, IA/AMB/0084.
 
d) No caso das adesões, não são realizadas em imóveis de utilidade pública cuja adesão é feita
exclusivamente pela CONTRATANTE e industriais e comerciais (exceto micro e pequeno
comércio), que podem ser considerados grandes clientes e necessitam de orientação especifica
para contrato de adesão.
 
e) Será considerada como meta socioambiental a execução do trabalho em 100% dos imóveis
com a adesão formal preenchida e assinado pelo morador ou responsável, excetuando aí os
serviços improdutivos conforme IA/AMB/0084.
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f) Não poderão ser realizadas e nem aceitas as adesões fora da área de intervenção do
Empreendimento;
 
g) Não está previsto o pagamento de adesões adicionais ao contratado.
 
h) Outras situações de resultado do serviço de abordagem domiciliar de adesão ao
empreendimento, omissa ao IA/AMB/0084, serão registradas no documento e entregues a
CONTRATANTE.
 
i)Toda a equipe de campo deverá estar identificada, conforme disposto no IA/AMB/0029.
 
j) Para atender a totalidade dos clientes a serem abordados para efetuar a adesão, a
CONTRATADA deverá considerar a necessidade de desenvolver estas atividades também em
horários extraordinários e estes custos já estão inclusos nos preços unitários apresentados no
edital de licitação.
 
k) O serviço de abordagem domiciliar de adesão ao empreendimento terá duração média
estimada de 20 minutos, totalizando em média 24 abordagens/dia, não podendo ultrapassar a
20% a quantia estabelecida diariamente/mensalmente para manter a qualidade mínima do
trabalho. Não serão consideradas as situações conforme descrito no IA/AMB/0084.
 
l) A equipe técnica socioambiental responsáveis pela realização do serviço de adesão ao
empreendimento deverão receber treinamento específico da CONTRATANTE de acordo com o
disposto no item 1.1 deste documento para atuar nesta etapa.
 
m) Os recursos físicos, materiais e humanos para a execução do serviço de abordagem
domiciliar de sensibilização ambiental constam na IA/AMB/0029.
 
n) O número de abordagens de adesões ao empreendimento poderá ser em menor número que
o contratado, dependendo da conveniência e necessidade da CONTRATANTE.
 
o) Quando o imóvel estiver fechado o agente técnico deverá deixar um Comunicado modelo 2 
Comunicado /imóvel fechado conforme IT/AMB/0062 e IA/AMB/0097, anotando um número de
telefone da empresa para remarcar o atendimento.
 
p) Quando estiver contratado o serviço de Adesão ao empreendimento, não pode ser realizado
de forma concomitante ou simultânea com o de vistoria técnica ambiental, sendo necessário um
prazo mínimo 60 dias para a realização da vistoria técnica ambiental no mesmo imóvel.
 
q) Emitir Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129
quando de irregularidades/reclamações relatadas por clientes durante a execução de serviços
socioambientais em campo.
 
r) A Abordagem Domiciliar de Adesão ao Empreendimento é feita apenas uma por DTI instalado,
mesmo que haja mais economias/imóveis num mesmo terreno. Somente é pago o valor da taxa
de uma adesão por DTI / ligação predial.
 
s) Se houver mais de uma matricula no mesmo terreno ou imóvel o procedimento será preencher
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a adesão do imóvel com testada para a rua onde está a RCE e o DTI instalado. Os demais
imóveis não pagarão a taxa de adesão, mesmo tendo a ficha de adesão de varias matrículas
num mesmo terreno.
 
t) O critério de pagamento da taxa de esgotamento sanitário mensal é para todas as economias
de um imóvel conforme consta na Conta de serviços da Sanepar.
 
u) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
1.6 Abordagem Domiciliar de Sensibilização Ambiental/Adesão ao Empreendimento.
 
 
Este serviço somente é realizado quando for contratado em conjunto no processo licitatório.
 
A abordagem de sensibilização ambiental e adesão ao empreendimento trata do processo onde
os clientes serão sensibilizados, buscando-se seu comprometimento e adesão ao
empreendimento numa única abordagem domiciliar. Durante a abordagem domiciliar de
sensibilização ambiental e adesão ao empreendimento será aplicado o questionário
socioambiental e se fará a adesão ao empreendimento com a assinatura do Termo de Adesão,
fornecido pela CONTRATANTE.
 
a) Os dois serviços são realizados numa mesma abordagem domiciliar.
 
b) Todas as demais condições permanecem as mesmas descritas nos item de Abordagem
Domiciliar de Sensibilização Ambiental e de Adesão ao Empreendimento deste documento.
 
1.7 Abordagem Domiciliar de Orientação Técnica ao Cliente.
 
Nesta abordagem é reforçada a adoção de condutas ambientais sustentáveis, envolvendo os
cuidados com os recursos hídricos, fortalecendo valores para o exercício de uma cidadania
responsável bem como, orientando o cliente Outro tema essencial neste momento refere-se aos
procedimentos e cuidados para o cliente efetuar as instalações intradomiciliares e como se dará
a ligação na rede coletora da Sanepar.
 
A abordagem de orientação técnica poderá ser com ou sem a notificação ao cliente e ocorre
antes da Vistorias Técnicas Ambientais como também na retomada de obras ou dos serviços
socioambientais em empreendimentos com a obra já concluída pela área de engenharia sem que
tenha sido feito a vistoria técnica no imóvel e há a necessidade de retomar os trabalhos
socioambientais com a comunidade. Neste serviço os clientes são orientados tecnicamente
sobre a correta interligação e recebem material orientativo. Pode ser solicitado durante a
realização deste serviço, que se faça à adesão ao empreendimento como parte integrante do
mesmo serviço.
 
Neste serviço o cliente é orientado sobre a correta interligação do ramal intradomiciliar á RCE e
das adequações necessárias na rede interna como a caixa de gordura e sua importância, caixa
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de passagem, separação do esgoto da rede pluvial do imóvel e outros detalhes específicos de
cada imóvel.
 
a) Todas as demais condições permanecem as mesmas descritas nos item de Abordagem
Domiciliar de Sensibilização Ambiental e de Adesão ao Empreendimento deste documento.
 
b) O número de Abordagem Domiciliar de Orientação Técnica ao Cliente poderá ser em menor
número que o número de ligações prediais de esgoto, dependendo da conveniência e
necessidade da CONTRATANTE.
 
c) Esta prevista a realização de uma Abordagem Domiciliar de Orientação Técnica ao Cliente
para cada DTI instalado e que são sistematizados pela IA/AMB/0140.
 
d) Quando o imóvel estiver fechado o agente técnico deverá deixar o Comunicado Modelo 2
Serviço socioambiental/imóvel fechado, conforme IT/AMB/0062 e IA/AMB/0097, anotando um
número de telefone da empresa para remarcar o atendimento.
 
e)Emitir Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129
quando de irregularidades/reclamações relatadas por clientes durante a execução de serviços
socioambientais em campo.
 
f) As Abordagens Domiciliares de Orientação Técnica são realizadas com o preenchimento de
questionário/roteiro, com a entrada no terreno para verificar a ligação intradomiciliar, com o
apontamento de informações no croqui das instalações hidrosanitárias, em especial a localização
e dimensionamento da caixa de gordura existente.
 
g) É obrigatório preencher todos os campos do formulário e em especial o numero de telefone do
cliente no documento para futuras verificações.Quando for realizado o serviço socioambiental em
mais de um imóvel no mesmo terreno é obrigatório anotar no formulário o nº de cada imóvel
adicional  atendido por um DTI.
 
h) As orientações sobre a maneira de efetuar a abordagem domiciliar e a forma de sua execução
em campo, são repassadas ao prestador de serviços por meio de capacitações da equipe
executora pela Contratante.
 
i) Não serão pagas as Abordagens de Orientação Técnica que se caracterizarem como de
Sensibilização Ambiental, pois se trata de outro serviço.
 
 
1.8 Abordagem Domiciliar de Pesquisa Socioambiental de Avaliação de Serviços.
 
 
Apresentamos dois processos de Pesquisa Socioambiental mais importantes:
 
A Pesquisa Socioambiental de Avaliação Diagnóstica e a Pesquisa de Avaliação Final de
Empreendimentos.
 
A Pesquisa Socioambiental Diagnóstica compreende a abordagem domiciliar para a realização
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de serviços relacionados à pesquisa em campo para a realização de avaliação inicial em uma
área de intervenção, objetivando diagnosticar/ levantar a situação hidrosanitária dos imóveis a
serem beneficiados com ligação intradomiciliar ou de instalações hidráulico sanitárias constituído
por banheiros. Ela consiste em um processo de abordagem domiciliar para identificação das
famílias que necessitam das instalações sanitárias mínimas e que seja comprovado que não
possuem recurso econômico. Essa avaliação vem atender a necessidade de aplicação do
Inquérito Sanitário Domiciliar recomendado pela CAIXA para o levantamento das condições
socioeconômicas das famílias que estão se habilitando aos benefícios.
 
A Pesquisa Socioambiental de Avaliação Final tem por objetivo avaliar o nível de satisfação dos
clientes de um lote e/ou contrato no que se refere a aderência da população ao beneficio
recebido, nível de satisfação dos moradores, percepção das famílias sobre as mudanças
socioambientais ocorridas, sugestões e reclamações dos clientes. Esta pesquisa é aplicada pós-
conclusão da obra de engenharia e do trabalho socioambiental permitindo com isso assegurar
melhorias constantes no processo dos serviços socioambientais propostos a população
beneficiária com sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do ponto de vista
social, ambiental e econômico.
 
A Pesquisa Socioambiental e realizada em um processo de entrevista com os clientes com
entrada ou não no imóvel e registrada em modelos de questionários e podendo ser aplicada aos
empreendimentos de implantação ou ampliação de empreendimentos de saneamento ambiental
sendo que cada modelo e elaborado de acordo com as necessidades e objetivos requeridos.
 
 
1.8.1 Detalhamento do Serviço de Abordagem Domiciliar de Pesquisa Socioambiental de
Avaliação de Serviços
 
 
a) O número de Abordagem Domiciliar para Pesquisa Socioambiental e/ou Avaliação de Serviços
poderá ser feita por amostragem de 10% a 20% do total do universo ou de todos os domicílios
sempre baseados no número de ligações prediais de esgoto, executadas no lote ou contrato.
 
b) Todas as demais condições permanecem as mesmas descritas nos item de Abordagem
Domiciliar de Sensibilização Ambiental e de Adesão ao Empreendimento deste documento.
 
c) As orientações sobre a maneira que as pesquisas devem ser realizadas em campo são
repassadas ao prestador de serviços por meio de capacitações da equipe executora pela
Contratante.
 
 
1.9 Abordagem Domiciliar com Disponibilização de Comunicado de Serviço
Socioambiental por Mala Direta
 
 
Consiste na disponibilização de material informativo (mala direta), para todos os usuários, para
que tomem medidas imediatas para a regularização de situações relacionadas ao momento da
obra. É realizada a medida em que a intervenção necessitar do contato com as famílias por meio
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do deslocamento do Agente ao domicílio entregando material informativo e/ou socioeducativo
para dar conhecimento ao morador sobre o empreendimento e dos seus impactos diretos e seus
reflexos para a comunidade.
 
 
1.9.1 Detalhamento do Serviço de Abordagem Domiciliar com Disponibilização de
Comunicado de Serviço Socioambiental por Mala Direta
 
 
a) O número de Abordagens Domiciliares de Disponibilização de Comunicado de serviço
socioambiental por Mala Direta, será entregue nos imóveis como uma alternativa metodológica e
como uma ferramenta formal e legal de comunicado com registro, podendo ser dimensionado em
menor número que o número de ligações prediais de esgoto, dependendo da conveniência e
necessidade da CONTRATANTE.
 
b) Todas as demais condições permanecem as mesmas descritas nos item de Abordagem
Domiciliar de Sensibilização Ambiental e de Adesão ao Empreendimento deste documento.
 
c) Esta prevista a entrega de 96 comunicados/dia por agente.
 
d) O serviço será contratado e/ou executado preferencialmente na etapa de Vistoria Técnica
Ambiental prevendo-se apenas um serviço de mala direta por DTI instalado com previa
autorização e orientação da CONTRATANTE.
 
 
1.10 Abordagem Domiciliar de Serviço não concluído, com disponibilização de
comunicado.
 
 
Consiste na disponibilização de material informativo aos clientes dos domicílios onde a
abordagem domiciliar não ocorre de forma efetiva com as famílias. Os moradores recebem um
informativo/comunicado com as medidas a serem tomadas em função do momento em que se
encontra o trabalho socioambiental na obra, melhorando o nível de conhecimento e informação
sobre o empreendimento, dos seus impactos diretos e seus reflexos para a comunidade.
 
 
1.10.1 Detalhamento do Serviço de Abordagem Domiciliar de Serviço não concluído, com
disponibilização de comunicado.
 
 
a) As Abordagens Domiciliares de Serviços não concluídos, com disponibilização de comunicado
formal, será realizada apenas nos imóveis que estejam fechados podendo ser dimensionado um
percentual estatístico sempre em menor número que o número de ligações prediais de esgoto,
dependendo da conveniência e necessidade da CONTRATANTE.
 
b) Todas as demais condições permanecem as mesmas descritas nos item de Abordagem
Domiciliar de Sensibilização Ambiental e de Adesão ao Empreendimento deste documento.
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c) Está prevista a entrega de 68 comunicados / dia por agente.
 
d) O serviço será contratado e/ou executado exclusivamente na etapa de Vistoria Técnica
Ambiental prevendo-se apenas uma unidade de serviço por DTI instalado com previa autorização
e orientação da CONTRATANTE.
 
e) O serviço se destina aos imóveis fechados porém ocupados, não se enquadram nesta
categoria os imóveis abandonados, lotes, vagos, em construção ou reforma, sem cota e outros
que forem determinados pela CONTRATANTE.
 
 
1.11 Abordagem Domiciliar de Vistoria Técnica Ambiental
 
 
É a verificação das instalações intradomiciliares do imóvel e de sua correta interligação com a
rede coletora de esgoto. São realizados especificamente em imóveis residenciais com despejo
de esgoto doméstico. Isso evitará o despejo de esgotos em galerias de águas pluviais, rios,
córregos ou em fossas sépticas e sumidouros onde haja rede pública implantada.  Desta forma
cada imóvel atenderá a legislação ambiental Lei Federal 9.605/98 e a Lei Estadual 13.331/2001
artigo nº 194 e do Decreto Estadual 5711/2002 e a Emenda Constitucional n.º 18/2066 do
Paraná.  
 
 
1.11.1 Detalhamento do Serviço de Abordagem Domiciliar de Vistoria Técnica Ambiental.
 
 
É considerado imóvel interligado corretamente na rede coletora de esgoto da SANEPAR quando
ocorrer as seguintes situações: Os efluentes de esgoto do imóvel são lançados na rede coletora
de esgoto; As águas pluviais não são lançadas na rede coletora de esgoto e a inexistência de
fossas e sumidouros.
 
Existência de caixa de gordura de acordo com os padrões adotados pela Prefeitura local desde
que tenha funcionalidade, ou na sua falta, a instalação deve atender os padrões mínimos
adotados pela ABNT - NBR 8160/1999 e discriminado neste documento. Qualquer situação
diferente da relatada considera-se imóvel em situação irregular e quando vistoriado deverá ser
notificado.
 
a) O serviço de vistoria técnica ambiental em ligação predial de esgoto deve ser executado
conforme IT/OPE/1580 e em outras orientações técnicas fornecidas pela CONTRATANTE.
 
b) Para atingir a totalidade dos imóveis a serem vistoriados, fica a cargo da CONTRATADA em
estabelecer junto ao cliente, horários alternativos para efetuar as vistorias técnicas ambientais
dos imóveis, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
 
c) Não serão realizadas vistorias nos imóveis de utilidade pública e nos Imóveis industriais e
comerciais que podem ser considerados grandes clientes e necessitam de orientação especifica
para contrato de adesão e Vistoria. A realização de Vistorias nos casos citados, somente será
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autorizada pela Unidade Regional que avaliará a questão de efluentes e da categoria de cliente
para autorizar estas Vistorias.
 
d) Os imóveis caracterizados pela CONTRATANTE como micro e pequeno comercio e outros
que não geram efluentes não domésticos, ou que não interfiram no processo de tratamento de
esgotos, poderão ser vistoriados.
 
e) Os imóveis que podem gerar algum efluente não doméstico e que necessitem de uma VTA
especial, tais como lavanderias, postos de combustível, lava jatos e outros existentes na área de
intervenção não serão objeto de VTA por parte da CONTRATADA, pois haverá necessidade de
se definir procedimentos para análise, decisão sobre aceitação do efluente da empresa e
formalização de contrato para as empresas enquadradas.
 
f) O serviço de abordagem domiciliar de vistoria técnica ambiental, tem duração média estimada
de 30 minutos com deslocamento, totalizando um número médio diário de 16 Vistorias Técnicas
Ambientais/equipe/dia, não podendo ultrapassar um percentual superior a 20% a quantia
estabelecida diariamente/mensalmente do serviço, para manter a qualidade do trabalho.
 
g) O mínimo de dias trabalhados é previsto em torno de 18 dias/mês produtivos, não podendo
ultrapassar em um índice de 20% para mais ou para menos, salvo por questões de contrato de
trabalho, por questões climáticas ou outro motivo de força maior devidamente avaliado e
aprovado pela CONTRATANTE.
 
h) Não são computados os serviços improdutivos que devem ser anotados com os respectivos
códigos, conforme IA/AMB/0084.
 
i) Será considerada como meta socioambiental a execução dos serviços em 100% dos imóveis
com vistoria técnica ambiental realizadas e caracterizadas com a correta interligação,
excetuando aí os serviços improdutivos que podem gerar a 2ª VTA e os produtivos com
irregularidade que também necessitam de uma 2ª VTA conforme IA/AMB/0084 e  para atender a
meta.
 
j) A equipe técnica para realizar o serviço de abordagem domiciliar de vistoria técnica ambiental
nas moradias é composta obrigatoriamente de no mínimo 02 (dois) agentes técnicos.
 
k) A equipe técnica responsável pela realização do serviço de vistoria técnica ambiental deverá
receber treinamento específico da CONTRATANTE para atuar nesta etapa, independente dos
serviços anteriores e antes de iniciar suas atividades conforme o Projeto de Educação e
Intervenção Socioambiental desta instrução de trabalho.
 
l) Para iniciar a realização de uma 2ª Vistoria Técnica Ambiental no imóvel, será necessário
primeiro atender 100% da área de intervenção com a 1ª VTA e num prazo superior a 60 dias da
1ª VTA.
 
m) A realização da 2ª Vistoria dependerá essencialmente de uma análise interna da
CONTRATANTE definindo as prioridades por resultado de código das VTA já realizadas, que
autorizará ou não sua realização.
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n) Os recursos físicos, materiais e humanos para a execução do serviço de abordagem para
vistoria técnica ambiental estão descritos no IA/AMB/0029.
 
o) É vetado o uso de tintas/corantes não especificadas no IA/AMB/0029.
 
p) Toda a equipe de campo deverá estar uniformizada e devidamente identificada conforme
especificado no IA/AMB/0029.
 
q) A 1° abordagem domiciliar de vistoria técnica ambiental deverá acontecer no prazo de 60 dias
após a realização da sensibilização e/ou adesão e/ou orientação técnica ao cliente, para que ele
receba antecipadamente as orientações para sua correta interligação a rede pública e possa
fazer as adequações necessárias.
 
r) Se for constatado no serviço de abordagem para vistoria técnica ambiental que o imóvel está
corretamente interligado a RCE, emitir o Certificado de regularidade de instalações
sanitárias/pluviais de edificações conforme IA/AMB/0033 e entregar ao morador. Cópia deste
documento servirá como evidência para faturar os serviços também.
 
s) Se a moradia estiver em situação irregular, emitir a 1ª Notificação de irregularidade na ligação
predial de esgoto conforme IA/COM/0453, dando prazo ao morador de até 60 dias para a
regularização necessária. A cópia do documento servirá de evidência para faturar os serviços
também. O prazo poderá ser reduzido por interesse da CONTRATANTE, porém será de no
mínimo 30 dias.
 
t) Se ainda não estiver regularizado após a 2º notificação, a Sanepar poderá encaminhar por
força de lei o processo do cliente para Vigilância Sanitária do município/IAP/Ministério
Público/Força Verde, conforme modelo de oficio da IA/AMB/0137.
 
u) Se o cliente notificado pela IA/COM/0453 não quiser assinar o Termo de Notificação, deve-se,
informar o ocorrido no documento e pedir a uma testemunha para assinar, podendo ser da
equipe de vistoria e assim entregar a notificação ao cliente.
 
v) Equipamentos de Proteção Individual, Coletiva e de Sinalização devem ser utilizados
conforme legislação vigente, mantendo-se o controle de sua utilização. As especificações e
quantidades de cada material ou equipamento estão relacionadas na IA/AMB/0029.
 
w) Serão computados na medição os documentos de vistoria técnica ambiental preenchida e
assinados pelo chefe de família e/ou responsável pelo atendimento de cada imóvel (maiores de
18 anos), com as anotações do resultado da vistoria conforme IA/AMB/0084.
 
x) No caso de ser realizada a vistoria técnica ambiental, porém o responsável do imóvel não
quiser assinar, deve-se anotar no documento o fato e concluir normalmente o processo de
atendimento. Se o cliente for analfabeto, deve-se registrar o fato no documento e informar e
concluir normalmente o processo de atendimento.
 
y) O número de vistorias técnicas ambientais poderá ser em menor número que o contratado,
dependendo da conveniência e necessidade da CONTRATANTE.
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z) Um número maior de vistorias técnicas ambientais a serem realizadas, dependerá de haver
saldo no contrato e depois de realizadas todas as 1ª e a 2ª VTAS.
 
aa) Quando o imóvel estiver fechado o agente técnico deverá deixar um comunicado modelo 2
Serviço Socioambiental/Imóvel Fechado, conforme IT/AMB/0062 e IA/AMB/0097, anotando um
número de telefone da empresa para remarcar o atendimento.
 
ab) Emitir Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129
quando de irregularidades/reclamações relatadas por clientes durante a execução de serviços
socioambientais em campo.
 
ac) A especificação técnica, procedimentos e obrigações das equipes para execução dos
serviços de vistoria técnica ambiental em ligação predial de esgoto estão discriminadas na
IT/AMB/0121.
 
ad) É obrigatório preencher todos os campos do formulário e em especial o numero de telefone
do cliente no documento para futuras verificações.Quando for realizado o serviço socioambiental
em mais de um imóvel no mesmo terreno é obrigatório anotar no formulário o nº de cada imóvel
adicional  atendido por um DTI.
 
ae) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
1.11.2 Detalhamento do Serviço de Abordagem Domiciliar de Vistoria Técnica Ambiental
Esparsa.
 
 
O conceito de vistorias esparsas é baseado no número de imóveis de uma mesma área de
intervenção, pelo fato da mesma já ter sido objeto de realização de serviços socioambientais
especialmente de vistorias técnicas ambientais ou por questões geográficas. Não se caracteriza
como esparsa para realização de serviços socioambientais quando existirem várias manchas
com LPES concentradas de imóveis numa mesma área de intervenção.
 
a) A contratação de Vistoria Técnica Ambiental Esparsa (VTA-E), são definidas / Contratadas em
função de análise de variáveis socioambientais feitas no empreendimento.
 
b) Quando contratadas como 2ª Vistoria Técnica Ambiental Esparsa a mesma somente é
realizada mediante a realização da 1ª Vistoria Técnica Ambiental completa. Outros serviços
como casa fechada e outros, não substituem a necessidade de se realizar a 1ª VTA.
 
c) O serviço de abordagem domiciliar de vistoria técnica ambiental, tem duração média estimada
de 48 minutos por VTA com deslocamento, totalizando um número médio diário de 10 Vistorias
Técnicas Ambientais/equipe/dia, não podendo ultrapassar um percentual superior a 20% a
quantia estabelecida diariamente/mensalmente do serviço, para manter a qualidade do trabalho.
 
d) O mínimo de dias trabalhados é em torno de 18 dias/mês produtivos, não podendo ultrapassar
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em um índice de 20% para mais ou para menos, salvo por questões de contrato de trabalho, por
questões climáticas ou outro motivo de força maior devidamente avaliado e aprovado pela
CONTRATANTE.
 
e) Todas as demais condições permanecem o descrito no Projeto de Educação e Intervenção
Socioambiental especialmente no item Vistorias Técnicas Ambientais deste documento.
 
f) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
1.12 Curso de Agentes Socioambientais
 
 
A capacitação, aperfeiçoamento ou atualização de Agentes Socioambientais na comunidade visa
atender a um eixo metodológico da capacitação de lideranças é concebido, através da
abordagem histórica do processo de ocupação das bacias hidrográficas da região para
entendimento das inter-relações (causa e efeito) desse processo de ocupação com a
conservação e o uso sustentável dos recursos hídricos. A capacitação de lideranças é
constituída por fiscais da vigilância sanitária, agentes comunitários da saúde, professores das
escolas da região, educadores sociais e outras lideranças da sociedade e formatada a partir de
uma concepção mais dialética e uma abordagem sociocultural, proporcionando aos participantes
espaços para reflexão, análise e compreensão da realidade e conseqüentemente fornecendo
subsídios para adoção de novos comportamentos e atitudes que promovam a saúde e uma
conduta ambiental responsável. O professor como multiplicador nas escolas locais, também
constitui o público alvo para o evento de formação, aperfeiçoamento ou atualização de Agentes
Socioambientais.
 
Tal atividade objetiva também contribuir, por meio de intervenções socioambientais e educativas
para o desenvolvimento de um modelo de saneamento ambiental que possibilite despertar na
sociedade a compreensão da complexidade do saneamento ambiental e seu impacto na
proteção ambiental e na sustentabilidade, em especial da água como bem escasso e finito e
vulnerável.
 
 
1.12.1 Detalhamento do Curso de Agentes Socioambientais.
 
 
a) A primeira medida para a viabilização do evento será a realização de uma reunião pré-curso
definindo as atribuições entre CONTRATANTE e CONTRATADA, com base neste documento.
 
b) A quantidade de cursos/eventos educativos esta definida no edital de licitação.
 
c) As atividades desenvolvidas nos eventos de preparação de agentes socioambientais,
comunitários de saúde e/ou professores poderão abranger palestras, encontros, oficinas e visitas
técnicas monitoradas em Centros de Educação Ambiental, Aterros Sanitários e nas Estações de
Tratamento de Água e Esgoto da Sanepar. Os cursos possuem cinco eixos temáticos que fazem
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parte dos conteúdos a serem ministrados que são: Água, Esgotamento Sanitário, Resíduo Sólido
Urbano/Lixo, Saúde e Drenagem Urbana e outros temas eventualmente podem fazer parte do
conteúdo.
 
d) Caberá a CONTRATANTE, por meio do Responsável pelo Empreendimento, elaborar o
programa do curso/evento, com os temas de cada conteúdo e instrutores necessários.
 
e) Caberá a CONTRATANTE por meio do Responsável pelo Empreendimento convidar os
instrutores internos e/ou externos.
 
f) Não está previsto o pagamento de Pró Labore aos instrutores externos.
 
g) O prazo de realização do curso será de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado
em contrato ou em comum negociação com a CONTRATADA.
 
h) A CONTRATADA poderá realizar o curso nos espaços comunitários existentes na
microbacia/bairro como associações de bairro, salões paroquiais, clube de serviços, empresas,
escolas e universidades desde que haja anuência dos responsáveis destes espaços.
 
i) Caso não haja possibilidade de utilização destas áreas, a empresa CONTRATADA deverá
providenciar um outro local adequado na região para a realização de cada curso.
 
j) Cada curso possui carga horária média de até 20 horas/aula, distribuídas em atividades
teóricas e práticas.
 
k) O horário de realização do evento deve ser negociado em comum acordo entre as partes.
 
l) O número de participantes por evento deverá ser de 30 pessoas em média, não podendo
ultrapassar a 40 pessoas, conforme IA/AMB/0029. Para que o curso seja aceitável pela
CONTRATANTE para efeito de medição e faturamento é necessário a presença de 50% do total
médio previsto para cada evento. Se não for alcançado este índice mínimo de participantes para
o evento o mesmo deve se postergado ou cancelado.
 
m) A escolaridade mínima exigida para participação é o ensino fundamental completo.
 
n) Caberá a CONTRATADA a viabilização dos recursos físicos, materiais e humanos, para a
organização dos Eventos conforme IA/AMB/0029 e IA/AMB/0057. A utilização de outros recursos
será de responsabilidade da CONTRATADA.
 
o) O material didático do evento deve ser fornecido pela CONTRATADA, sendo os originais para
reprodução fornecidos pela CONTRATANTE conforme IA/AMB/0029.
 
p) As medições para pagamento serão efetuadas por curso realizado, após apresentação de
relatório e suas evidências conforme disposto na IA/AMB/0085.
 
q) O número de cursos/eventos poderá ser em menor número que o contratado, dependendo da
conveniência da CONTRATANTE.
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r) A coordenação e a condução do evento será feita pela CONTRATANTE, podendo
eventualmente em situações especiais compartilhar com o profissional socioambiental da
CONTRATADA.
 
s) Poderá haver o pagamento parcial do Curso de Agentes Socioambientais em função do não
atendimento de itens previsto e não apresentados durante o evento. O critério de redução do
valor é baseado em função do valor dos insumos que constituem o preço final do evento.
 
t) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
1.12 Curso para Encanadores e Pedreiros para execução da LPE
 
 
A capacitação, aperfeiçoamento ou atualização de encanadores e pedreiros para atuação no
empreendimento faz parte de uma estratégia que objetiva, ao mesmo tempo, gerar trabalho e
renda para a comunidade e possibilitar que os ramais prediais sejam construídos dentro dos
padrões técnicos exigidos pela Sanepar para o bom funcionamento do sistema de esgotamento
sanitário. Não se trata de um evento de qualificação e sim de aperfeiçoamento profissional para
pessoas que já atuam como encanadores e pedreiros e tenham conhecimento de hidráulica em
instalações prediais de água fria.
 
 
1.12.1 Detalhamento do Curso/Evento para Encanadores e Pedreiros.
 
 
a) A primeira medida para a viabilização do curso será a realização de uma reunião pré-curso
definindo as atribuições entre CONTRATANTE e CONTRATADA, com base neste documento.
 
b) A especificação dos materiais e serviços que devem ser disponibilizados para a realização do
curso está descrita na IA/AMB/0029 e IT/AMB/0021.
 
c) Caberá a área socioambiental na região, por meio do responsável local pelo empreendimento
articular com as instituições parceiras para a viabilização do evento.
 
d) A quantidade de cursos/eventos esta definida do edital de licitação.
 
e) Caberá a CONTRATANTE, por meio do Responsável pelo Empreendimento, elaborar o
programa do curso/evento, com os temas de cada conteúdo e instrutores necessários.
 
f) Caberá a CONTRATANTE por meio do Responsável pelo Empreendimento convidar os
instrutores internos e/ou externos.
 
g) Não esta prevista o pagamento de pró labore aos instrutores externos.
 
h) O prazo de realização do curso será de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado
em contrato ou em comum negociação com a CONTRATADA.
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i) A CONTRATADA poderá organizar a realização do curso nos espaços comunitários existentes
na microbacia/bairro como associações de bairro, salões paroquiais, clube de serviços,
empresas, escolas desde que haja anuência dos responsáveis destes espaços.
 
j) Caso não haja possibilidade de utilização destas áreas a CONTRATADA deverá providenciar
um local adequado na região para a realização de cada evento.
 
k) Durante o treinamento a CONTRATADA deverá disponibilizar na sala de aula uma ligação
predial de esgoto completa para ser utilizada para fins didáticos nas explicações e
demonstrações do instrutor.
 
l) Cada evento possui carga horária média de até 08 horas/aula, distribuídas em atividades
teóricas e práticas.
 
m) O horário de realização do evento deve ser negociado em comum acordo entre as partes.
 
n) O número de participantes por evento deverá ser de até 20 pessoas em média com o limite
máximo 30 pessoas, conforme IA/AMB/0029. Para efeito de medição e faturamento será
aceitável pela CONTRATANTE um total médio de 50% de participantes em cada curso. Se não
for alcançado o índice mínimo de participantes para o evento o mesmo deve se postergado ou
cancelado.
 
o) Cabe a CONTRATADA a viabilização dos recursos físicos, materiais e humanos para a
organização do curso, conforme IA/AMB/0029 e IT/AMB/0021. A utilização de outros recursos
será de responsabilidade da CONTRATADA.
 
p) A medição para pagamento será efetuada por curso realizado, após apresentação de relatório
e suas evidências, conforme IA/AMB/0085.
 
q) O número de cursos poderá ser em menor número que o contratado, dependendo da
conveniência da CONTRATANTE.
 
r) A coordenação e a condução do evento será feita pela CONTRATANTE, podendo
eventualmente em situações especiais compartilhar com o profissional socioambiental da
CONTRATADA.
 
s) Poderá haver o pagamento parcial do Curso para Encanadores e Pedreiros em função do não
atendimento de itens previstos e não apresentados durante o evento. O critério de redução do
valor é baseado em função do valor dos insumos que constituem o preço final do evento.
 
t) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
1.13 Curso de capacitação básica para Agentes de Campo
 
 
Esses eventos são constituídos pelo processo de capacitação obrigatória dos agentes de campo

Cóp
ia 

Não
 C

on
tro

lad
a

ASSUNTO
Termo de Referência para Contratação do Trabalho

Técnico Socioambiental para Novos Empreendimentos
de Saneamento Ambiental

CÓDIGO DATA APROVAÇÃO  PÁG. DE.
MN/AMB/0006-001 06/07/2015

27 56



que realizam os serviços socioambientais. As capacitações são de responsabilidade da
CONTRATANTE. Podem ser em nível de formação, aperfeiçoamento ou atualização,
dependendo do perfil de cada treinando / turma.  Os temas destes eventos abrangem os eixos
básicos da capacitação obrigatória do Projeto de Educação e Intervenção Socioambiental
destacado nesta Instrução e por temas específicos do trabalho em campo. São conduzidos pela
equipe da USEA e CPDA podendo convidar instrutores de outras áreas e especialidades.
 
 
1.14 Base Socioambiental de Serviços
 
 
Estrutura fixa e permanente de escritório/plantão socioambiental, constituída na área da
intervenção, dotada de recursos humanos e equipamentos que proporcionam a infraestrutura
necessária ao atendimento da população, onde serão disponibilizadas todas as informações
necessárias, funcionando também como base logística para o Trabalho Socioambiental e para
atendimento de situações eventuais que exijam atuação diferenciada. Este serviço se torna
necessário a partir de uma determinada quantidade de serviços a serem executados em função
da complexidade que se reveste o trabalho de supervisão e controle exigido da Contratada. Sua
especificação e utilização serão definidas de acordo com o porte da contratação de serviços de
campo e existindo recursos alocados para tanto e fará parte de anexo na contratação.
 
 
1.15 Kit Didático para Intervenção Socioambiental
 
 
Objetivando fortalecer o processo socioeducativo e ambiental, será reproduzido um kit didático
pedagógico, de cunho socioambiental, para cada família do empreendimento e também para
serem utilizados nas reuniões comunitárias, nas reuniões do grupo gestor e como parte
integrante dos recursos de ensino nos eventos de agentes socioambientais e para encanadores
e pedreiros durante o empreendimento. Este kit faz parte da estrutura metodológica de educação
e intervenção socioambiental adotada pela Sanepar.
 
 
1.15.1 Detalhamento e Especificação do Serviço
 
 
a) O Kit Didático é constituído de 3(três) Cartilhas com os eixos temáticos que serão trabalhados
em diversas fases do empreendimento.
 
b) Os eixos temáticos que fazem parte dos conteúdos das cartilhas são: Água, Esgotamento
Sanitário, Resíduos Sólidos/Lixo, Saúde, Drenagem Urbana, Sensibilização Ambiental, Adesão
ao Empreendimento e Vistoria Técnica Ambiental dividido em 3(três) cartilhas que formam o Kit
didático socioambiental de cada empreendimento.
 
c) A especificação técnica para confecção da Cartilha I - Sensibilização Ambiental, Cartilha II-
Orientação Técnica ao Cliente e Adesão ao Empreendimento e da Cartilha III-Vistoria Técnica
Ambiental consta no IA/AMB/0029.
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d) A CONTRATADA deverá entregar o material educativo durante a realização dos serviços
socioambientais de acordo com a orientação da CONTRATANTE no total de 100% das ligações
prediais/famílias previstas no contrato.
 
e) A confecção do material educativo (cartilhas) e sua reprodução serão feitas pela
CONTRATANTE em processos específicos de licitação e de acordo com a IA/AMB/0029.
 
f) A não devolução a CONTRATANTE de cartilhas/material educativo e/ou outros não entregue
ou constituído de sobras para uso nos serviços socioambientais pela CONTRATADA, ocasionará
desconto na fatura dos serviços do mês da solicitação.
 
g) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE por meio da gerência da
USEA/DMA.
 
 
2. DURAÇÃO DO CONTRATO
 
 
A duração será de acordo com o Contrato, sendo que a execução do projeto de trabalho técnico
socioambiental (PTTS) se inicia imediatamente após a assinatura do Contrato e/ou Ordem de
Serviço e com a 1ª reunião de alinhamento do trabalho técnico socioambiental contratado, sendo
que o processo de negociação e alinhamento do cronograma de trabalho do PTTS com o
responsável técnico social ou socioambiental da CONTRATADA deve ocorrer durante essa
reunião. Todos os serviços deverão estar concluídos durante a vigência do contrato.
 
 
3. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
 
 
3.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 
 
a) Possuir Projeto Técnico de Trabalho Socioambiental (PTTS) ou plano de ação do
empreendimento conforme cronograma de trabalho contratado em licitação ou ajustado em
comum acordo com as partes em ata de reunião.
 
b) Assessorar o responsável técnico social da CONTRATADA, para conduzir de forma
compartilhada reuniões comunitárias, com a população e/ou com grupo gestor quando for o caso
da impossibilidade da CONTRATANTE fazê-las. 
 
c) Capacitar e orientar os agentes técnicos sobre os procedimentos e materiais que devem ser
utilizados durante a entrega de convites para reuniões comunitárias, reuniões do grupo gestor,
realização da abordagem domiciliar de sensibilização ambiental, abordagem domiciliar de
adesão ao sistema de esgotamento sanitário, abordagem domiciliar de orientação técnica ao
cliente, abordagem domiciliar de pesquisa socioambiental, de vistorias técnicas ambientais entre
outros serviços que forem solicitados.
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d) Acompanhar as ações socioambientais previstas no projeto pela equipe técnica
socioambiental da CONTRATADA na região onde o empreendimento está sendo executado,
registrando as medições mensais no IA/AMB/0032.
 
e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento do disposto nesta IT e na IA/AMB/0029 e demais
condições gerais para contratação.
 
f) Fornecer os modelos originais para reprodução dos materiais informativos e educativos para
os serviços de reunião comunitária, abordagens domiciliares para sensibilização ambiental, de
orientação ao cliente/adesão ao empreendimento e para vistorias técnicas ambientais, os quais
serão reproduzidos pela CONTRATADA conforme disposto na IA/AMB/0029.
 
g) Elaborar o programa dos cursos socioeducativos, previstos em contrato, compreendendo os
assuntos, carga horária, instrutores e outras medidas de natureza técnica e de acordo com a
IT/AMB/0021 e IT/AMB/0057.
 
h) Definir e convidar os instrutores e participantes dos cursos para os eventos socioeducativos
previstos em contrato.
 
i) Definir em conjunto com a CONTRATADA o local de interesse estratégico da CONTRATANTE
e das lideranças comunitárias e demais participantes dentro da área de intervenção da obra,
para a realização das reuniões comunitárias e com o grupo gestor e dos cursos de capacitação
de agentes socioambientais e de encanadores e pedreiros.
 
j) Fiscalizar o recolhimento dos encargos Sociais, Trabalhistas e Tributários da CONTRATADA.
 
k) Supervisionar os serviços realizados pelos agentes técnicos da CONTRATADA, visando
manter o controle qualitativo e quantitativo do trabalho, efetuando inspeções periódicas, bem
como acompanhar o cumprimento dos prazos dos serviços prestados pela CONTRATADA,
conforme o Projeto Técnico de Trabalho Socioambiental (PTTS) e o cronograma físico -
financeiro ajustado de acordo com o que foi contratado.
 
l) Fiscalizar o fornecimento e utilização dos EPIs e EPCs, uniformes, dos equipamentos /
materiais de trabalho, de proteção individual e coletiva e de sinalização nos locais de trabalho de
acordo com a IA/AMB/0029 e a legislação pertinente e registrar na IA/AMB/0129. A
CONTRATANTE deverá fornecer cópia de declaração de entrega de EPI dos seus empregados,
antes de iniciar as atividades de campo.
 
m) Verificar com a CONTRATADA, antes de iniciar os trabalhos, todos os materiais e
equipamentos necessários para a realização do serviço de vistorias técnicas ambientais, não
autorizando o início do serviço pelo responsável pelo empreendimento, sem o cumprimento do
exigido na IA/AMB/0029.
 
n) Não autorizar o início dos serviços sem a capacitação dos agentes técnicos, exigindo da
CONTRATADA o atendimento ao disposto no presente documento, sob pena de paralisar a
execução de todos os serviços imediatamente.
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o) Fiscalizar os serviços socioambientais executados em campo, conforme critérios definidos na
IT/AMB/0067.
 
p) Reter e descontar do faturamento do (s) lote (s), quando for constatada irregularidade (s) pela
fiscalização socioambiental, na produção do agente e/ou equipe no mês, conforme definido no
IT/AMB/0067.
 
q) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais em todos os casos.
 
r) Efetuar o pagamento dos serviços executados conforme contrato e aceitos pela fiscalização.
 
s) Receber Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129
e/ou registrados em Atas de Reunião de eventos educativos / comunitários com irregularidades
e/ou reclamações encontradas mensalmente na execução dos serviços de fiscalização ou de
acompanhamento em campo, especialmente nos requisitos não atendidos em contrato.
 
t) Emitir o Boletim de Ocorrência (BDO), conforme IA/OPE/0064 sempre em que houver qualquer
ocorrência durante a fiscalização dos serviços socioambientais em campo ou mesmo como
produto de análise de documentos da Contratada.A 1ª via sempre é entregue ao responsável da
Contratada durante a constatação e a 2ª via fica com o Fiscal em seu bloco de controle de BDO.
Em função da relevância das irregularidades  poderá ser emitida uma notificação.
 
u) Emitir o BDO e Notificação à CONTRATADA para apresentar documentação trabalhista e/ou
tributária em 24 horas em função de reclamações de empregados sobre informação de que não
estão registrados ou de que os salários não estão sendo pagos ou de que a empresa não etá
fornecendo EPI e outras situações.
 
v) Caberá ao fiscal da contratante efetuar os registros das ocorrências do BDO e Notificações
para a CONTRATADA em um documento denominado registro próprio utilizado em processos
trabalhista sofrido pela contratante em que a Sanepar é solidária.
 
x) Deverá notificar por escrito a CONTRATADA em função de constatação de irregularidades em
campo pela fiscalização socioambiental e/ou o não cumprimento de outras cláusulas de contrato.
 
y) A CONTRATADA deverá responder quando Notificada e tomar as providências cabíveis
quando receber a Notificação no prazo de 5 dias úteis. O não cumprimento do que for informado
sujeitará a CONTRATADA a multa contratual.
 
aa) Acompanhar por meio da equipe socioambiental da CONTRATANTE na região ou seu
representante, todos os eventos realizados no empreendimento, sendo indelegável a terceiros.
 
ab) Comunicar e/ou disponibilizar folder, nos eventos socioeducativos e nas capacitações
necessárias ao empreendimento com a política ambiental da Sanepar, quando for o caso.
 
ac) Efetuar a Avaliação Mensal e Final do CONTRATADO conforme IT/AMB/0122 e
IA/AMB/0162 feita pelo Fiscal socioambiental em conjunto com o responsável pelo
empreendimento quando for o caso e informar ao CONTRATADO.
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ad) Advertir e/ou Notificar e/ou Multar e/ou pedir a Suspensão da CONTRATANTE pelo não
cumprimento de cláusulas do contrato.
 
ae) Fornecer listagem com o cadastro de matriculas dos clientes para execução do trabalho em
campo, não sendo aceito a realização de serviços sem a matricula do cliente.
 
3.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
a) Receber os serviços socioambientais conforme definido no edital de licitação, termo de
referencia e seus anexos da CONTRATANTE, com roteiros pré-estabelecidos.
 
b) Executar os serviços definidos na contratação e constantes no projeto técnico de trabalho
socioambiental ( PTTS) atendendo ao cronograma físico-financeiro conforme contrato aprovado.
 
c) Apresentar documentação e/ou currículo do profissional e/ou declaração e/ou atestado
conforme Portaria 21/2014 do Ministério das Cidades e orientação da CONTRATANTE, pela
atuação como responsável técnico social ou socioambiental da CONTRATADA até 10 dias após
assinatura do contrato, conforme especificações nesta Instrução, no item Projeto de Educação e
Intervenção Socioambiental.
 
d) Apresentar a lista dos funcionários para a capacitação obrigatória exigida na IT/AMB/0029
para a equipe de agentes técnicos até 10 dias após assinatura do contrato.
 
e) A CONTRATADA deve disponibilizar os agentes técnicos de campo antes do início de cada
serviço, para serem capacitados sobre os eixos temáticos citados nesta instrução, para cada
serviço socioambiental, inclusive no preenchimento dos documentos de campo, resumos de
medição e orientações sobre os trabalhos a serem realizados, que será ministrado pela
CONTRATANTE. Havendo necessidade, será realizada reciclagem das equipes durante a
vigência do contrato. Fica proibido o uso de pessoal não capacitado para a execução dos
serviços socioambientais.
 
f) Executar as abordagens domiciliares para sensibilização ambiental, adesão ao
empreendimento, orientação técnica ao cliente, pesquisa socioambiental e de vistorias técnicas
ambientais no prazo pré-determinado, conforme cronograma físico financeiro aprovado em
contrato.
 
g) Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia do sistema comercial adotado
pela CONTRATANTE.
 
h) Manter a guarda e o controle dos materiais e documentos cedidos pela CONTRATANTE e
necessários à execução dos eventos comunitários e de todas as abordagens domiciliares
previstas.
 
i) Anotar nos relatórios e ou formulários utilizados, os códigos de serviços produtivos,
improdutivos, códigos de resultados dos serviços, data de execução, nome da equipe e
anotações que identifiquem claramente o resultado do serviço bem como os problemas de
interligação ao sistema de esgotamento sanitário em campo conforme IA/AMB/0084.
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j) Entregar a critério da CONTRATANTE (diariamente, semanalmente ou mensalmente), os
relatórios dos serviços executados pelas equipes com um resumo dos códigos de campo
anotados de acordo com a IA/AMB/0084 e sistematizados conforme formulário da IA/AMB/0096
modelo 1 e 2.
 
k) Emitir Boletim de Ocorrência em Serviço Socioambiental ( BOSS), conforme IA/AMB/0129 em
todas as irregularidades e reclamações apontadas pelos clientes ou observadas pela equipe na
área de intervenção durante o trabalho de abordagem domiciliar ou em eventos com registro em
Ata ou Relatório e entregar ao responsável pelo empreendimento da CONTRATANTE.
 
l) Os documentos/formulários não devolvidos ou com preenchimento incorreto ou parcial serão
interpretados como serviços não executados.
 
m) Recolher regularmente os Encargos, Sociais, Trabalhistas, Previdenciários e Tributários que
incidirem no Contrato e apresentar a CONTRATANTE junto com a medição para faturamento.
 
n)  Cadastrar o Código de atividade do município 17.01(Assessoria ou Consultoria de qualquer
natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados em informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares) e  o
Imposto Sobre Serviço (ISS), deve ser analisado conforme a legislação do município sede da
empresa para emitir a nota fiscal adequadamente conforme orientação.
 
o) Fornecer uniformes, materiais, equipamentos, EPCs, EPIs e de sinalização em quantidade
necessária para execução dos serviços técnicos socioambientais de acordo com a IA/AMB/0029.
 
p) Entregar ao cliente em cada serviço de reunião comunitária e de abordagem domiciliar,
material informativo ou educativo, contendo os dados essenciais de orientação a ser fornecido
pelo agente técnico da CONTRATADA.
 
q) Assumir qualquer responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndio
com impostos, taxas, regulamentos municipais, estaduais e federais que abrangerem os serviços
sem caber o direito de repassar à CONTRATANTE.
 
r) Cumprir integralmente o disposto na Lei Federal 6514/77 e na Portaria Federal 3214/1978,
observando em especial às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e
atender ao disposto na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-6 (EPIs), NR-15
(Insalubridade) e NR-17 (Ergonomia) que afetam as relações de trabalho entre ambas.
 
s) A CONTRATADA não poderá efetuar os serviços se não tiver os equipamentos de Proteção
Individual - EPI e as ferramentas e instrumentos previstos na IA/AMB/0029 para cada serviço
contratado.
 
t) Apresentar para a CONTRATANTE, antes de iniciar o serviço de vistoria técnica ambiental,
todos os materiais e equipamentos essenciais que serão utilizados na realização desse serviço,
conforme definido no IA/AMB/0029.
 
u) Dispor prontamente de equipes de agentes técnicos para a execução dos serviços
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socioambientais, objeto do edital de licitação, perfeitamente dimensionada para as quantidades
de serviços contratados, bem como atender as solicitações da CONTRATANTE julgadas
emergenciais.
 
v) Executar os serviços contratados com funcionários portando: crachá de identificação e
plastificado, onde conste o nome, número da carteira de identidade, fotografia, o nome da
CONTRATADA e identificada 'A SERVIÇO DA SANEPAR' de forma legível. Deverão trabalhar
asseados e estarem devidamente trajados, usando jaleco e boné e/ou uniforme com o nome da
CONTRATADA. As despesas para confecção do uniforme, jalecos e outros materiais de uso no
trabalho correrão por conta da CONTRATADA sendo que a CONTRATANTE fornecerá o Manual
da marca com as especificações de modelos de jalecos e outros para confecção.
 
w) Atender prontamente ao processo de capacitação que são necessários antes do início de
cada serviço socioambiental, sendo as despesas com os funcionários se houver, será por conta
da CONTRATADA. A capacitação será ministrada pela CONTRATANTE para todos os
funcionários diretamente envolvidos no trabalho da CONTRATADA. A carga horária mínima será
de 20 horas/treinamento, podendo ser dividido em módulos. A carga horária poderá ser
aumentada a critério da CONTRATANTE, se assim considerar imprescindível.
 
x) Atender ao disposto em relação ao uso de veículos utilizados, que devem estar identificados
externamente com a frase 'A SERVIÇO DA SANEPAR', ter boa aparência externa e estar em
perfeita condição de segurança e funcionamento e preferencialmente na cor branca. O veículo
utilizado em campo deverá possuir obrigatoriamente seguro contra terceiros. A apólice de seguro
do veículo deverá ser apresentada antes do início do primeiro serviço. O veículo será conduzido
por empregado da CONTRATADA, que esteja exercendo as atividades na área de trabalho.
 
y) Cabe a CONTRATADA retirar a identificação dos veículos quando não estiver a serviço e
devolver as sobras de materiais fornecidos imediatamente ao término do contrato, ficando
proibida de utilizar materiais com a logomarca da empresa quando já estiver findo o contrato de
prestação de serviços.
 
z) Atender as especificações do perfil dos profissionais, dos materiais e uniformes utilizados em
cada etapa/situação de trabalho conforme consta da IA/AMB/0029.
 
aa) Substituir pessoal ou veículo, que por avaliação da CONTRATANTE não estejam em
condições de prestar os serviços do objeto contratado. O prazo de substituição é de 24 horas
após notificação.
 
ab) Executar as abordagens domiciliares de sensibilização, orientação técnica ao cliente, de
adesão e as vistorias técnicas ambientais em imóveis que se encontram fechados no período de
segunda a sexta e/ou sábados, domingos e feriados, em horário previamente marcado em
função da solicitação pela CONTRATANTE ou pelo cliente, necessitando para isto, revezamento
e mobilidade nos horários das equipes. Esta atividade será monitorada através dos indicadores
descritos no item 5 Verificação de Conformidade e pela fiscalização socioambiental da
CONTRATANTE.
 
ac) Coordenar o contrato, realizar o seu planejamento executivo, bem como se responsabilizar
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civil e tecnicamente sobre a execução dos serviços.
 
ad) Realizar 100% dos serviços de abordagens domiciliares individuais de sensibilizações
ambientais, de adesões ao empreendimento, de orientação técnica ao cliente e de outros
serviços conforme itens de 1.4 a item 1.10 até o final do contrato e ou ordem de serviço.
 
ae) Realizar até o máximo 100% dos serviços de vistorias técnicas ambientais (com o laudo de
correta interligação) até o final do contrato e ou ordem de serviço conforme item de Vistoria
Técnica Ambiental neste documento até o final do contrato e ou ordem de serviço.
 
af) Realizar até 50% da 2ª vistoria técnica ambiental quando necessária ou o percentual que for
contratado, para atender a meta de 100% de ligações corretamente interligadas.
 
ag) Realizar os cursos previstos no contrato de acordo com o período definido pela
CONTRATANTE.
 
ah) Devolver a CONTRATANTE às sobras de cartilhas e não utilizadas em campo durante o
empreendimento.
 
ai) Receber e assinar o comunicado formal das situações de não conformidade socioambiental
ocorridas durante o empreendimento por meio do registro no documento - Boletim de Ocorrência
em Serviço Socioambiental - BOSS, conforme IA/AMB/0129 e/ou em Ata de Reunião quando de
irregularidades/reclamações relatadas por clientes ou pela fiscalização socioambiental e
notificação formal da CONTRATANTE.
 
aj) É de responsabilidade da CONTRATADA as despesas referentes a cópias heliográficas,
plotagens e outras necessárias ao trabalho, não cabendo a CONTRATANTE qualquer ônus.
 
ak) A CONTRATADA deverá disponibilizar para a equipe de agentes técnicos de campo no
mínimo dois conjuntos completos do Projeto Técnico de Trabalho Socioambiental (PTTS),
constando de desenhos, planilha de quantidade e relatório de matrículas.
 
al) A CONTRATADA deverá entregar todos os documentos necessários para a análise e controle
da pré-medição até o 25º (vigésimo quinto) dia de cada mês acompanhado da documentação
exigida, para validação e encaminhamento para emissão de Nota Fiscal no 1º dia útil do mês
seguinte e envio para área financeira da empresa conforme contrato assinado.
 
am) Emitir a Nota Fiscal de Serviço eletrônica - NFe de acordo com a orientação recebida da
CONTRATANTE respeitando o código de atividade definida e preenchendo a Nfe com todos os
elementos exigidos pela CONTRATANTE.
 
an) Quando a gestão do empreendimento (obra civil e trabalho técnico social) for conjunta, ou
seja, entre a Unidade de Projetos e Obras e a Unidade de Educação Socioambiental, o
encaminhamento da documentação / planilhas de medição socioambiental e resumo da evolução
de RCE e LPES, deverá ser feita até o dia 30 de cada mês, para análise, endosso e posterior
encaminhamento, para fiscalização socioambiental e para seu pagamento com os investimentos
de obras no mês.
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ao) A planilha de medição mensal é assinada pelo responsável técnico e/ou social e/ou
socioambiental do empreendimento da CONTRATANTE e pelo responsável técnico e/ou sócio
administrador e/ou funcionário designado formalmente pela CONTRATADA.
 
ap) A CONTRATADA deverá ajustar com a equipe local designada da CONTRATANTE o
cronograma físico de realização dos serviços socioambientais, sendo que os mesmos podem ser
antecipados com anuência da CONTRATANTE e desde que a CONTRATADA disponha de mais
equipes de campo para a realização dos serviços previstos no edital de licitação.
 
aq) Permitir a disseminação da política ambiental da Sanepar em qualquer evento a ser realizado
no empreendimento.
 
ar) A CONTRATADA com base no resultado da avaliação mensal deverá tomar as providências
para sanar os problemas detectados, ficando sujeito as penalidades no caso de reincidência
conforme definido no item 5 e 6 desta instrução de trabalho.
 
as) A CONTRATADA somente poderá realizar os serviços de campo nos clientes cadastrados e
com a respectiva matrícula ou na sua falta, apenas em casos especiais com previa autorização
do responsável do empreendimento.
 
at) A CONTRATADA somente poderá realizar a 2ª Vistoria Técnica Ambiental Esparsa depois de
realizar a 1ª Vistoria Técnica Ambiental Concentrada de forma completa.
 
au) A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente um resumo dos resultados dos serviços
socioambientais realizados no período de medição colocando-o na IA/AMB/0096 modelo 1 ou 2.
No ultimo mês da medição deverá fazer apresentar o resumo final (balanço) dos resultados da
contratação com o que foi realizado e o que não foi realizado e quais os códigos de cada
situação transcritos para a IA/AMB/0096.
 
av) A Contratada deve fornecer o cronograma de trabalho mensal dos funcionários  que estão
em campo, indicando o nome e os bairros onde estão trabalhando no mês. Quaisquer alterações
devem ser comunicadas ao responsável pelo empreendimento e/ou ao Fiscal Socioambiental da
região.
 
aw) Quando os serviços são realizados no final de semana é obrigatório pedir autorização ao
responsável pelo empreendimento e/ou ao Fiscal Socioambiental da região.
 
ax) Quando for licitado o serviço de Base Socioambiental, a Contratada deve mantê-lo por todo o
período do contrato, sendo que, nos períodos de sua falta, serão descontados os dias no
faturamento do mês.
 
4. DO FATURAMENTO
 
a) Será mensal, compreendido entre o primeiro e o último dia da medição no mês, com base nos
serviços produtivos, isto é, na execução dos serviços dentro dos critérios estabelecidos para sua
aceitação, conforme descrito e especificados neste documento e no edital de licitação e contrato
assinado.
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b) A data base para encerramento da medição para solicitação de faturamento quanto for mês de
encerramento de contrato, será até ultimo dia de vigência do mesmo ou mesmo antes mesmo,
se os serviços já estiverem concluídos e com as planilhas de medição já consolidadas pelos
responsáveis da CONTRATANTE e CONTRATADA.
 
c) A medição será realizada diariamente, sendo totalizada no último dia de medição do mês, para
efeito do faturamento, devendo ser entregue planilha mensal com produção diária de cada
agente ou equipe, para medição de produtividade e qualidade do trabalho.
 
d) Caberá a CONTRATADA enviar para faturamento, medição e lançamento o(s) lote(s) de
serviços já previamente filtrados e analisados por sua equipe, com todo preenchimento e uso de
códigos requeridos conforme  IA/AMB/0084 e sistematizados conforme resumo de serviços da
IA/AM/0096,  modelos 1 e 2.
 
e) A emissão das Notas fiscais eletrônicas ou serão sempre no 1º dia útil do mês, exceto quando
for encerramento de contrato, quando a emissão poderá ser feita em outro dia, desde que não
haja mais pendências para faturamento.
 
f) O prazo de vencimento e pagamento é sempre de 30 dias conforme contrato assinado e/ou
Ordem de Serviço nos casos de contratação direta. A contagem dos dias se inicia no dia
seguinte ao da emissão da nota fiscal contatos de forma ininterrupta exatamente 30 dias.
 
g) A não apresentação da documentação legal exigida imediatamente após a emissão da nota
fiscal fará com que a CONTRATANTE reprotocole a data de vencimento da fatura para o dia do
recebimento da documentação ou mesmo que solicite o cancelamento da nota fiscal no mês se a
mesma for entregue próxima ao vencimento.
 
h) As notas fiscais são certificadas pelo responsável pelo empreendimento e Gerencia da
USEA/DMA ou procurado autorizado da Unidade.
 
i) As notas fiscais de serviços socioambientais em todo estado depois de assinadas, conferidas e
com as medições, resumos de serviços e documentação fiscal e trabalhista completas são
encaminhadas pela CONTRATANTE por meio da USEA/DMA a área financeira.
 
j) Caberá a CONTRATADA, ao emitir o faturamento via Nota Fiscal Eletrônica, optar pelo Código
da Atividade: 17.01 -Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens
desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações
de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
 
k) Os processos para pagamento passam por nova conferência na área financeira podendo ser
devolvidos no caso da falta de algum documento podendo acarretar atrasos no pagamento ou
nova data de vencimento da nota fiscal.
 
l) Para medição e faturamento dos serviços mensais, é obrigatório entregar o resumo mensal
utilizando os formulários modelos 01 e 02 definidos da IA/AMB/0096.
 
m) Poderá haver o pagamento parcial dos Eventos Comunitários e Educativos em função do não
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atendimento de itens previstos e não apresentados durante o evento. O critério de redução do
valor é baseado em função do valor dos insumos que constituem o preço final do evento
conforme Quadro 4 - Parâmetros de pagamentos para eventos comunitários e educativos.
 
n) A medição e pagamento dos serviços: reuniões comunitárias com o grupo gestor e com a
população, cursos de capacitação para agentes socioambientais e o de capacitação técnica para
encanadores e pedreiros e outros eventos, serão pagos mediante sua execução completa ou
parcial (com o desconto), conforme critérios estabelecidos no Quadro 4 deste Manual e ao
atendimento total ou parcial dos itens constantes neste documento e na IA/AMB/0029 e
certificados pela CONTRATANTE mediante a entrega do relatório aprovado pelo responsável
pelo empreendimento e conforme IA/AMB/0085 e suas evidências.
 
 o) A NFe deve conter todos os elementos fornecidos pela CONTRATANTE  para sua emissão
tais como: período da medição que é idêntico ao da planilha de medição, nº da licitação: CN ou
CV ou CD, nº do contrato ( CPS ou Ordem de Serviço), nº do recurso, cidade de realização dos
serviços, quantitativos e discriminação dos serviços para o faturamento, impostos além do código
da atividade nº 17.01 conforme definido e informado pela CONTRATANTE na 1ª reunião de
alinhamento do trabalho a ser executado.
 
p) A medição e pagamento do serviço de abordagem para sensibilização ambiental, serão feitos
para serviços produtivos, mediante a apresentação do questionário preenchido e assinado pelo
morador ou responsável conforme IA/AMB/0031, devendo constar o resultado do serviço de
campo conforme o definido nos documentos IA/AMB/0084 e deve ser emitido o resumo mensal
conforme IA/AMB/0096. Não serão pagas as Sensibilizações Ambientais realizadas em área já
coberta por RCE e DTI, pois cabe a CONTRATANTE por meio do seu Agente de campo
identificar essas situações com o cliente e visualmente e comunicar ao Fiscal ou responsável
técnico da CONTRATANTE sobre o ocorrido.
 
q) A medição e pagamento do serviço de orientação técnica ao cliente serão feitos para serviços
produtivos, mediante a apresentação do questionário preenchido e assinado pelo morador ou
responsável conforme IA/AMB/0140, devendo constar o resultado do serviço de campo conforme
o definido nos documentos IA/AMB/0084 e deve ser emitido o resumo mensal conforme
IA/AMB/0096.
 
 r) A medição e pagamento do serviço de adesão empreendimentos serão feitos mediante a
apresentação pela CONTRATADA da evidencia representada pela apresentação do termo de
adesão assinado pelo cliente para cada matrícula de imóvel/terreno ou data, o que corresponde
a um DTI disponibilizado. O nº de DTIs determina o número de adesões no terreno ou data.
Todos os documentos devem constar o resultado do serviço de campo conforme IA/AMB/0084 e
deve ser emitido o resumo mensal conforme IA/AMB/0096.
 
s) A medição e pagamento do serviço de vistorias técnicas ambientais são realizados a cada
imóvel por economia sendo que a evidência será constituída por cópia do resultado do serviço,
ou seja, cópia do documento de Notificação de irregularidade conforme IA/COM/0453 ou
Certificado de Regularização de Instalações Sanitárias conforme IA/AMB/0033. Todos os
documentos devem constar o resultado do serviço de campo conforme IA/AMB/0084 e deve ser
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emitido o resumo conforme IA/AMB/0097. Os resultados devem ser endossados pela fiscalização
socioambiental realizada no mês pela CONTRATANTE.
 
t) São excluídos da medição e pagamento os casos em que não foi efetuado o serviço completo
de sensibilização ambiental e/ou orientação técnica ao cliente e/ou adesão e/ou a vistoria técnica
ambiental, pois deverá ser previsto o retorno para o atendimento em cada caso e também não
serão pagos nos casos em que seja constatado que o serviço foi feito fora da área de
intervenção da obra.
 
u) Não serão pagos os serviços socioambientais que excederem ao número contratado.
 
v) Todos os serviços realizados devem apresentar as evidências da sua realização pela
prestadora de serviços e/ou empreiteira para que seja faturado, devendo apresentar um resumo
no formulário da instrução IA/AMB/0096, do que foi realizado no mês, por código de serviço,
utilizando-se das instruções da IA/AMB/0084, dependendo do serviço executado.
 
w) Para um menor número de horas/dia ou dias/mês trabalhadas é utilizado o critério de
proporcionalidade em relação ao previsto para calcular o índice mensal de serviços realizados.
 
x) Serão deduzidas do faturamento as eventuais penalidades aplicadas no período, pela não
apresentação das evidências, por falha na elaboração de relatórios de eventos, por
apresentação de códigos de serviços não faturáveis, por cláusulas não cumpridas previstas no
contrato e conforme os parâmetros para faturamento constantes no Quadro 4 deste Manual.
 
y) Para todos os serviços socioambientais já estão considerados nos insumos os custos dos
tempos para o deslocamento nas abordagens, na execução dos eventos comunitários e
educativos.
 
z) O índice mínimo de presença nas reuniões comunitárias do grupo gestor aceita pela
CONTRATANTE para efeito de medição/faturamento é de no mínimo de 50% do número de
convites distribuídos.
 
aa) O índice mínimo de presença nas reuniões comunitárias com a população, aceita pela
CONTRATANTE para efeito de medição/faturamento é de no mínimo de 14% a 20% do total de
convites distribuídos.
 
ab) Para efeito de medição e faturamento será aceito pela CONTRATANTE um índice mínimo de
50% de participantes em cada evento de Agentes Socioambientais.
 
ac) Para efeito de medição e faturamento será aceito pela CONTRATANTE um índice mínimo de
50% de participantes em cada evento de Encanadores e Pedreiros.
 
ad) Não haverá nenhum pagamento adicional, relativo à instalação utilizada pela CONTRATADA,
incluindo aluguel, luz, água, encargos municipais, telefone, fax, e-mail, microcomputadores,
linhas de transmissão de dados, treinamento de pessoal, etc, cujos custos estão
obrigatoriamente incluídos nos preços unitários propostos.
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ae) O retrabalho somente será remunerado nos casos em que for constatado pela fiscalização
da CONTRATANTE que não houve falha na execução dos serviços e se houver recurso na
Ordem de Serviço por serviços não executados.
 
af) Para os serviços que forem constatados na fiscalização, irregularidade de procedimentos,
problemas de qualidade na execução dos serviços, inexatidão dos dados apontados ou falta de
qualidade no preenchimento dos dados, serão retirados do processo de faturamento para a
elucidação e correção necessária, sendo consignado para faturamento no mês subsequente a
normalização das irregularidades, sem qualquer pagamento adicional de reajustes ou de
alinhamento de preços.
 
ag) Serão pagos os serviços de sensibilização ambiental, orientação técnica ao cliente, adesão
ao empreendimento e vistorias técnicas ambientais com laudo realizado, quando o cliente for
analfabeto, desde que o morador tenha respondido o questionário e ou aderido ou permitido a
vistoria técnica ambiental. Este fato deve estar registrado no questionário e ou termo de adesão
pelo agente técnico de campo, estando estes casos sujeito à verificação em campo por parte da
CONTRATANTE.
 
ah) Poderão ser pagos os serviços de sensibilização ambiental, orientação técnica ao cliente,
adesão ao empreendimento e vistorias técnicas ambientais com laudo realizado, quando o
cliente responder o questionário e ou aderido ou permitindo a vistoria técnica ambiental, porém
nega-se a assinar o documento. Neste caso deve ser registrado o fato no documento e se
possível buscar uma testemunha do ocorrido, estando estes casos sujeito à verificação em
campo por parte CONTRATANTE.
 
ai) Não será medido e não há pagamento quando for entregue comunicados de imóvel fechado.
 
aj) O pagamento do serviço de vistoria técnica ambiental é baseado no documento
IA/AMB/0084 - Tabela de Códigos de Resultados de Vistoria em Ligação de Esgoto, códigos do
Grupo A - Esgoto Interligado (códigos 11 a 22).
 
ak) Desde que seja executada a Vistoria Técnica Ambiental completa no imóvel poderão ser
pagos excepcionalmente outros códigos, porém sujeitos a 100% de fiscalização socioambiental.
 
al) Quando contratadas as Vistorias Técnicas Ambientais Esparsas (VTA-E) somente serão
pagas pelo valor de esparsas se a CONTRATADA tiver realizado a 1ª Vistoria Técnica Ambiental
Concentrada (VTA-C) no mesmo imóvel/matrícula.
 
am) Havendo apenas o contato com o cliente, ou simples verificação do DTI sem entrada no
imóvel e sem a vistoria completa, a situação não se enquadra como um serviço a faturar pela
CONTRATANTE.
 
an) No caso de irregularidades na realização dos serviços em campo, observar o procedimento
no item de Obrigações da CONTRATANTE neste documento ou no contrato assinado ou na
ordem de serviço assinada.
 
ao) Os serviços que estiverem abaixo ou fora do padrão exigido em contrato não serão faturados
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e dependerão do retrabalho ou da complementação de documentos se for o caso, além da
avaliação da fiscalização socioambiental para serem liberados quando forem em campo.
 
ap) A empresa se reserva ao direito de não faturar quantidades e valores de serviços que forem
abaixo de 80% do valor contratado conforme constante no cronograma físico financeiro
assinado.
 
aq) O valor do serviço de Base Socioambiental será pago conforme o número de dias trabalhado
na Base, sendo que nos períodos de sua falta, serão descontados os dias no faturamento do
mês.
 
ar) A não apresentação do Termo de Garantia em Concorrência Nacional e nos seus aditivos
bem como os documentos obrigatórios pela Legislação Tributária e Trabalhista impossibilitam o
faturamento dos serviços socioambientais de qualquer modalidade de contratação até sua
regularização junto a USEA/DMA.
 
as) A ultima Fiscalização deve ser feita antes do encerramento da execução do contrato, para
poder efetuar descontos que sejam necessários até o ultimo faturamento dos serviços.
 
at) A Abordagem Domiciliar de Serviço não concluído e/ou de disponibilização de comunicado
com Mala Direta somente serão pagos mediante a apresentação das evidências de registro de
entrega no respectivo imóvel.
 
au) Para efeito de medição e pagamento dos serviços descritos no edital de licitação e contrato
assinado será com base no Quadro 01 - Parâmetros para medição e pagamento de Serviços de
Abordagem Domiciliar de Sensibilização Ambiental, de Orientação Técnica ao Cliente, de
Adesão ao Empreendimento e de Pesquisa Socioambiental, Quadro 2 - Parâmetros para
medição e pagamento de Serviços Abordagem Domiciliar de Vistoria Técnica Ambiental, Quadro
3 - Parâmetros para medição e pagamento de Serviço de Base Socioambiental, Quadro 4 -
Parâmetros para medição e pagamento de eventos Comunitários e Educativos, Quadro 5 -
Parâmetros para medição e pagamento de Serviço de Abordagem Domiciliar de Serviço
Socioambiental não concluído e/ou de disponibilização de Mala Direta.  
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Adesão ao Empreendimento e de Pesquisa Socioambiental de Avaliação
Diagnóstica ou Final.
Nº. SITUAÇÃO ENCONTRADA EM

CAMPO
SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL,
ORIENTAÇÃO
TÉCNICA AO
CLIENTE,
ADESÃO AO
EMPREENDIMEN
TO, PESQUISA
SOCIOAMBIENTA

MEDIÇÃO/PAGA
MENTO POR
UNIDADE
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L DE
AVALIAÇÃO.

01 Realização completa da
abordagem domiciliar de
sensibilização e orientação
técnica ao cliente e outras
pesquisas de cunho
socioambiental necessária ao
empreendimento, com registro
no documento do código do
serviço executado conforme
IA/AMB/0084.

 
Sim

01 unidade de
SA ou AE  ou PS
ou OTC

02 Realização completa da
abordagem domiciliar para
adesão ao empreendimento e
orientação técnica ao cliente
com assinatura do cliente e com
registro no documento do código
do serviço executado conforme
IA/AMB/0084.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

03 Condomínios residenciais
verticais ou horizontais com
realização de adesão ao
empreendimento pelo síndico
e/ou responsável.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

04 Imóvel em construção, com
adesão do responsável.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

05 Abordagem domiciliar realizada
em imóveis comerciais ou
industriais ou públicos de
pequeno porte, com apenas
geração de efluente doméstico,
cujo responsável efetua a
adesão.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

06 Micro-comércio, desde que não
gere efluentes não domésticos.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

07 Abordagem de sensibilização
ambiental e adesão ao
empreendimento realizada num
único serviço, conforme
contratado.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

08 Abordagem domiciliar para
adesão ao empreendimento
realizada, com preenchimento
dos documentos, porém o cliente
se recusa a assinar o termo de

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC
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adesão. Neste caso o agente
técnico deverá anotar as
informações no documento de
adesão.

09 Abordagem domiciliar de
orientação técnica com ou sem
notificação do cliente, com
orientação completa para
execução da ligação predial de
esgoto, num único serviço. Este
serviço é realizado para cliente
que ainda não se interligaram a
rede coletora de esgoto com
registro no documento do código
do serviço executado conforme
IA/AMB/0084.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

10 Pesquisa socioambiental de
Avaliação em empreendimento
com preenchimento completo do
documento numa única
abordagem.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC

11 Casa habitada, porém fechada.
O agente técnico ambiental
deverá retornar no período da
noite e/ou final de semana
anotando-se dia, e horário do
retorno, para nova abordagem.

Não Não há
pagamento

12 Imóvel desocupado ou
abandonado. Anotar situação e
código no formulário Se houver
indicação de venda ou locação
anotar telefone e nome da
imobiliária.

Não Não há
pagamento

13 Imóvel em construção com
protocolo do pedido de ligação
de esgoto já realizado

Não Não há
pagamento

14 Imóvel ocupado, visivelmente
habitado, porém o cliente não
atende.

Não Não há
pagamento

15 Condomínios residenciais
verticais ou horizontais sem
realização de adesão pelo
síndico, necessitando reunião
comunitária por parte da
CONTRATANTE.

Não Não há
pagamento

16 Imóvel comercial / industrial /
público – exceto micro-comércio,
não proceder à assinatura do

Não Não há
pagamento
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termo de adesão, informar no
formulário, com a identificação
adequada a categoria de uso do
imóvel.

17
 

Realização de Sensibilização e
outras atividades de abordagem
individual com entrevista em
condomínios são realizadas
apenas com o síndico e não com
os moradores dos apartamentos.

Sim 01 unidade de
SA ou AE ou PS
ou OTC por
Síndico
entrevistado.

18
 

Realização de serviços
socioambientais de abordagem
individual com entrevista de
moradores em locais onde já
existe RCE e DTI instalado e
onde o cliente já é tarifado pelos
serviços de água e esgoto.

Não. E sujeito à
notificação

Não há
pagamento

Quadro 2 - Parâmetros para medição e pagamento de Serviços Abordagem
Domiciliar de Vistoria Técnica Ambiental
 
Nº

 
SITUAÇÕES DE ABORDAGEM
DOMICILIAR DE VISTORIA TÉCNICA
AMBIENTAL EM CAMPO

 
ABORDAGEM
DOMICILIAR DE
VISTORIA TÉCNICA
AMBIENTAL
COMPLETA

MEDIÇÃO /
PAGAMENTO
DE 01 (UMA)
UNIDADE
POR
ABORDAGE
M
DOMICILIAR
DE VISTORIA
TÉCNICA
AMBIENTAL
COMPLETA

01 Realização da 1ª vistoria técnica
ambiental completa, comunicar o cliente,
entregar o Certificado de Regularização
de Instalações Sanitárias Pluviais de
Edificações conforme IA/AMB/0033 e
coletar assinatura no documento, com
registro no documento do código do
serviço executado conforme
IA/AMB/0084.

Sim 01 unidade de
VTA

02 Atendimento normal do cliente, com
realização da 1ª vistoria técnica
ambiental, porém encontrada com
irregularidade(s), entre os códigos de 13
a 22, notifica pela IA/COM/0453 o cliente

Sim 01 unidade de
VTA
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para retorno em 60 dias conforme
IT/OPE/1580, coleta assinatura e efetuar
o registro no documento com o código do
serviço executado conforme
IA/AMB/0084.

03 Atendimento normal ao cliente, com a
realização da 2ª Vistoria Técnica
Ambiental, após 30 dias da 1ª VTA,
porém ainda com irregularidade(s).
Notifica pelo IA/ACOM/0453 coletando
assinatura em documento.

Sim 01 unidade de
VTA

04 Atendimento por pedido do cliente que
informa que regularizou o imóvel, com
realização da 3ª Vistoria Técnica
Ambiental, porém novamente está com
irregularidade(s), neste caso, informar
que será encaminhado à Prefeitura /
Vigilância Sanitária, que fará a devida
autuação. Depois de acionada a
Prefeitura poderá ocorrer uma 4ª vistoria
técnica ambiental por novo pedido do
cliente ou após a aplicação da multa.
Normalmente esta VTA é feita pela
Unidade Regional.

Sim 01 unidade de
VTA

05 Atendimento normal do cliente, com
realização da 4ª Vistoria Técnica
Ambiental, após autuação pela
Prefeitura, porém novamente com
irregularidade(s). Neste caso, será
instaurado um processo administrativo
pela Prefeitura, havendo convênio, ou
poderá ser acionado o Ministério Público
Estadual pela Sanepar ou mesmo pela
Vigilância Sanitária do município
conforme modelo de oficio da
IA/AMB/0137. Normalmente esta VTA é
feita pela Unidade Regional.

Sim 01 unidade de
VTA

06 Imóvel comercial / industrial / público,
somente quando o imóvel for misto,
possuindo mais de uma ligação predial
de esgoto, sendo esta residencial. Para
as demais categorias a VTA é feita
apenas pela CONTRATANTE.

Sim 01 unidade de
VTA

07 Micro-comércio, desde que não gere
efluente não doméstico ou que o mesmo
não interfira no processo de tratamento
em função da sua qualidade.

Sim 01 unidade de
VTA
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08 Atendimento normal do cliente, com
realização da 1ª vistoria técnica
ambiental, porém com realização parcial
do serviço, por obstrução na rede
intradomiciliar ou erro do construtor da
rede hidráulica interna, com registro no
documento do código do serviço
executado conforme IA/AMB/0084.

Sim 01 unidade de
VTA

09 Realização da 1ª vistoria técnica
ambiental completa em mais de um
imóvel, em um mesmo lote ou data (mais
de uma economia por ligação predial de
esgoto). Informa cada cliente sobre o
resultado do serviço e coleta assinatura
em documento. Se o cliente não quiser
assinar, registra o ocorrido no documento
e pega assinatura de uma testemunha.

Sim 01 unidade
por VTA
economia/
imóvel

10 Realização da 1ª vistoria técnica
ambiental completa em prédios com
blocos horizontais ou prédios/edifícios
verticais e/ou similares é realizada 
apenas com previa autorização da área
gestora pois são considerados grandes
consumidores  residenciais os com mais
de 100m³ de consumo mensal. Neste
tipo de imóvel, quando autorizado é feito
em três etapas: a) Verificação das calhas
e condutos de água pluvial de cada
prédio ou bloco horizontal ou vertical; b)
Verificação de um apto a definir, de cada
prédio ou bloco horizontal ou vertical: c)
Verificação completa de garagem de
cada prédio que possua instalação
predial completa. d)Outras dependências
isoladas com instalação predial
completa, tais como salão de festas,
churrasqueiras, etc.

Sim 01 unidade
por cada
etapa
completa de
VTA por
Prédio ou por
Bloco.

11 Realização da 1ª vistoria técnica
ambiental em condomínios residenciais
com mais de um Bloco de Apartamentos,
previamente autorizados pelo gestor do
contrato, proceder conforme item 10
(dez).

Sim 01 unidade
por cada
etapa
completa de
VTA

12 Realização de vistoria técnica ambiental,
porém em função de falta de cota do
lote/terreno, não é possível interligar.
Anotar no formulário de Notificação ou no

Sim 01 unidade de
VTA
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AS e no SGO a situação encontrada,
com registro no documento do código do
serviço executado conforme
IA/AMB/0084.

13 Casa habitada, porém fechada. O agente
técnico socioambiental retorna em
período alternativo (exceto à noite), e/ou
final de semana. Anota em formulário o
dia e horário no local do retorno, porém
não realiza o serviço. Sempre anotar o
resultado do código do  serviço conforme
IA/AMB/0084

Não Não há
pagamento

14 Atendimento normal pelo cliente, porém
se recusa a permitir a vistoria técnica
ambiental. O agente técnico
socioambiental anota em documento,
para o 1º retorno em até 60 dias. Se no
2ª retorno não permitir o serviço,
encaminha-se à Prefeitura para
autuação, se houver convênio e/ou
Ministério Público Estadual conforme
modelo de oficio da IA/AMB/0137.
Sempre anotar o resultado do código do
serviço conforme IA/AMB/0084.

Não  
Não há
pagamento

15 Imóvel ocupado, visivelmente habitado,
porém o cliente não atende. O agente
técnico socioambiental deverá anotar em
formulário a situação conforme tabela da
IA/AMB/0084 para retorno em até 30
dias, em horário alternativo.

Não Não há
pagamento

16 Imóvel desocupado, abandonado,
demolido, terreno/data vazio/vago ou
imóvel em construção ou em reforma na
época. Anotar no formulário a situação
encontrada conforme IA/AMB/0084.

Não Não há
pagamento

17 Imóvel comercial / industrial / público,
não é realizada a vistoria técnica
ambiental, exceto micro-comercio ou
outra autorização já especificado neste
quadro. Anotar no formulário a situação
encontrada conforme IA/AMB/0084.

Não Não há
pagamento

18 Efetuado o contato com o cliente, porém
não realiza a vistoria técnica ambiental.
Anotar no formulário a situação
encontrada conforme IA/AMB/0084.

Não Não há
pagamento

19 Não é realizada a vistoria técnica
ambiental em função de: falta de cota do
terreno, necessitando topografia, falta de

Não Não há
pagamento
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DTI ou rebaixado, ramal interno ou rede
externa obstruída ou quebrada, PV
afogado ou danificado, falta de água
Anotar no formulário a situação
encontrada conforme IA/AMB/0084.

20 Realizada vistoria técnica ambiental de
forma parcial com necessidade de se
efetuar a topografia, não concluindo o
serviço. Anotar no formulário a situação
encontrada conforme IA/AMB/0084.

Não Não há
pagamento

21 Efetuado o contato com o cliente, porém
o mesmo já foi comunicado pela
CONTRATANTE, autuado ou notificado
pela Prefeitura, não autoriza o serviço.
Anotar no formulário a situação
encontrada conforme IA/AMB/0084.

Não Não há
pagamento

22 Efetuada o contato com o cliente, porém
não existe rede coletora de esgoto em
frente ao imóvel ou não existe ramal
predial. Anotar no formulário a situação
encontrada conforme IA/AMB/0084.

Não Não há
pagamento

23 Imóvel de veraneio fechado ou alugado
para temporada, não permite a
realização da vistoria técnica ambiental.
O agente técnico socioambiental deverá
anotar em formulário a situação para
retorno em 30 dias, em horário dia
alternativo, para conversar com o
proprietário / responsável sobre a vistoria
técnica ambiental.

Não Não há
pagamento

 
Quadro 3 - Parâmetros para medição e pagamento de Serviço de Base
Socioambiental
 
SITUAÇÃO ENCONTRADA EM
CAMPO

 
Base Socioambiental
funcionando

MEDIÇÃO/PAGAMENT
O POR BASE

Base Socioambiental em pleno
funcionamento com os materiais,
equipamentos e recursos humanos
presentes e de acordo com licitação
realizada.

Sim e em parte Nº de dias previstos  no
mês menos o número de
dias trabalhados no
mês   e aprovados pela
fiscalização

 
Quadro 4 - Parâmetros para medição e pagamento de Eventos Comunitários e
Educativos constantes nesta Instrução de Trabalho.
 
SITUAÇÃO ENCONTRADA EM
CAMPO

Evento Comunitário ou
Educativo realizado

MEDIÇÃO/PAGAMENT
O POR EVENTO
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Evento realizado de acordo com todos
os requisitos da IA/AMB/0029 e
aprovados pela fiscalização
socioambiental.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado

01 Unidade por evento
Comunitário e/ou
Educativo conforme
contratado.

Evento realizado de acordo com todos
os requisitos da IA/AMB/0029,
conforme fiscalização  socioambiental.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
sem a entrega do
Relatório conforme
IA/AMB/0085.

Não há pagamento

Evento realizado com atendimento
parcial da IA/AMB/0029, no que se
refere à não presença  do responsável
Técnico  social e/ou socioambiental no
evento, conforme Relatório de
Fiscalização.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
com atendimento
parcial

Desconto de 30% do
valor do evento
contratado

Evento realizado com atendimento
parcial da IA/AMB/0029, no que se
refere ao não fornecimento de lanches
e/ou refeições, conforme Relatório de
Fiscalização.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
com atendimento
parcial

Desconto de 15 % do
valor do evento
contratado

Evento realizado com atendimento
parcial da IA/AMB/0029, no que se
refere ao não fornecimento de
multimídia completo e/ou Projeto A0,
conforme Relatório de Fiscalização.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
com atendimento
parcial

Desconto de 10 % do
valor do evento
contratado

Evento realizado com atendimento
parcial da IA/AMB/0029, no que se
refere ao não entrega de convites à
comunidade pelos agentes, conforme
Relatório de Fiscalização.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
com atendimento
parcial

Desconto de 25 % do
valor do evento
contratado

Evento realizado com atendimento
parcial da IA/AMB/0029, no que se
refere ao não fornecimento e
instalação de Faixas internas ou
externas conforme Relatório de
Fiscalização.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
com atendimento
parcial

Desconto de 10 % do
valor do evento
contratado

Evento realizado com atendimento
parcial da IA/AMB/0029, no que se
refere à não identificação  da
contratada em bonés, jalecos,
camisetas, veículos  conforme
Relatório de Fiscalização.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
com atendimento
parcial

Desconto de 10 % do
valor do evento
contratado

Evento realizado com atendimento
parcial da IA/AMB/0029, no que se
refere ao não fornecimento de ônibus
para deslocamento dos participantes
em  aulas práticas.

Evento Comunitário ou
Educativo realizado
com atendimento
parcial

Desconto de 20 % do
valor do evento
contratado
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 5. DA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE.
 
a) A CONTRATANTE fiscalizará a qualidade dos serviços socioambientais previsto no edital de
licitação, por amostragem, conforme definido no IT/AMB/0067 - Fiscalização e Verificação da
Qualidade de Serviços Socioambientais.
 
b) A fiscalização dos serviços de sensibilização ambiental, orientação técnica ao cliente, adesão
ao empreendimento, pesquisa socioambiental e de vistoria técnica ambiental serão realizadas
por meio de amostragem de 5% dos serviços executados no mês. Se for evidenciado mais de
10% de irregularidades no resultado desta amostra, será repetido o mesmo percentual da
primeira amostra (5%) e se ainda assim persistir as irregularidades acima de 10%, a
CONTRATADA deverá refazer todos os serviços do lote da amostragem registrados no
IA/AMB/0129 pela fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE. Se o resultado da amostra for
menor que 10% a CONTRATADA será apenas notificada.
 
c) A CONTRATANTE avaliará mensalmente ou bimestralmente a prestadora de serviço
conforme IT/AMB/0122 e IA/AMB/0129 e informará a Contratada sobre o seu desempenho.
 
d) Os indicadores de índice de retrabalho e prazo de execução são apurados separadamente
para cada serviço socioambiental em no mínimo 10% da amostragem de um lote/mês/trabalhado
e apontado pela fiscalização socioambiental com base no total de serviços fiscalizados no(s)
lote(s) e/ou contrato e/ou Ordem de Serviço pelo total de serviços realizados no mês de medição.
O não cumprimento dos indicadores de um ou mais serviços, será considerado não
conformidade contratual.
 
e) Indicador de Retrabalho Socioambiental = IRS
 
             
 
            IRS=  _RT_ x 100 < 1,5% 
 
                        ST
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Quadro 5 - Parâmetros para medição e pagamento de Serviço de Abordagem
Domiciliar de Serviço não concluído e/ou com disponibilização de Mala Direta.
SITUAÇÃO ENCONTRADA EM
CAMPO

Abordagem Domiciliar
de serviço não
concluído e/ou com
disponibilização de
Mala Direta

MEDIÇÃO/PAGAMENT
O

Serviço realizado de acordo com todos
os requisitos da IA/AMB/0029.

 
Sim

1(uma) unidade por mala
direta entregue e /ou
1(uma) unidade por
comunicado entregue
com comprovante
apresentado
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           RT= Número de serviços socioambientais em desacordo no lote/mês
 
           ST= Número total de serviços executados no lote/mês.
 
            IRS = deve ser menor que 1,5% para não gerar inconformidade
 
f) O indicador de Prazo de execução será avaliado conforme o cronograma físico / financeiro de
metas estabelecido na reunião de alinhamento
 
6. DAS PENALIDADES
 
6.1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO, DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E QUALIDADE DOS
SERVIÇOS
 
a) O não cumprimento de cláusula contratual do projeto socioambiental implicará em
Notificação/Advertência por escrito, em sua primeira ocorrência.
 
b) Na reincidência de erros de uma mesma equipe na realização dos serviços e apontada pela
fiscalização da CONTRATANTE, será exigida a substituição da equipe.
 
c) Reter e descontar do faturamento do(s) lote(s), quando for constatada irregularidade(s) pela
fiscalização socioambiental, na produção da equipe no mês,  conforme definido no IT/AMB/0067.
 
d)De acordo com os resultados da Avaliação Mensal e/ou Bimestral e/ou Final do
CONTRATANTE, a mesma servirá como instrumento para punição e dispositivo para impedir a
participação em nova licitação em função do baixo desempenho na execução dos serviços
contratados conforme IT/AMB/0122.
 
e) O Boletim Diário de Ocorrência - BDO trata-se de uma advertência por escrito podendo gerar
uma Notificação em função da gravidade da ocorrência.
 
6.2 REFERENTES AO DESEMPENHO GLOBAL DA CONTRATADA
 
a) A empresa CONTRATADA ao participar da licitação e ao assinar o contrato e ou a ordem de
serviço, se compromete a realizar todos os serviços socioambientais atendendo ao disposto e
especificação neste documento que é parte integrante do contrato e do edital de licitação,
estando sujeita as penalidades de lei pelo seu não cumprimento.
 
b) Após a aplicação das sanções previstas e persistindo o não cumprimento de cláusula
contratual a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei, no edital de licitação e no Contrato.
 
c) O desempenho da CONTRATADA será avaliado mensalmente e/ou bimestralmente conforme
consta no item Verificação de Conformidade e Avaliação da Qualidade deste documento. O não
atendimento da pontuação igual ou superior a 70 (setenta), no mês implicará em multa sobre o
valor total do empreendimento faturado naquele mês.
 
d) O não atendimento do disposto no item das Penalidades deste documento, em quatro ou mais

Cóp
ia 

Não
 C

on
tro

lad
a

ASSUNTO
Termo de Referência para Contratação do Trabalho

Técnico Socioambiental para Novos Empreendimentos
de Saneamento Ambiental

CÓDIGO DATA APROVAÇÃO  PÁG. DE.
MN/AMB/0006-001 06/07/2015

51 56



meses, a critério da CONTRATANTE, implicará na rescisão contratual, com aplicação de
penalidade à CONTRATADA, por não cumprimento de cláusulas contratuais previstas neste
instrumento.
 
6.3  REFERENTE AS SANÇÕES LEGAIS
 
O não atendimento no prazo, conforme definido no cronograma, implicará em multa sobre o valor
faturado previsto no período (mês) conforme contrato assinado.
 
7. CONDIÇÕES GERAIS.
 
a) Todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes, são de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, não podendo ser repassados à CONTRATANTE.
 
b) Os custos de operação e manutenção dos veículos, equipamentos, rádios de comunicação,
instalações físicas, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não podendo repassá-
los à CONTRATANTE.
 
c) O relacionamento da CONTRATADA e de seu responsável técnico social e demais
funcionários, com os clientes externos da CONTRATANTE, obedecerá ao disposto na Lei
8078/90 de 11/09/90 - lei de proteção ao consumidor, uma vez que neste ato representa a
CONTRATANTE.
 
d) Os veículos serão identificados com a logomarca e nome da CONTRATADA, e sob o nome da
CONTRATADA deverá constar "A SERVIÇO DA SANEPAR" em letras de igual tamanho ao
nome da CONTRATADA, e serão de uso exclusivo em serviço e são reproduzidos de acordo
com o Manual da Marca fornecido pela empresa ao CONTRATADO.
 
e) Veículos identificados com a inscrição 'A SERVIÇO DA SANEPAR' serão para uso exclusivo
nos serviços pertinentes ao objeto do contrato.
 
f) Ao concluir o contrato a empresa CONTRATADA deverá retirar imediatamente a inscrição 'A
SERVIÇO DA SANEPAR' dos veículos e devolver todas as sobras de materiais e folder de uso
em campo fornecido pela CONTRATANTE e não poderá utilizar os uniformes com a logomarca
da empresa.
 
g) A cor dos veículos deverá obedecer a padrão único de cor e pintura, conforme padrões da
CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não tenha padrão único de cor, estabelecido para seus
veículos, será adotada a cor branca como padrão.
 
h) Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso, conforme previsto na legislação
vigente e ter no máximo 3 (três) anos de fabricação.
 
i) A critério da fiscalização, será permitido que até 30 % dos veículos tenham o tempo de
fabricação superior a 3 (três) anos. Sua utilização nos serviços será permitida quando aprovados
pela CONTRATANTE e atender a legislação vigente.
 
j) A fiscalização da CONTRATANTE fará vistorias periódicas, e se necessário solicitará a
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substituição dos veículos considerados sem condições de uso.
 
k) Os custos de manutenção, operação e conservação de veículos, equipamentos,
intercomunicadores, ferramentas, instalações físicas, estão contemplados nos preços unitários
propostos.
 
l) A base de operações da CONTRATADA, não poderá situar-se dentro de instalações físicas da
CONTRATANTE, salvo quando por interesse de ambas as partes, for firmado um contrato de
comodato.
 
m) A CONTRATANTE, ao seu exclusivo critério, poderá ou não autorizar a subcontratação,
desde que solicitada por escrito, ficando a critério exclusivo da CONTRATANTE a autorização
para a subempreita.
 
n) A CONTRATADA poderá contratar insumos para subsidiar a execução das atividades objeto
deste edital, sem ônus para a CONTRATANTE.
 
o) A CONTRATADA atenderá no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), qualquer exigência
contratual solicitada pela CONTRATANTE.
 
p) Os serviços devem atender as especificações do contrato, edital de licitação, instruções de
segurança do trabalho, saúde ocupacional e serviço social, Lei 8078/90 de 11/09/90 e Decreto
Estadual 3926/89.
 
q) As visitas para esclarecimentos e informações do edital de licitação quanto ao objeto da
presente licitação, e ainda para atender o disposto no item 12 do PL, (das Condições Específicas
para a Participação) deverão ter horários e datas agendadas com a CONTRATADA.
 
r) A CONTRATANTE poderá se necessário, solicitar treinamentos extras, específicos quanto à
metodologia de intervenção socioambiental adotada e aos procedimentos normativos da
empresa, com os custos incidindo sobre a CONTRATADA.
 
s) A eventual tolerância ou concessão feita por qualquer uma das partes, de forma escrita ou
verbal, não implica novação ou alteração contratual, caracterizando-se como mera liberalidade
das partes, para a situação específica.
 
t) Qualquer alteração dos termos deste instrumento somente será válida se firmada pelos seus
signatários, ou por procuradores regularmente constituídos para tanto.
 
u) O fato de qualquer cláusula deste instrumento ser considerada nula, ou sem efeito, não
implicará nulidade do restante do instrumento.
 
v) A CONTRATADA responderá, ainda, pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos.
 
w) Para os fins previstos neste contrato, a SANEPAR registrará em relatório as deficiências
verificadas na execução dos serviços, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata
correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
contrato.
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x) No curso da execução dos serviços caberá a SANEPAR, o direito de fiscalizar a fiel
observância das disposições do presente contrato.
 
y) Cabe a CONTRATADA facilitar e permitir a CONTRATANTE, a qualquer momento, a
realização de auditoria e acompanhamento dos serviços em sua sede/filial, sem que isso incorra
em isenção de responsabilidade à CONTRATADA.
 
z) Toda a comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE deve ser formalizada por e-
mail ou oficio entre as partes, não sendo aceitas negociações e acordos informais.
 
aa) Para fins previstos neste contrato, a CONTRATANTE registrará em relatório as deficiências
verificadas na execução dos serviços, encaminhando cópia a CONTRATADA, para a imediata
correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no
contrato.
 
ab) A retirada dos mapas para utilização nas programações e controle dos serviços
socioambientais, relatório de matrículas, formulários para uso em campo deve ser realizada junto
ao responsável pelo empreendimento designado pela CONTRATANTE.
 
ac) Os agentes técnicos devem estar contratados legalmente e a CONTRATADA deve recolher
os encargos devidos, bem como apresentar mensalmente os documentos legais exigidos para
pagamento.
 
ad) A CONTRATADA não poderá utilizar pessoal não habilitado legalmente para o trabalho e
sem a escolaridade exigida e que não esteja capacitado pela CONTRATANTE para realizar os
serviços objeto do edital de licitação.
 
ae) A não apresentação de responsável técnico social e da equipe de agentes técnicos nos
prazos estipulados e no dimensionamento previsto neste termo de referência/instrução de
trabalho e ou edital de licitação e ou contrato, bem como a não execução dos serviços 
socioambientais, poderá gerar notificação extrajudicial ou suspensão ou glosa na fatura do
contrato e ou ordem de serviço ou até mesmo o cancelamento do contrato.
 
af) A CONTRATADA responderá, ainda, pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos.
 
ag) A CONTRATADA responderá por crime previsto no Art. 299 do Código Penal Brasileiro, se
prestar declaração falsa com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a três anos e multa.
 
 
8.  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO
SOCIOAMBIENTAL
 
a) A CONTRATADA deverá fornecer documento comprobatório de graduação superior
reconhecido pelo MEC e registro no Conselho de Classe, DRT ou equivalente do responsável
social e/ou socioambiental ou conforme disposto no item Projeto de Educação e Intervenção
Socioambiental constante desta instrução, bem como sua comprovação da experiência
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profissional em atividade docente e comunitária, a qual poderá ser comprovada através de
atestado ou certidão de Responsável Técnico - RT endossado pelo respectivo Conselho de
Classe, DRT ou equivalente.
 
b) A coordenação e a condução dos eventos comunitários e educativos serão realizadas pela
CONTRATANTE, podendo eventualmente em situações especiais passá-la ao profissional
socioambiental da CONTRATADA.
 
c) A CONTRATADA irá disponibilizar a infra-estrutura, com orientação da CONTRATANTE para
a realização dos eventos tais como: reuniões com o grupo gestor, reuniões comunitárias, cursos
de capacitação para agentes socioambientais e de capacitação d para encanadores e pedreiros,
conforme nominado na IA/AMB/0029.
 
d)Fornecer listagem com o nome do (s) agente (s) técnico (s) de campo com sua formação e
experiência e que estejam no mínimo cursando ensino médio profissionalizante em meio
ambiente ou saúde ou educação ou que possuam experiência no atendimento comunitário,
conforme IA/AMB/0029. Podem, também, ser alunos de graduação das áreas de educação, meio
ambiente, saúde e/ou social.
 
e) Para a realização das Orientações Técnicas, Pesquisa Socioambiental e Vistorias Técnicas
Ambientais os agentes técnicos devem possuir conhecimento sobre instalações hidrosanitárias e
hidráulica sanitária em imóveis residenciais para poder orientar e/ou executar o serviço
contratado.
 
f) Os funcionários da Contratante deverão possuir registro em carteira e que será comprovado
pela documentação fiscal e trabalhista fornecida quando do faturamento mensal dos serviços.  
 
 
9. MEIO AMBIENTE
 
a) A CONTRATADA deverá controlar a emissão de particulados (fumaça preta) dos veículos
movidos a diesel, sob sua responsabilidade, sendo que a CONTRATANTE coloca-se a
disposição para a execução dos procedimentos de controle mencionado, atendendo desta
maneira o que preceitua o Sistema de Gestão Ambiental da CONTRATANTE.
 
b) A CONTRATANTE se reserva o direito de convocar sempre que necessário, a CONTRATADA
para participação e implementação em atividades voltadas à manutenção do Certificado NBR
ISO 14001:2004 (treinamentos, cursos, cafés, reuniões, palestras e outras).
 
c) A CONTRATANTE reserva o direito de elaborar outros padrões de funcionamento nas
atividades da CONTRATADA de maneira a se adequar com a Política Ambiental, ficando, a
CONTRATADA, obrigada a cumpri-las.
 
d) A CONTRATADA deverá ainda se adequar e aderir ao programa de coleta seletiva de lixo,
bem como praticar a política dos 3 R's, objetivando a redução, reutilização e reciclagem de
materiais, sob orientação.
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e) Na execução dos serviços, será obrigatória a limpeza dos entulhos e resíduos gerados pelo
serviço, dispondo dos mesmos junto ao aterro sanitário e/ou local a ser definido pelo órgão
competente seguindo as exigências e normas de Programas Municipais de Gerenciamento de
Resíduos, evidenciando a disposição dos entulhos através da entrega dos comprovantes à
CONTRATANTE, cumprindo desta forma, os princípios da Política Ambiental da mesma.
 
f) Efetuar separação de sucata, bem como reutilização adequada das mesmas conforme
procedimentos e orientações da CONTRATANTE, conforme a IT/MAT/0131.
 
g) A CONTRATADA responderá por todos e quaisquer danos causados ao Meio Ambiente
decorrentes dos serviços executados sob sua responsabilidade.
 
h) A CONTRATADA deverá comunicar a CONTRATANTE a destinação dos resíduos gerados
em campo e em eventos educativos e comunitários (embalagens de corante, papel carbono,
copos plásticos, garrafas PET etc.).
 
i) A CONTRATADA será comunicada oficialmente por carta da política ambiental da Sanepar
quando da 1ª reunião de alinhamento.
 
j) A CONTRATADA deverá esclarecer na reunião de alinhamento todas suas dúvidas em relação
às atribuições do responsável socioambiental pelo empreendimento e seus agentes e o
responsável socioambiental e técnico da Sanepar e o responsável pelos processos financeiros e
contábeis na área.
 
 
10. DOCUMENTOS NORMATIVOS CITADOS NESTE DOCUMENTO
 
Os procedimentos e instrumentos citados neste documento para a execução do Projeto Técnico
de Trabalho Socioambiental estão registrados no sistema normativo da CONTRATANTE. São
definidos como Instrução de Trabalho (IT) e Instrução de Apoio (IA), que visam facilitar o
entendimento do trabalho técnico social a ser realizado e das ferramentas que são necessárias
para sua execução.
 
Os documentos essenciais para contratação deste trabalho estão disponíveis no site da
Sanepar - www.sanepar.com.br para consulta, sendo que os demais documentos são
apresentados apenas para a empresa que for prestar o serviço efetivamente.
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