
OBJETIVO
Orientar os prestadores de serviços na execução de Abordagem Domiciliar para Vistoria Técnica
Ambiental em Ligações Prediais de esgotos em locais pré-definidos, nas quantidades e
parâmetros definidos pela contratante, de acordo com cronograma e especificação para a
execução dos serviços, definindo os critérios para a aceitação e o pagamento de Vistorias
Técnicas Ambientais junto as empresas contratadas.

 
TERMOS/DEFINIÇÕES
 
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.
 
CAIXA DE GORDURA - AMB: Caixa de Gordura é o dispositivo instalado obrigatoriamente para
receber os despejos da pia da cozinha, têm por finalidade reter os sólidos, principalmente óleos e
gorduras, para que não obstruam o ramal intradomiciliar e a rede coletora de esgoto e não
causem refluxo de esgoto no imóvel.
 
CAIXA DE INSPEÇÃO /CAIXA DE INTERLIGAÇÃO / CAIXA DE PASSAGEM: São caixas
aplicadas nas instalações intradomiciliares do imóvel, e disponíveis em diversos tamanhos e
modelos, com a finalidade de permitir a interligação das tubulações do imóvel ao ramal da LPE,
bem como servir como local de inspeção e limpeza, quando necessário. Sua localização e
quantidade dependem das mudanças de direção ou declividade da rede de esgoto, em trechos
com mais de 25 m e em desvios de interferências existentes nos imóveis.
 
CAIXA SIFONADA: Caixa provida de desconector, destinada a receber efluentes da instalação
secundária de esgoto.
 
CAP OU COPO: É a peça terminal da inspeção domiciliar de uma ligação de esgoto.
 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/PLUVIAIS DE
EDIFICAÇÕES: Trata-se de do documento/formulário certificando que as instalações da
edificação / imóvel, encontram-se tecnicamente operando conforme o Código de Saúde do
Paraná.
 
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.
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CONTRATANTE: Companhia de Saneamento do Paraná- SANEPAR
 
DENTEL: Departamento Nacional de Telecomunicações
 
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.
 
EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL: É um processo intencional, permanente e interdisciplinar de
aprendizagem individual e coletiva, a partir da realidade local, buscando a transformação social,
a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania plena da população.
 
END: Esgoto não doméstico.
 
ESGOTO DOMÉSTICO: É a parcela mais significativa dos esgotos sanitários, constituídos de
dejetos e águas servidas dos imóveis.
 
ESGOTO INDUSTRIAL: É o despejo líquido resultante dos processos industriais, existindo
legislação própria para o seu tratamento e destinação final.
 
ESGOTO SANITÁRIO: Despejo líquido constituído de esgotos predominantemente domésticos,
água de infitração e contribuição parasitária.
 
GAP: Galeria de Águas Pluviais
 
IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ: Instituto Ambiental do Paraná
 
INTERVENÇÃO SOCIOAMBIENTAL: Ação ou processo educativo, social ou ambiental realizado
em campo, de uma ou mais pessoas envolvendo uma comunidade local.
 
LPE: Ligação Predial de Esgoto
 
NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO: Documento
utilizado para notificar os clientes quanto à irregularidade na ligação predial de esgoto.
 
PL: Pedido de Licitação
 
PROGRAMA SE LIGUE NA REDE: Trata-se de um programa institucional desenvolvido pela
Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social/DMA, em parceria com as Unidades Regionais e
outras parcerias públicas e privadas, visando eliminar a carga de esgotos domésticos lançados
indevidamente nos rios urbanos ou nas redes coletoras e galerias de água pluviais, bem como
coibir as ligações indevidas das águas de chuva na rede de esgotamento sanitário nos locais
onde estão sendo implantadas ou já existam essas redes, melhorando a qualidade do
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saneamento ambiental das bacias hidrográficas do Estado.
 
PV: Poço de Visita -Dispositivo destinado à conexão e manutenção de redes coletoras, coletores
e interceptores de esgoto sanitário.
 
RALO SIFONADO: Recipiente dotado de desconector, com grelha na parte superior, destinado a
receber águas de lavagem de pisos ou de  chuveiros.
 
RCE: Rede coletora de esgoto
 
SES: Sistema de Esgotamento Sanitário: É o conjunto de obras, instalações, equipamentos,
tubulações e acessórios, destinado ao esgotamento sanitário.
 
SGC - SISTEMA DE GERENCIAMENTO COMERCIAL: Sistema integrado que tem por objetivo
controlar e gerenciar os processos comerciais de água, esgoto, resíduos sólidos e serviços
relacionados ao cadastro, comercialização, faturamento, arrecadação, cobrança, relacionamento
com o cliente e manutenção de redes.
 
SGM: Sistema  Gerencial de Manutenção
 
SGO: Sistema de Gestão/Gerenciamento de Obras
 
TERRITÓRIO DE INTERVENÇÃO: Local ou área/território onde é realizada uma obra de
saneamento ou atividade socioeducativa e ambiental.
 
UNIDADE REGIONAL: É a unidade responsável pela gestão de sistemas de água e esgoto, e/ou
pela receita de venda deste produto e serviços agregados.
 
URCE: Unidade Regional de Clientes Especiais
 
USAQ: UNIDADE DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÕES
 
USUÁRIO: Toda pessoa física ou jurídica que se utiliza dos serviços prestados pela Sanepar.
 
VTA: Vistoria Técnica Ambiental
 
VTA-C: Vistoria técnica ambiental concentrada
 
VTA-E: Vistoria técnica ambiental Esparsa
 

 
DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)
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IA/AMB/0029, IA/AMB/0033, IA/AMB/0084, IA/AQS/0003, IA/COM/0001, IA/COM/0453,
IA/OPE/0064, IA/OPE/0290, IA/OPE/0291, IT/OPE/1580, PF/OPE/0152.

 
DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)
 
Decreto Estadual 3.926/1988, Decreto Estadual 5.711/2002, Lei Complementar 18/2006, Lei
Estadual 13.331/2001, Lei Federal 6.514/1977, Lei Federal 8.078/1990, Lei Federal
9605/98/1998, Norma Regulamentadora 04/1978, Norma Regulamentadora 17/2007, Norma
Regulamentadora 5/2011, Norma Regulamentadora 7/2011, Norma Técnica Brasileira
8.160/1999, Portaria Federal 3.214/1978.

 
PROCEDIMENTOS
 
 
Os serviços descritos  neste Manual aplicam-se aos empreendimentos de esgotamento sanitário
existentes que contemplam apenas a Abordagem Domiciliar de Vistoria Técnica Ambiental.
 
É viabilizado por meio da emissão de Pedido de Licitação (IA/AQS/0003), Parecer Técnico da
área solicitante, Relação Quantitativa e de Custo dos Serviços compreendendo o percentual de
Vistorias Técnicas Ambientais denominadas concentradas ou agrupadas com ou sem DTI  e o
percentual de Vistorias Técnicas Ambientais denominadas Esparsas com ou sem DTI,
Cronograma Físico de Vistoria Técnica Ambiental de Ligação Predial de Esgoto.
 
 
  
LINHA DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
 
O serviço socioambiental de Vistoria Técnica Ambiental integra o Programa Se Ligue na Rede
para atendimento de RCE novas e existentes, cujo objetivo é a proteção dos mananciais de
abastecimento de água por meio da gestão integrada por bacia hidrográfica tendo como fim
último à Proteção do Rio ao Rio.
 
As contratações de Vistoria Técnicas Ambientais pelas unidades da empresa devem atender
obrigatoriamente:
 
 
 
a) As demandas das Unidades Regionais (UR) relativas ao Atendimento Comercial, de
Manutenção, Prefeituras, Promotorias de Meio Ambiente/ Ministério Público e outras demandas
futuras não previstas.
 
 
 
b) Ao Programa Institucional denominado Revitalização dos Rios Urbanos, que tem por objetivo
o processo de despoluição hídrica das bacias hidrográficas, por meio da aplicação de uma
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metodologia especifica de intervenção e educação socioambiental e outras ferramentas técnicas.
 
O programa tem por objetivo fazer com que todos os imóveis atendidos com rede coletora de
esgoto sanitário, estejam devidamente interligados a RCE, eliminando com isso possíveis
descargas indevidas de esgotos nos rios, córregos, valetas e galerias de águas pluviais. As
etapas para a definição do número de LPEs a serem vistoriadas é obtida pela aplicação da
metodologia do programa que é realizado na Unidade de Recursos Hídricos a pedido das
Unidades.
 
 
 
1.                 EXECUÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA AMBIENTAL
 
 
 
1.1  Abordagem Domiciliar para 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, evitando-se com isso, o despejo de esgotos em galerias de águas pluviais,
rios, córregos ou em fossas sépticas e sumidouros onde haja rede pública implantada,
atendendo as seguintes legislações:  Lei Federal 6.514 que dispõe das infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, Lei Federal 8078/90 referente ao Código de Defesa do
Consumidor, Decreto Estadual 3926/88 que aprova o regulamento interno dos serviços
prestados pela Sanepar, o Código de Saúde do Paraná regulamentado pela Lei nº 13.331/2001 e
Decreto 5.711/2002 que dispõem sobre organização, regulamentação, fiscalização e controle
das ações dos serviços de saúde no Estado do Paraná, a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98,
e a Lei Complementar (Emenda Constitucional) nº18 que dispõe sobre o fornecimento de habite-
se por parte dos municípios, apenas para os imóveis que possuam a certificação da correta
interligação emitida pela responsável pela rede de coleta de esgotos, quando houver ou estiver
disponível para o imóvel.
 
 
 
1.1.1 Detalhamento da ação/atividade para a contratação e realização dos serviços de VTA
 
 
 
a) As VTAs de ligações de esgoto são realizadas nos imóveis dos usuários da SANEPAR, com
objetivo específico de verificar se a rede interna de esgoto do imóvel encontra-se interligada
corretamente na rede coletora de esgoto.
 
b) A Abordagem Domiciliar para a VTA tem como objetivo específico verificar e realizar testes
para confirmar se as instalações hidráulicas sanitárias do imóvel encontram-se interligadas
corretamente na rede coletora, bem como orientar tecnicamente os usuários de como executar
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as instalações internas, no caso de não haver conformidade durante a VTA.
 
c) É considerado imóvel interligado corretamente na rede coletora de esgoto da SANEPAR
quando ocorrer as seguintes situações simultaneamente:
 
1) Os efluentes de esgoto do imóvel são lançados na rede coletora de esgoto;
 
2) As águas pluviais não são lançadas na rede coletora de esgoto;
 
3) Inexistência de fossas e sumidouros;
 
4) Existência de caixa de gordura de acordo com os padrões adotados pela Prefeitura local ou na
sua falta a instalação deve seguir os padrões mínimos adotados pela ABNT - NBR 8.160/99 e
discriminado neste documento. Qualquer situação diferente da relatada considera-se imóvel em
situação irregular e quando vistoriado deverá ser notificado. A caixa de gordura deve ter
funcionalidade, podendo ter diferenças de tamanhos e de materiais construtivos deste que
atenda esta qualidade.
 
d) Para atingir a totalidade dos imóveis a serem vistoriados fica a cargo da contratada em
estabelecer junto ao usuário, horários alternativos para efetuar as vistorias técnicas ambientais
dos imóveis, sem ônus adicional para a contratante.
 
e) Não serão realizadas VTAs nos imóveis de utilidade pública e nos imóveis industriais e
comerciais que podem ser considerados grandes clientes e necessitam de orientação especifica
para a Vistoria Técnica Ambiental. A realização de VTAs nos casos citados, somente será
autorizada pela Unidade Regional que efetua a gestão do contrato, que avaliará a questão de
efluentes e da categoria de usuário para autorizar estas VTAs.
 
f) Os imóveis caracterizados pela Contratante como micro e pequeno comércio e outros que não
geram efluentes não domésticos, ou que não interfiram no processo de tratamento de esgotos,
poderão ser objeto da VTAs.
 
g) Os imóveis que podem gerar algum Efluente Não Doméstico - END e que necessitem de uma
VTA especial, tais como lavanderias, postos de combustíveis, 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.
 
h) O serviço de Abordagem Domiciliar para a Vistoria Técnica Ambiental - VTA, tem duração
média estimada de 30 minutos com deslocamento, totalizando um número médio diário 16
Vistorias Técnicas Ambientais/equipe/dia, não computando os imóveis fechados, vazios,
abandonados e outras situações específicas não previstas.
 
i) A especificação para a execução dos serviços de VTA em Ligação Predial de Esgoto é
baseada no IT/OPE/1580 e em outras orientações técnicas da empresa e que serão objeto de
treinamento das equipes da contratada antes de iniciar a atividade.
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j) Não são computados os serviços improdutivos, que devem ser anotados com o respectivo
código, utilizando-se o documento IA/AMB/0084.
 
k) O número médio de abordagens Domiciliares com Vistoria Técnica Ambiental é de 16 VTA/
equipe/ dia, não podendo ultrapassar a 20% a quantia estabelecida diariamente/ mensalmente
para manter a qualidade do trabalho.
 
l) As VTAs, como os demais serviços estarão sujeitas ao serviço de fiscalização da Sanepar,
sendo que a aceitação de números maiores que o indicado deverão ser endossados pela
fiscalização da Sanepar para sua aceitação e medição. O percentual adotado para fiscalização
mensal é por amostra de 5% e se houver mais de 10% de irregularidades na amostra, será
realizada outra amostra de 5% e se persistir as irregularidades acima 10%, a CONTRATADA
deverá refazer todos os serviços do lote em processo de fiscalização no mês, por outra equipe,
caso seja detectado que houve negligência ou fraude dos agentes durante a execução do
serviço.
 
m) Será considerada como critério de aceitação dos serviços, apenas os serviços produtivos,
excetuando-se aí os serviços improdutivos (quando não houver a VTA) tais como: casas
demolidas, para alugar, terrenos vagos com DTI, imóveis de utilidade pública, sem condições
técnicas para implantação da LPE e outras situações registradas, conforme o IA/AMB/0084.
 
n) A equipe de Abordagem Domiciliar para Vistoria Técnica Ambiental é composta
obrigatoriamente de no mínimo 02 (dois) funcionários/ agentes técnicos, com a responsabilidade
de desenvolver as atividades nos imóveis, com a finalidade de verificar se os imóveis encontram-
se interligados corretamente à rede coletora de esgoto.
 
o) Os agentes técnicos responsáveis pela Vistoria Técnica Ambiental deverão receber
treinamento específico da contratante para atuar.
 
p) Cada integrante da equipe de campo deverá utilizar uma fraseologia adequada ao propósito e
objetivos da abordagem domiciliar.
 
q) A necessidade da realização de mais uma outra Vistoria Técnica Ambiental é definida sempre
pela contratante e não interfere na execução do serviço em campo.
 
r) Não podem ser usadas outras tintas que não especificadas por serem poluentes e não se
adequarem ao propósito do trabalho. Cada imóvel utiliza em média um total de 100 ml de corante
(25 ml por teste/ cor). Sendo um de cor vermelho para banheiros; um de cor amarela para pias
um de cor azul para o tanque e um de cor verde para águas pluviais. Os materiais relacionados
deverão equipar os veículos das equipes. Havendo alteração neste quesito, a contratada será
informada.
 
s) Uma outra Abordagem Domiciliar de Vistoria Técnica Ambiental deverá acontecer no prazo
mínimo de 30 dias da realização da Abordagem anterior, para que o usuário receba
antecipadamente as orientações para sua correta interligação à rede pública e possa fazer as
adequações necessárias.
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t) Se for constatado na VTA que o imóvel está corretamente interligado a RCE, ou seja,
regularizado, o morador receberá um certificado de regularidade conforme IA/AMB/0033.
 
u) Se estiver irregular, receberá a 1ª notificação de irregularidade conforme IA/COM/0453 com
prazo de até 30 dias para providenciar a regularização necessária, sob pena de receber a 2ª
notificação e o novo prazo de no mínimo 30 dias para sua regularização.
 
v) Se ainda não estiver regularizado após a 2º notificação e realização de nova VTA (3a), a
Sanepar encaminhará por força de lei o processo do usuário para ser autuado pela vigilância
sanitária/IAP/Ministério Publico/ Força Verde.
 
w) Se o usuário notificado não quiser assinar o Termo de Notificação (IA/COM/0453), deve-se,
informar o ocorrido no documento e pedir a uma testemunha para assinar, podendo ser da
equipe de VTA e assim entregar a notificação ao usuário.
 
x) Serão computados na medição os documentos de VTA preenchidos e assinados pelo chefe
de família e/ou responsável pelo atendimento de cada imóvel, com os registros do Resultado da
VTA conforme IA/AMB/0084.
 
y) No caso de ser realizada a VTA, porém o responsável do imóvel não quiser assinar, deve-se
anotar no documento o fato e concluir normalmente o processo. (Estes casos estarão sujeitos a
fiscalização de campo da Sanepar).
 
z) No caso de ser realizada a VTA e o responsável não puder assinar o documento por ser
analfabeto, deve-se anotar o fato no documento e concluir o atendimento normalmente.
 
aa) Os materiais, equipamentos e uniformes na quantidade e na qualidade adequada aos
serviços estão listados nas IA/AMB/0029.
 
ab) Os equipamentos de proteção individual, coletiva e de sinalização devem ser utilizados
conforme a legislação vigente mantendo-se o controle de sua utilização. As especificações e
quantidades de cada material ou equipamento estão listadas na IA/AMB/0029.
 
ac) Os casos omissos serão resolvidos pela contratante por meio da Unidade Regional gestora
do contrato.
 
 
 
1.1.2. Especificação técnica para a execução dos serviços de Vistoria Técnica Ambiental
em Ligação Predial de Esgoto
 
 
 
a) Receber o formulário IA/COM/0001 - Atendimento de Serviços "AS", ou Relatório com os
serviços relacionados com os códigos de solicitação de VTA e deslocar-se para campo com os
cadastros da RCE, ferramentas, equipamentos, devidamente uniformizada, mantendo boa
aparência, asseio e com crachá de identificação.
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b) Antes de adentrar ao imóvel, a equipe deve verificar se a rede coletora esta operando em
condições normais isto é, verificar o fluxo do efluente de esgoto, se a rede não está obstruída,
danificada, verificar se o ramal de ligação esta em condições de uso observando os seguintes
passos.
 
Localizar o Poço de Visita - PV: Normalmente o poço de visita é encontrado nas esquinas e
eventualmente no meio da quadra ou na rua. Não sendo localizado, poderá estar oculto sob a
terra, gramados, calçadas, asfalto ou sob entulhos depositados em cima deste.
 
Testar a Rede Coletora de Esgoto do Trecho a ser Vistoriado PV a PV, observando os
seguintes passos: a)Lançar o corante no poço de visita - PV de montante e observar sua
passagem no poço de visita - PV de jusante; b) Caso exista alguma irregularidade com a rede
coletora de esgoto, por exemplo, rede quebrada, com interseções, o efluente de esgoto poderá
aparecer nas galerias de águas pluviais, valetas e/ou rios e córregos das regiões que estão
sendo trabalhadas.
 
c) A Localização do Dispositivo Tubular de Inspeção - DTI poderá requerer uma pequena
pesquisa. Normalmente o Dispositivo Tubular de Inspeção - DTI, possui tampa de concreto
(CAP) com símbolo da SANEPAR e pode ser localizado da seguinte forma: no alinhamento dos
banheiros e cozinhas; no alinhamento das caixas de passagem de esgoto; no alinhamento
predial, a 40cm da divisa do imóvel com a calçada. Existem situações que o DTI esta dentro do
terreno do usuário (redes antigas).
 
d) Os imóveis de usuários não deverão ser vistoriados quando: as redes coletoras de esgoto
estiverem quebradas, danificadas, afogadas, quando os poços de visita - PV estiverem afogados,
obstruídos ou com outras avarias que possam interferir nos testes.
 
e) Quando não for localizado o DTI por não existir, ou que o mesmo esteja sem condições de ser
aberto (enterrado ou chumbado), existindo o PV, é possível realizar a VTA pelo PV.
 
f) Pode existir mais de um DTI num mesmo imóvel, sendo que parte do esgoto pode estar indo
por um DTI e parte diretamente para a RCE e outra parte em outro DTI.
 
 
 
1.1.3. Procedimentos para execução da Vistoria Técnica Ambiental no imóvel
 
 
 
a) Identificar-se ao usuário, expor os objetivos do trabalho, entregar materiais explicativos e
solicitar cordialmente a autorização para adentrar no imóvel e convidá-lo para acompanhar os
trabalhos da equipe no imóvel.
 
b) Para realizar a VTA, identificar com a ajuda do usuário, se possível, todos os pontos que
geram esgotos, como: banheiros, cozinhas, lavanderias. Identificar também os pontos que
coletam as águas pluviais, como: ralos, calhas (externas e embutidas), caixas no pátio e outros
(ex. tubulação de drenagem de terreno e piscinas).
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c) Lançar corante nos pontos identificados e aguardar o seu aparecimento no DTI (se existir), ou
no PV mais próximo no sentido do fluxo. Se no intervalo de tempo necessário não ocorrer o
aparecimento do corante, deverá ser considerado que o imóvel não está interligado corretamente
a RCE.
 
d) Todo imóvel deve possuir caixa de gordura para reter as gorduras, graxas e óleos contidos no
esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que escoam
livremente pela rede, obstruindo a mesma e muitas vezes entupindo a rede interna do usuário,
gerando refluxos de esgoto. O padrão da Caixa de gordura quando existir é definido pela
Prefeitura do município. Para os usuários que não possuem Caixa de Gordura a recomendação
da ABNT-NBR 8160 - de 1999 para uma cozinha é a seguinte: Caixa de Gordura Pequena –CGP
com as seguintes dimensões mínimas: diâmetro interno de 0,30m se for cilíndrica, que a parte
submersa do septo tenha 0,20m, que a capacidade de retenção seja de 18 litros e que o
diâmetro de saída da tubulação de saída seja DN 75. Apenas a pia da cozinha e máquinas de
lavar louças devem ser interligadas à caixa de gordura, sendo proibida a interligação em
banheiros, lavanderias e ralos na caixa de gordura. Para mais cozinhas devem-se consultar
ABNT – NBR 8160/99 que faz as recomendações inclusive para comércio e outros
estabelecimentos.
 
e) O importante é que a caixa de gordura tenha funcionalidade, podendo ter diferenças de
tamanho e de uso de materiais deste que mantenha essa qualidade.
 
f) As vistorias realizadas deverão ser identificadas no formulário AS, ou Relatório específico com
código de Resultado de VTA, baseado na IA/AMB/0084 conforme Quadro 01 a seguir:
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 g) Após o preenchimento do formulário AS, e/ou Relatório com o Resultado da Vistoria, se for
constatada a irregularidade, deve ser preenchida todos os campos da notificação de
Irregularidade na Ligação Predial de Esgoto - IA/COM/0453 (de acordo com cada Sistema ou
Unidade), em duas vias. O prazo máximo para regularização deverá ser: da 1ª VTA - até 30 dias
e da 2ª VTA - até 30 dias também.
 
h) Solicitar a assinatura na notificação e entregar a primeira via ao cliente ou um familiar com
maior idade. Toda a VTA que for identificada com irregularidade e não possuir a assinatura de
um responsável pelo imóvel, deve-se registrar o nome e a informação de que o cliente não
aceitou a notificação e/ou não assinou ou que é analfabeto e não pode assinar ou outro situação
de campo.
 
i) Deverá ser elaborado croqui simples no verso do formulário "AS" para todas as vistorias que
apresentarem irregularidade, indicando a posição do ralo, o ambiente que apresenta problema e
a dificuldade que o cliente tem para adequar o ramal predial à ligação. Quando encontrada
irregularidade de responsabilidade da Sanepar e/ou Prefeitura, elaborar croqui da situação e
informar ao responsável pela RCE. Não vistoriar os imóveis deste trecho.
 
j) Ao final da vistoria, quando da constatação de irregularidade, o cliente deve ser orientado
sobre como proceder para regularizar a ligação de esgoto, considerando os seguintes pontos: a)
a execução da rede interna de esgoto e sua correta interligação à rede coletora de esgoto; b) a
execução da rede interna de águas de chuva e sua interligação às galerias de águas pluviais; c)
o uso adequado do sistema de coleta de esgoto; d) a desativação de fossas e sumidouros; e) a
composição do esgoto doméstico; f) a entrega de folders orientativos de como executar o ramal
interno e sua interligação correta à rede coletora de esgoto, conservação ambiental e uso correto
da rede de esgoto; g) a entrega de outros folders que se faça necessária, h) sobre as
penalidades legais caso isso venha ocorrer, fato esse que será comprovado por uma segunda
VTA após o prazo fixado, conforme norma interna da Sanepar.
 
k) Devolver o formulário 'AS', devidamente preenchido, juntamente com a notificação anexada,
quando de sua existência, ao encarregado para repasse diário dos serviços executados à área
responsável pelo Programa 'Se ligue na Rede' na Unidade responsável da Sanepar.
 
 
 
1.1.4. Obrigações das Equipes
 
 
 
a) Diariamente ou a critério da contratante, retirar com o encarregado da contratada os serviços
a serem executados.
 
b) Executar com qualidade as VTAs.
 
c) Entregar diariamente ou a critério da contratante os serviços executados no dia anterior.
 
d) Sensibilizar os usuários durante a abordagem domiciliar para a importância da Vistoria e das
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questões legais envolvidas.
 
e) Prestar orientação técnica e ambiental aos usuários.
 
 
 
1.1.5. Irregularidades de responsabilidade do usuário
 
 
 
a) Esgoto lançado nas galerias e/ou tubulações de águas pluviais.
 
b) Águas de chuvas lançadas na rede de esgoto.
 
c) Esgoto lançado em local indevido - fossa, poço morto/sumidouro, valas, rios e córregos.
 
 
 
1.1.6. Irregularidades de responsabilidade da Prefeitura
 
 
 
a) Manutenção e/ou falta de galerias de águas pluviais – GAP.
 
b) Galerias de águas pluviais com interseção em redes coletoras de esgoto.
 
c) Galerias de águas pluviais sem condições técnicas para atender imóveis.
 
d) Galerias de águas pluviais lançados em rede de esgoto.
 
 
 
1.1.7. Irregularidades de responsabilidade da Sanepar
 
 
 
a) Relacionada ao poço de visita – PV.
 
b) Rede de esgoto com interseção em galerias de águas pluviais.
 
c) Rede de esgoto lançando esgoto "in natura" em galerias de águas pluviais, rios e córregos.
 
d) Cadastro técnico incorreto.
 
e) Necessidade de execução de serviços de topografia.
 
f) Rede de esgoto quebrada, obstruída.
 
g) Rede de esgoto sem condições técnicas para atender imóveis.
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1.1.8 Materiais e Ferramentas de trabalho por veículo
 
 
 
a) Na realização da Vistoria Técnica Ambiental, a equipe deverá utilizar os seguintes materiais e
equipamentos: Radio transmissor tipo Talkabout e/ou similar, holofote com cabo de 20m de
extensão, lanterna com bateria, ponteiro de aço com 25 cm, marreta de 2kg com cabo, talhadeira
com 25 cm de comprimento, espelho 10 x 15 x 6 cm, picareta com cabo, chave de fenda 10"ou
maior, pá com cabo, trena com 5m, balde de plástico com capacidade para 10 litros, luvas
impermeáveis, cortadeira com cabo, ganchos em T para abertura de poço de visita, sonda para
localização de rede com 1,5m de comprimento, cones para sinalização nas ruas sendo 4 de
0,50m, guia de ruas da cidade onde a equipe irá prestar o serviço, pigmento corante líquido de
alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas látex PVA e acrílicas à base de água, na
cores, vermelho, amarelo, azul e verde, com qualidade igual ou superior a melhor existente no
mercado, álcool etílico hidratado 70% e filtro solar FPS 30, conforme  especificações e
quantidades discriminadas no item 1 desta IT e no item ‘e’ na IA/AMB/0029.
 
b) A composição do uniforme por agente técnico será: calça terbrim, camiseta branca, capa de
chuva, botina ou similar adequado ao trabalho de campo, de couro, jaqueta Impermeável e boné.
 
Toda a equipe de campo deverá estar identificada portando crachá, vestir um jaleco, boné,
utilizar uma prancheta de madeira ou similar, bolsa com alça e filtro solar, conforme
especificações e quantidades discriminadas no item 1 deste documento no item 'e' da
IA/AMB/0029.
 
c) 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 discriminados no item 1 deste documento e
na IA/AMB/0029.
 
 
 
2. DURAÇÃO DO CONTRATO
 
 
 
A duração será de acordo com o Contrato, considerando que a execução dos serviços se inicia
no mínimo em até 05 dias após a assinatura da Ordem de Serviço - OS e no máximo em até 10
dias após a assinatura da Ordem de Serviço.
 
A execução deverá ser compatível com o cronograma de execução dos serviços socioambientais
previstos no contrato.
 
 
 
3. OBRIGAÇÕES
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3.1 Da Contratante
 
 
 
a) Exigir da Contratada o cumprimento do disposto neste documento  e no item E na
IA/AMB/0029.
 
b) Capacitar tecnicamente as equipes de campo para a realização da abordagem domiciliar para
as vistorias técnicas ambientais e do processo de sensibilização ambiental que deve fazer parte
da fraseologia utilizada durante o diálogo com o usuário.
 
c) Acompanhar a realização das VTAs previstas no contrato pela(s) equipe(s) da Contratada na
região onde o contrato está sendo executado.
 
d) Fornecer diariamente ou semanalmente formulários 'AS' (Atendimento de Serviços) ou
relatórios, blocos para notificação de irregularidade na ligação predial de esgoto e blocos com
certificado de regularidade de instalações sanitárias/ pluviais de edificações, para a correta
interligação, com o propósito de permitir a confecção do roteiro de trabalho para a realização das
abordagens domiciliares nas matrículas a serem vistoriadas pelas equipes.
 
e) Fornecer cadastro atualizado das redes coletoras de esgoto nas regiões a serem vistoriadas
pelas equipes.
 
f) Receber diariamente os formulários 'AS'(Atendimento de Serviços) ou relatórios e efetuar a
'baixa' dos resultados dos serviços de vistorias no 'SGC' - Sistema Gerencial Comercial, módulo
SGO - Sistema de Gerenciamento de Obras, conforme procedimento interno da Sanepar.
 
g) Fornecer material educativo para ser entregue durante a abordagem domiciliar.
 
h) Fiscalizar o recolhimento dos encargos Sociais, Trabalhistas e Tributários.
 
i) Supervisionar/Acompanhar os serviços realizados pelos agentes técnicos e/ou equipes 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 contrato.
 
j) Supervisionar/ fiscalizar os serviços das equipes, visando manter o controle qualitativo e
quantitativo, bem como o cumprimento dos prazos dos serviços prestados pela contratada.
 
k) Fiscalizar o fornecimento e a utilização dos uniformes, dos equipamentos/ materiais de
trabalho, de proteção individual e coletiva e de sinalização nos locais de trabalho, conforme o
item "1" deste documento e na IA/AMB/0029.
 
l) Fiscalizar as atividades executadas nas áreas trabalhadas por amostragem intencional ou por
seleção racional do total dos imóveis visitados no mês e/ou por acompanhamento das equipes
em campo.
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m) Verificar com a contratada, antes de iniciar os trabalhos, todos os materiais e equipamentos
necessários para a realização da Vistorias Técnicas Ambientais, não autorizando o início das
vistorias técnicas ambientais, sem que o exigido no item '1' e no item 'e' na IA/AMB/0029 seja
cumprido, apresentado à fiscalização da Sanepar (UR) e aceito.
 
n) Não autorizar nenhum trabalho em campo sem antes capacitar e verificar o nível de
capacitação das equipes para sua realização. Os agentes técnicos de campo da CONTRATADA
devem receber capacitação sobre o uso e preenchimento dos documentos de campo, resumos
de medição e orientações sobre o trabalho técnico a realizar que será ministrado pela equipe da
SANEPAR local. Havendo necessidade, será realizada reciclagem das equipes durante o
contrato. A CONTRATADA não poderá utilizar pessoal não habilitado legalmente para o trabalho
e que não esteja capacitado pela SANEPAR e pela própria CONTRATADA para realizar a
atividade demandada.
 
o) Fiscalizar a qualidade de serviço de Vistoria Técnica Ambiental com base em uma amostra de
5% do que for realizado mês a mês, sendo de responsabilidade da equipe de Coordenação de
Redes da Unidade Regional - UR da região, devendo ser feita em campo por equipe preparada
para tal.
 
p) Reter e descontar do faturamento do(s) lote(s), quando for constatada irregularidade(s) pela
fiscalização, na produção da equipe no mês, para que se verifiquem todos os imóveis do
período/lote correspondente a equipe que realizou e se tome das medidas cabíveis com a
contratada.
 
q) Exigir que o(s) lote(s) com irregularidades sejam verificados por outra equipe da contratada,
sem ônus para a contratante. Na reincidência de erros da mesma equipe, poderá ser exigida a
substituição da equipe.
 
r) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais em todos os casos conforme disposto no
item 6.
 
s) Efetuar o pagamento dos serviços executados conforme contrato, e aceitos pela fiscalização.
 
t) Monitorar e avaliar mensalmente os indicadores de verificação de conformidade e avaliação da
qualidade, bem como os demais indicadores definidos para a gestão do processo, conforme
disposto no item '5' da Verificação de Conformidade e Avaliação da Qualidade da empresa
contratada.
 
u) Exigir o cumprimento da IA/AMB/0029 e demais condições gerais para a contratação.
 
v) Registrar em BDO - Boletim Diário de Ocorrências conforme IA/OPE/0064, as situações de
não conformidade de engenharia e socioambiental (VTAs) no empreendimento, atendendo ao
disposto no item 5 desta instrução de trabalho.
 
 
 
3.2 Da Contratada
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a) Receber diariamente ou semanalmente os formulários de Atendimento de Serviços - AS e
relações dos serviços a serem executados de acordo com as necessidades da contratante,
através de um encarregado que as repasse para as equipes de vistoria.
 
b) Executar as vistorias no prazo máximo de 10 dias úteis, exceto nos casos em que a
contratante estabeleça alguma prioridade com necessidade de atuação imediata.
 
c) Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia do SGC - Sistema de
Gerenciamento Comercial.
 
d) Manter a guarda e o controle dos materiais e documentos cedidos pela contratante e
necessários à execução do serviço.
 
e) Anotar nos formulários - AS, ou nos relatórios ou formulários utilizados, os códigos de serviços
produtivos, improdutivos, códigos de resultados, data de execução, nome da equipe e anotações
que identifiquem claramente os problemas no sistema de coleta de esgoto conforme
IA/AMB/0084.
 
f) Entregar diariamente, no início do expediente, os formulários 'AS' ou relatórios dos serviços
executados pelas equipes. Os formulários "AS" não devolvidos ou devolvidos com
preenchimento incorreto, serão interpretados como serviços não executados.
 
g) Recolher regularmente os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e tributários que
incidirem no contrato.
 
h) Fornecer mão-de-obra especializada que se fizer necessária, conforme consta seus requisitos
no item 1 deste documento e no item "e" na IA/AMB/0029, disponível no site da Sanepar
www.sanepar.com.br - Licitações - Informações Técnicas e/ou outro documento que venha a
substituir ou a ser entregue pela contratante.
 
i) Fornecer uniformes, materiais, equipamentos, EPC´S, EPI´S e de sinalização em quantidade
necessária para execução das atividades de Abordagem Domiciliar para Vistoria Técnica
Ambiental das ligações de esgoto, conforme especificado no item "1" deste documento e de
acordo com a IA/AMB/0029.
 
j) Realizar as VTAs e durante as abordagens domiciliares esclarecer as famílias sobre os
benefícios das obras de saneamento (rede coletora de esgoto, ligações prediais e outras
existentes ou em fase de implantação), que visam reduzir, minimizar ou retirar o esgoto dos rios,
córregos, arroios e valetões, por meio da implantação do SES, dando especial atenção à correta
interligação da rede intradomiciliar do cliente.
 
k) Executar as Abordagens Domiciliares para Vistorias Técnicas Ambientais no prazo
predeterminado pela contratante, conforme cronograma.
 
l) Executar os serviços de acordo com a tecnologia e metodologia do sistema comercial, de
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engenharia e socioambiental adotado pela Contratante.
 
m) Manter a guarda e o controle dos materiais e documentos cedidos pela contratante e
necessários à execução da atividade de Reuniões Comunitárias e de todas as Abordagens
Domiciliares previstas.
 
n) Anotar nos relatórios e ou formulários utilizados, os códigos de serviços produtivos,
improdutivos, códigos de resultados, data de execução, nome da equipe e anotações que
identifiquem claramente os problemas no sistema de esgotamento sanitário em obras, conforme
IA/AMB/0084 e/ou outro documento que venha a substituir ou a ser entregue pela contratante.
 
o) Equipar as equipes de Abordagem Domiciliar para a Vistoria Técnica Ambiental de ligações de
esgoto com equipamentos intercomunicadores / Rádio, homologados pelo DENTEL, com
freqüência própria, cedendo um a contratante para fiscalização e devolvido ao final do contrato,
ou celulares, para eventuais contatos com a contratante. O equipamento é essencial na
execução da Abordagem Domiciliar para a Vistoria Técnica Ambiental, onde é instrumento ao
trabalho.
 
p) Entregar ao usuário após a Vistoria Técnica Ambiental com problemas de regularização,
material informativo ou educativo, contendo os dados essenciais de orientação de como interligar
o esgoto à rede coletora, material este confeccionado pela contratante.
 
q) Receber a relação dos materiais por domicílio/ ligação/ economia a ser informada pela
Contratante. Qualquer outro material que precise ser entregue eventualmente na comunidade,
será fornecido pela Contratante e entregue pela Contratada.
 
r) 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 repassá-los à contratante.
 
s) Cumprir integralmente o disposto na Lei Federal nº 6.514/77 e na Portaria 3.214/78,
observando em especial às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
Norma Regulamentadora NR-4, NR-5, NR-7 e NR-17.
 
t) Apresentar para a Sanepar, antes de iniciar os serviços de Vistorias Técnicas Ambientais,
todos os materiais e equipamentos que serão utilizados nas Vistorias Técnicas Ambientais
conforme IA/AMB/0029.
 
u) Dispor prontamente de equipes para a execução das atividades, objeto da presente licitação,
perfeitamente dimensionada para as quantidades de serviços constantes no quantitativo, bem
como atender as solicitações da contratante julgadas emergenciais. O número de pessoas e/ou
equipes para o trabalho dependerá diretamente do prazo necessário para concluir cada etapa,
sendo que tal decisão dependerá dos nº de famílias/imóveis/ matrículas/Lpe a ser abordada x o
tempo necessário para sua execução, respeitando-se os tempos médios de execução de cada
tarefa conforme informado no item "1" deste documento e na IA/AMB/0029.
 
v) As equipes não podem realizar concomitantemente serviços em dois contratos distintos de
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forma a causar prejuízos na sua produtividade e no alcance de metas físicas.
 
w) Executar os serviços contratados com funcionários portando: crachá de identificação
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, com uniforme com o nome da contratada, conforme
item "1" deste documento e constantes na IA/AMB/0029. As despesas para confecção do
uniforme e outros materiais de uso no trabalho correrão por conta da contratada.
 
x) Atender prontamente ao processo de capacitações e/ou treinamentos que são necessários,
sendo que as despesas com os funcionários se houver, será por conta da contratada. Ele será
ministrado pela contratante para todos os funcionários diretamente envolvidos no trabalho, da 
contratada.
 
y) A carga horária dos treinamentos será de no mínimo 16 horas/treinamento, podendo ser
dividido em módulos. A carga horária poderá ser aumentada ou reduzida em função do número
de participantes e da quantidade de serviços, porém não poderá ser suprimida, mesmo que as
equipes já possuam experiência neste trabalho, pois aprofundamento conceitual e técnico é
imprescindível para a melhor realização dos serviços.
 
z) 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. Os veículos
utilizados em campo deverão possuir obrigatoriamente seguro contra terceiros. A apólice de
seguro dos veículos deverá ser apresentada no início das atividades. Os veículos serão
conduzidos por empregados da contratada, que estejam exercendo as atividades nas áreas de
trabalho.
 
aa) Utilizar para execução dos serviços socioambientais de campo previstos, funcionários no
mínimo cursando ensino médio técnico profissionalizante, em meio ambiente e/ou saúde e/ou
educação, ou com experiência comprovada no trabalho de VTAs, podendo ser equipes mistas,
sendo que os requisitos estão contidos no item "1" deste documento e no item ‘e’ na
IA/AMB/0029.
 
ab) Utilizar excepcionalmente funcionários sem a formação especificada na alínea anterior,
porém com longa experiência comprovada neste tipo de trabalho e que tenham facilidade de
comunicação para dialogar e orientar o usuário, em vista a característica do trabalho de Vistorias
Técnicas Ambientais.
 
ac) Acatar orientação da contratante visando um maior sucesso do trabalho, que as equipes
sejam mistas, sendo um funcionário específico para realizar a sensibilização/ orientação e
convencimento do usuário, preencher a documentação com a formação e qualificação exigida
conforme item "1"deste documento e no Item ‘e’ na IA/AMB/0029.
 
ad) Atender as especificações e orientações dos perfis profissionais e dos materiais e uniformes
de utilização em cada etapa/situação constam no item "1" deste documento e no item "e" da
IA/AMB/0029 sendo que qualquer dúvida, será esclarecida pela Contratante.
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ae) 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.
 
af) Executar as vistorias técnicas ambientais ou vistorias dos 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 da contratante pelos usuários ou não,
necessitando para isto, revezamento e mobilidade nos horários das equipes. Esta atividade será
monitorada através dos indicadores descritos no item "5" Verificação de Conformidade.
 
ag) Coordenar o contrato, realizar o seu planejamento executivo, bem como se responsabilizar
civil e tecnicamente sobre a execução dos serviços.
 
ah) Dimensionar as equipes atendendo ao cronograma de atividades planejadas pela Unidade
Regional de acordo com o contrato.
 
ai) Assumir os custos referentes à mobilização/deslocamento que compreende o período de
treinamento para a formação e desenvolvimento profissional da equipe e aquisição dos materiais
e equipamentos necessários para a execução da atividade.
 
aj) Fornecer, quando solicitado pela contratante, Laudo Técnico sobre as condições do imóvel
vistoriado, com assinatura do responsável técnico, de acordo com habilitação específica para
tanto.
 
ak) Receber e assinar o comunicado formal das situações de não conformidade socioambiental e
de engenharia ocorridas durante o empreendimento por meio do registro no documento - Boletim
Diário de Ocorrências e notificação formal da contratante.
 
al) Solicitar a contratante qualquer instrução de serviço e/ou formulário citado neste documento e
que não esteja do site da contratante.
 
 
 
4. DO FATURAMENTO E DA MEDIÇÃO
 
 
 
a) Será mensal, com base nos serviços produtivos, isto é, na execução das Vistorias Técnicas
Ambientais dentro dos critérios estabelecidos para sua aceitação, conforme descrito e
especificados nesta IT, durante o período compreendido entre o primeiro e o último dia da
medição do mês.
 
b) 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.
 
c) 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  a
IA/AMB/0084.
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d) A medição e pagamento do número de Vistorias Técnicas Ambientais e realizada a cada
imóvel por economia sendo que a evidência será constituída por cópia do resultado da Vistoria,
ou seja, copia do documento de Notificação de Irregularidade conforme IA/COM/0453 ou
Certificado de Regularização de Instalações Sanitárias/Pluviais de Edificações conforme
IA/AMB0033. Os resultados devem ser endossados pela fiscalização dos serviços
socioambientais (UR e/ou USEA) realizada no mês pela contratante.
 
e) São excluídos da medição e pagamento os casos em que não foi efetuado o serviço completo
de Vistoria Técnica ambiental, pois haverá o retorno para finalizar o atendimento.
 
f) Desde que realizada a Vistoria Técnica Ambiental completa no imóvel poderão ser pagos os
códigos do Grupo B Esgoto não Interligado (códigos 31 e 32).
 
g) Se houver apenas o contato com o usuário, ou simples verificação do DTI sem entrada no
imóvel e sem a vistoria, a situação não se enquadra no código 31 e 32 e, portanto não pode ser
pago como uma Vistoria.
 
h) Para efeito de medição, cada casa/residência vistoriada equivalerá a uma vistoria, sendo
considerado em casos de prédios, três vistorias independente do número de economias de água
existentes no estabelecimento, e em caso de blocos (condomínios), duas vistorias por bloco,
conforme discriminado no Quadro 2.
 
i) Para efeito de medição, serão consideradas vistorias concentradas aquelas que estejam
dentro de um mesmo bairro. Cada deslocamento entre bairros no dia de trabalho será
considerado como uma VTA esparsa.
 
j) O atendimento exclusivo para realização de uma VTA em campo por parte da Sanepar é
considerado uma VTA Esparsa.
 
k) Quando é realizada mais de uma VTA em um mesmo bairro são consideradas para
faturamento: 1(uma) VTA Esparsa e as demais como VTAs Concentradas.
 
l) Para a realização das vistorias na região central da cidade, nos locais onde há a exigência da
utilização do cartão de estacionamento regulamentado e também para aqueles serviços que
necessitem de acompanhamento do Departamento de Trânsito devido à existência de PV's' no
meio da rua, todos os custos relativos às exigências do edital devem estar inclusos na proposta
da proponente.
 
m) 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.
 
n) Caberá a contratada fornecer em separado os documentos que precisam reimpressão para
retorno a campo e que não serão faturados, pois estão em andamento.
 
o) A medição e pagamento do número de Vistorias Técnicas Ambientais, deve ser de no mínimo
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80% do previsto no mês, baseando-se na estimativa média diária de 16/VTAs/equipe/dia e
também nos resultados e endossados pela fiscalização realizada no mês pela contratante.
 
p) Para um menor numero de horas/dia ou dias/mês trabalhadas, utilizar o critério de
proporcionalidade em relação ao previsto para calcular o índice mensal.
 
q) Serão deduzidas do faturamento as eventuais penalidades aplicadas no período, por
cláusulas não cumpridas, previstas no contrato.
 
r) Quando da existência de dúvida quanto à regularidade da(s) vistoria(s) realizada(s) pela
contratada, a contratante poderá reter o faturamento referente aos imóveis contestados, até que
se possa efetuar a fiscalização.
 
s) Como premissa, nos preços dos serviços está considerado o custo total de reuniões
comunitárias das diversas modalidades de abordagens domiciliares com deslocamento, bem
como os serviços improdutivos não sujeitos a medição, isto é, imóveis fechados, imóveis sem
condições de realizar a abordagem domiciliar para a vistoria técnica ambiental e imóvel em que o
usuário não permitiu a realização da VTA.
 
t) Nos preços dos serviços estão considerados os custos das abordagens Domiciliares para a
Vistoria Técnica Ambiental/Visitas com deslocamento, bem como, os serviços improdutivos que
não são sujeitos a medição, tais como imóveis fechados, imóveis sem condições de VTAs em
imóveis em que os clientes não permitiram a vistoria. Somente serão considerados serviços
produtivos as vistorias em que a equipe entrar no imóvel e realizar os testes, conforme
parâmetros contidos neste item.
 
u) Após a devolução dos formulários Atendimento de Serviços - AS, devidamente preenchidos e
atendidos os padrões de qualidade e de execução, o serviço será considerado executado.
 
v) O retrabalho somente será remunerado nos casos em que for constatado pela fiscalização da
contratante que não houve falha na execução dos serviços.
 
w) Lote é a somatória dos serviços realizados em uma jornada diária de trabalho. Os serviços
serão medidos e controlados por Ordem de Serviço e/ou outros documentos.
 
x) Os lotes de serviços em que for constatada 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.
 
y) Serão pagas as Vistorias realizadas, quando o usuário não assinar por ser analfabeto, desde
que registrado no documento tal fato.
 
z) Serão pagas as Vistorias quando a mesma for realizada, porém o usuário nega-se a assinar o
documento. Neste caso deve ser registrado o fato no documento e se possível buscar uma
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testemunha do ocorrido, estando estes casos sujeito à futura verificação em campo por parte da
fiscalização da Sanepar.
 
aa) Quando ocorrer dificuldades em efetuar a VTA em determinado (s) imóvel (is) de grande
porte, caberá à contratada ajustar com a contratante a quantidade de Vistorias Técnicas
Ambientais a serem medidas, baseando-se parâmetros para medição e pagamento, integrante
deste item.
 
ab) O pagamento das vistorias técnicas ambientais é baseada no IA/AMB/0084 Tabela de
Códigos de Resultados de VTA em Ligação Predial de Esgoto (Ver Quadro 2 ), códigos do Grupo
A - Esgoto Interligado (11 a 21) e Grupo B Esgoto Não Interligado (31 e 32). Excepcionalmente
poderão ser pagas outras situações de VTAs em rede interligada, porém previamente analisada
e autorizada pela Sanepar.
 
ac) No caso de irregularidades na realização dos serviços em campo, observar o procedimento
no item ‘3’ - Obrigações da contratante e item 1 - Execução da Vistoria Técnica ambiental na
alínea 1.1.1.
 
ad) Excepcionalmente em alguma Unidade Regional poderá ser adotado o critério de pagamento
de uma VTA esparsa quando houver o deslocamento da equipe de um setor para outro, para a
realização de VTA em bairros com grande área geográfica e que sejam previamente
especificados no PL ou em negociação formal entre a contratante e a contratada. Também
podem ser utilizados como critério de pagamento de uma esparsa no deslocamento utilizando-se
os grupos de leitura. Tal especificação deve ser feita pela Unidade de processo licitatório.
 
ae) Para efeito de medição e pagamento dos serviços de Abordagem Domiciliar para Vistoria
Técnica Ambiental deverão ser consideradas as seguintes situações/ casos, conforme o Quadro
2 neste item.
 
 
 
Quadro 2 - Parâmetro para medição e pagamento de Serviços de Abordagem Domiciliar
para Vistoria Técnica Ambiental
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5.0 DA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E AVALIÇÃO DA QUALIDADE DA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS
 
 
 
a) Serão efetuados o monitoramento da qualidade dos serviços prestados/ contratados e a
avaliação da empresa contratada pela UR, segundo os padrões regulamentares da contratante
constante no PF/OPE/0152.
 
São efetuados os registros de ocorrências socioambientais e problemas técnicos operacionais da
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RCE a qualquer momento e quando for necessário no BDO – Boletim Diário de Ocorrências,
conforme IA/OPE/0064. Entre os registros estão as solicitações feitas a contratada,
recomendações, notificações, advertências, não atendimento ao que foi pactuado e outras
situações não atendidas pela contratada, imediatamente ao ocorrido, devendo ser aberto um
BDO para cada ocorrência.
 
b) As avaliações servem como instrumento e dispositivo para impedir a participação em nova
licitação de empresas que apresentarem baixo desempenho na execução dos serviços
contratados em processos de Intervenção Socioambiental em Empreendimentos de
Saneamento.
 
c) O controle da qualidade dos serviços se processará através de amostragem por lote, ou por
verificação total dos serviços, a critério da contratante e comparados aos dispositivos normativos.
 
d) Os indicadores de índice de retrabalho e prazo de execução são apurados separadamente
para cada mês; O não cumprimento dos indicadores para um ou mais meses será considerada
não conformidade contratual.
 
e) Indicador de Retrabalho = IR RT
 
IR = ---------- x 100 < 0, 50 %
 
ST
 
RT = Número de serviços em desacordo, no mês.
 
ST = Número total de serviços executados, no mês;
 
f) O indicador - prazo de execução, será avaliado conforme o cronograma de serviços a executar
e serão avaliadas a execução e a devolução dos serviços repassados pela contratante no prazo
máximo de 10 dias, sendo considerado que os serviços executados no dia devem ser devolvidos
no dia seguinte, no período da manhã.
 
 
 
5.1 - Avaliação de Empresa Prestadora de Serviço
 
 
 
a) A avaliação será feita por tópicos denominada fatores de desempenho, os quais serão
subdivididos em parâmetros de avaliação que obterão as pontuações correspondentes. Quando
um determinado parâmetro não se aplicar ao contrato em questão, o seu peso deverá ser
distribuído em partes iguais nos demais parâmetros do mesmo fator. Os parâmetros de avaliação
são dados para os quais serão atribuídos valores, que somados possibilitam uma avaliação
global do desempenho da contratada.
 
b) Os fatores de desempenho utilizados para a avaliação da contratada são: veículos,
equipamentos e ferramentas, qualidade de serviços, pessoal, segurança no trabalho e
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relacionamento com fornecedores.
 
c) Itens avaliados no fator Veículos, Equipamentos e Ferramentas são:
 
- Os modelos e quantidades de veículos e equipamentos atendem as necessidades?
 
- Os veículos e equipamentos (próprios e comodatos) são identificados adequadamente?
 
- Os veículos e equipamentos (próprios e comodatos) apresentam bom estado de conservação e
funcionamento?
 
- A organização e arrumação dos equipamentos e ferramentas nos veículos são adequadas?
 
- O ferramental usado é adequado?
 
- Os equipamentos de comunicação são adequados e suficientes?
 
d) Itens avaliados no fator Qualidade de Serviços são:
 
- O Indicador de RETRABALHOS atende os parâmetros contratuais?
 
- O Indicador de PRAZO DE EXECUÇÃO, atende os parâmetros contratuais?
 
- A metodologia utilizada na execução dos serviços atende aos padrões da SANEPAR?
 
- O preenchimento do documento "AS" (Atendimento de Serviço) está sendo correto?
 
e) Itens avaliados no fator Pessoal são:
 
- Todos os empregados são registrados pela contratada?
 
- Todos os empregados receberam treinamentos para desenvolverem as atividades?
 
- Os empregados se apresentam devidamente uniformizados e com identificação?
 
- Houve reclamação por parte dos clientes com relação ao comportamento do pessoal ou
repasse de informações incorretas?
 
- As orientações da fiscalização são atendidas com presteza e disposição?
 
f) Itens avaliados no fator Segurança no Trabalho são:
 
- A empreiteira fornece os EPIs e EPCs necessários aos seus empregados?
 
- Os empregados usam corretamente os EPIs e EPCs?
 
- A sinalização de vias públicas é adequada?
 
- Houve algum acidente de trabalho no período avaliado?

Cóp
ia 

Não
 C

on
tro

lad
a

ASSUNTO
Termo de Referência para Contratação de Prestação de

Serviços de Vistorias Técnicas Ambientais em
Empreendimentos de Esgotamento  Sanitário Existentes

CÓDIGO DATA APROVAÇÃO  PÁG. DE.
MN/AMB/0007-001 21/07/2015

30 36



- Os empregados receberam treinamento sobre segurança no trabalho?
 
- Após a execução de serviços com esgoto, os empregados fazem assepsia corporal e
ferramental?
 
- O sistema de imunização através de vacina é praticado?
 
g) Os Itens avaliados no fator Relacionamento com Fornecedores e funcionários são:
 
- Há reclamações de fornecedores com relação à inadimplência de pagamentos pela contratada?
 
- Há reclamações de empregados quanto à pontualidade de pagamento?
 
- A contratada apresenta mensalmente os comprovantes de recolhimento de encargos e tributos
conforme legislação?
 
h) A avaliação será mensal ou por período contratual verificando o atendimento dos itens de
cada fator de desempenho conforme estabelecido nesta instrução de trabalho.
 
i) A avaliação por período contratual será feita com ênfase na melhoria dos processos. Portanto
receberá peso maior o período mais recente conforme descrição e fórmula a seguir:
 
AC = MM6 x 7 + MMN x 3
 
          ---------------------------
 
                        10
 
Onde:
 
AC = Avaliação Contratual.
 
MM6 = Média aritmética das avaliações mensais dos últimos 6 meses.
 
MMN = Média aritmética das avaliações mensais, excluídas as avaliações mensais dos últimos 6
meses.
 
j) A forma de aplicação da avaliação será por sistema de equipe e por lote contratado, sendo que
o formulário de avaliação Mensal deverá ser aplicado por sistema ou por grupo de equipes,
visando detectar problemas localizados para agilizar a regularização. Por lote contratado as
subdivisões da avaliação, definidas no item como sistemas ou equipes, proporcionarão as
avaliações parciais que deverão ser consistenciadas resultando em uma única Avaliação Mensal
da Empresa Prestadora de Serviços, a qual subsidiará a Avaliação do período contratual.
 
k) O desempenho Mensal e Contratual da empresa contratada será avaliado conforme diretrizes
da PF/OPE/0152 e pelos documentos de: Avaliação Contratual de Empresa Prestadora de
Serviços IA/OPE/0291, Avaliação Mensal de Empresa Prestadora de Serviços - IA/OPE/0290,
estas instruções serão adaptadas exclusivamente para a avaliar os processos de contratação de
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Vistorias Técnicas Ambientais.
 
l) A contratada ao ser avaliada, por meio do formulário Avaliação Mensal de Empresa Prestadora
de Serviço, deverá obter pontuação superior a setenta (70), em escala de zero a cem (0 a 100),
caso contrário estará sujeita as penalizações previstas no item 6 - Penalidades.
 
m) Para contratos com período decorrido menor ou igual do que seis meses, a forma de
Avaliação Contratual será igual à média aritmética das avaliações efetuadas no período
decorrido.
 
 
 
5.2 Inserção dos Dados no Cadastro da Contratada
 
 
 
a) Mensalmente as UR's enviam a USAQ através do formulário contido na IA/OPE/0291, os
dados consistenciadas, ficando a cargo da USAQ a Gestão e Manutenção das Avaliações, e
conseqüente aplicação das penalidades administrativas previstas no item 6.
 
 
 
6. DAS PENALIDADES
 
 
 
6.1 Referentes aos Prazos de Execução e Qualidade dos Serviços
 
a) O não atendimento do Indicador de Prazo de Execução -IPE implicará em multa de 2,0%(dois
por cento) do valor faturado no período (mês).
 
b) O não atendimento ao Indicador de Retrabalho - IR no mês implicará em multa de 2,0%(dois
por cento) sobre o faturamento total deste mesmo mês. A reincidência de não cumprimento de
uma das cláusulas implicará em multa no valor de 1%(um por cento) sobre o valor do contrato
global.
 
 
 
6.2 Referentes ao Desempenho Global da Contratada
 
 
 
a) A empresa contratada ao participar da licitação e ao assinar a ordem de serviço, se
compromete a realizar todos serviços atendendo ao disposto e especificação neste manual que é
parte integrante do Contrato e do Edital, estando sujeita as penalidades de lei pelo seu não
cumprimento.
 
b) O não cumprimento de cláusula contratual de engenharia ou socioambiental implicará em
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advertência por escrito, em sua primeira ocorrência.
 
c) Após a aplicação das sanções previstas e persistindo o não cumprimento de clausula
contratual a contratante poderá rescindir o contrato sem prejuízo das demais penalidades
previstas na Lei, no Edital e no Contrato.
 
d) O desempenho da contratada será avaliado mensalmente conforme consta no item ‘5’ deste
documento. O não atendimento da pontuação igual ou superior a 70, no mês implicará em multa
de 1% (um por cento) sobre o valor total faturado naquele mês.
 
e) O não atendimento do disposto no item "6", em quatro ou mais meses, a critério da
contratante, implicará na rescisão contratual, com aplicação de penalidade à contratada, por não
cumprimento de cláusulas contratuais previstas neste instrumento.
 
f) Na reincidência de erros de uma mesma equipe na realização dos serviços e apontada pela
fiscalização da Sanepar, poderá ser exigida a substituição da equipe.
 
g) Quando os contratos forem licitados pelo preço global, as multas a serem aplicadas sempre
serão sobre o valor total contratado, ou seja, todos os itens do PL.
 
 
 
6.3 Referentes à avaliação dos Fatores de Desempenho
 
 
 
a) As penalidades pecuniárias e administrativas serão as previstas o Edital de Licitação e
Contrato de Prestação de Serviços.
 
b) De acordo com os resultados da avaliação da empresa prestadora de serviços, não será
permitida a manutenção ou renovação do cadastro de empresa que tenha a última pontuação
inferior a 70 em um ou mais contratos.
 
c) De acordo com os resultados da avaliação da empresa prestadora de Serviços a empresa que
encerrar um contrato com pontuação inferior a 70 (setenta) na última avaliação, ficará sem
cadastro na SANEPAR por 12 (doze) meses.
 
d) As penalidades previstas nestes itens serão aplicadas exclusivamente no objeto do contrato
avaliado.
 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES GERAIS
 
 
 
a) Todos os encargos tributários, trabalhistas e sociais incidentes, são de exclusiva
responsabilidade da contratada, não podendo ser repassados à contratante.
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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 seus funcionários, com os clientes externos da contratante,
obedecerão ao disposto na Lei Federal 8078 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 o nome da contratada. Sob o nome da
contratada deverá constar a inscrição ‘A SERVIÇO DA SANEPAR’ em letras de igual tamanho
ao nome da contratada e serão de uso exclusivo em serviço.
 
e) Veículos identificados com a inscrição ‘A SERVIÇO DA SANEPAR’ serão para uso exclusivo
nos serviços pertinentes ao objeto do contrato.
 
f) 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.
 
g) Os veículos deverão estar em perfeitas condições de uso, conforme previsto na legislação
vigente e ter no máximo 3 (três) anos de fabricação.
 
h) 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.
 
i) A fiscalização da contratante fará vistorias periódicas, e se necessário solicitará a substituição
dos veículos considerados sem condições de uso.
 
j) Os empregados envolvidos nos serviços de campo deverão estar vestidos com o uniforme ou
jaleco conforme o caso, portar crachá identificando o funcionário e a contratada e constar a
inscrição ‘A SERVIÇO DA SANEPAR’. O uniforme / jaleco/ boné/ bolsa /prancheta são de uso
exclusivo durante a jornada de trabalho e sua especificação detalhada encontra-se no item ‘e’ da
IA/AMB/0029.
 
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 contratada atenderá no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) qualquer exigência
contratual solicitada pela contratante.
 
n) Os serviços deverão atender as Especificações do Contrato e Sistema Normativo da
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Contratante, Instruções de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Serviço Social, da
Contratante, Lei Federal 8078 11/09/90 e Decreto Estadual 3926/89 e Condições Específicas do
Contrato para execução de serviço de vistoria técnica ambiental de ligação de esgoto.
 
o) O relacionamento da contratada e seus prepostos (funcionários), com os usuários externos da
contratante, obedecerão a disposto na Lei Federal 8078 de 11/09/90 - Lei de Proteção ao
Consumidor, uma vez que neste ato a contratada representa a contratante.
 
p) A proponente deverá apresentar, até 10 dias após ser declarada vencedora da licitação, o
plano de trabalho definindo as quantidades de equipes, recursos humanos, veículos e
equipamentos, compatíveis com a carga de trabalho e serviços a executar.
 
q) A Ordem de Serviço - OS será entregue a vencedora da licitação após a aprovação de sua
proposta de estrutura mínima (pessoal, veículos e equipamentos), conforme alínea ‘o’ deste item.
 
r) As visitas para esclarecimentos e informações, quanto ao objeto da presente licitação, e ainda
para atender o disposto no item ‘8’ (das Condições Específicas para a Participação) deverão ter
horários e datas agendadas com a contratada.
 
s) O local físico de trabalho da contratada, não poderá situar-se dentro das instalações físicas da
contratante.
 
t) 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.
 
u) Qualquer alteração dos termos deste instrumento somente será válida se firmada pelos seus
signatários, ou por procuradores regularmente constituídos para tanto.
 
v) O fato de qualquer cláusula deste instrumento ser considerada nula, ou sem efeito, não
implicará nulidade do restante do instrumento.
 
w)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.
 
x) A equipe da 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.
 
y) A CONTRATADA poderá contratar insumos/serviços para subsidiar a execução das atividades
objeto deste Edital, contudo, é vedada qualquer subcontratação dos serviços objeto deste Edital.
 
z) A CONTRATADA responderá, ainda, pela observância das Leis, Posturas e Regulamentos.
 
 
 
8. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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a) Fornecer documentos comprobatórios do responsável técnico de acordo com o exigido no
edital de licitação, item habilitação.
 
b) Fornecer documentos comprobatórios de que os Agentes Socioambientais possuem
experiência no Atendimento Comunitário e que estejam no mínimo cursando ensino médio
profissionalizante ou que tenham experiência comprovada neste tipo de trabalho.
 
 
 
9. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
 
 
 
Realizar o trabalho dentro dos princípios da sustentabilidade que garantam o equilíbrio da vida
atual e futura, sugerindo à contratada:
 
 
 
a) O controle da emissão de particulados (fumaça preta) dos veículos movidos a diesel, sob sua
responsabilidade, sendo que a contratante coloca-se a disposição para a execução do
procedimento de controle acima mencionado.
 
b) Sugerir a adesão ao programa de coleta seletiva de lixo, bem como praticar a política dos 3
R's, objetivando a redução, reutilização e reciclagem de materiais.
 
c) A contratada responderá por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente pelos
serviços executados sob sua responsabilidade.
 
d) Os serviços executados de forma incorreta que possam gerar multas ou notificações dos
órgãos competentes serão de inteira responsabilidade da contratada.
 
e) Atender no mínimo a legislação e as normais ambientais aplicáveis em todas as atividades
desenvolvidas.
 
f) Dar preferência ao uso de energias renováveis.
 
g) Prevenir e reduzir os riscos e danos ambientais no trabalho.
 
h) Seguir as normas e parâmetros fixados pela legislação trabalhista.
 
i) Assegurar boas condições de trabalho, saúde e segurança aos funcionários.
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