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MANUAL DE OBRAS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – MOP 

 

APRESENTAÇÃO 

O Manual de Obras de Poços Tubulares Profundos – MOP tem por objetivo proporcionar aos 
profissionais da SANEPAR, envolvidos nas atividades relacionadas com o assunto, subsídios básicos 
para o desenvolvimento de projetos e execução das obras de poços tubulares. Propicia também, pela 
regulamentação de serviços e critérios de medição nele estabelecidos, o desenvolvimento de 
apropriações e composições de preços unitários de serviços para orçamentos e contratação de obras, 
de forma a integrar-se ao Sistema de Controle de Empreendimentos – SCE. 

A primeira edição foi elaborada em 1990 e, em decorrência da evolução técnica foram criados e 
inseridos novos códigos de serviços durante a revisão deste Manual, sendo esta versão uma adaptação 
da primeira. Coube aos técnicos da USHG, geólogos e geógrafos o desenvolvimento do documento. 

O MOP é um manual voltado à área e aos serviços de Hidrogeologia, porém nele constam conceitos e 
termos comuns às diversas áreas da companhia, provenientes do MOS – Manual de Obras de 
Saneamento 4ª Edição.  
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OBJETIVO 

O projeto tem por finalidade a definição e o estabelecimento de atividades e critérios básicos para 
obter com o menor risco de investimentos a exploração da potencialidade do aquífero. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A água é o elemento de maior importância para vida humana, sendo importante para preservação da 
vida sua existência tanto nas quantidades como em qualidades desejáveis. 

Sabendo-se que da água potável encontrada na natureza somente 3% é proveniente dos cursos d’água  
e lagos, e que 97% encontra-se armazenada no subsolo, acredita-se que todos os países têm 
preocupações voltadas para a preservação dos aquíferos visando o abastecimento público através de 
poços tubulares. 

Geologia do Estado do Paraná 

Geologicamente o Estado do Paraná constitui-se em sua maioria por rochas efusivas e deposicionais 
integrantes da Bacia do Paraná, e em sua minoria, na porção leste, ocorrem litotipos do complexo 
cristalino pré-cambriano e faixas metamórficas, recoberto em algumas porções da região 
metropolitana por depósitos sedimentares cenozóicos, que ocorrem também na região costeira, 
conforme mapa ilustrativo - desenho n.º1. 

Unidades Aquíferas do Paraná 

1) Costeira/Guabirotuba 

Compreende depósitos recentes, sedimentos fluviais, restingas, mangues e dunas. 

2) Caiuá 

Compreende arenitos arroxeados. 

3) Serra Geral 

Compreende derrames e intrusões de rochas ígneas mesozóicas como basaltos, diabásios, andesitos, 
dacitos e riolitos. 

4) Guarani 

Compreende sedimentos arenosos da Formação Pirambóia e arenitos da Formação Botucatu. 

5) Paleozóica Inferior/Média/Superior 

Compreende arenitos conglomeráticos, arenitos, siltitos, intercalados com níveis de folhelhos, 
lamitos, carvões e calcários. 

6)Karst 

Compreende rochas metacarbonáticas das formações Votuverava e Capiru. 
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6) Pré-Cambriana/Cristalino 

Compreende rochas granitóides, migmatitos, gnaisses e metassedimentos do Complexo Pré-Setuva, 
Grupo Setuva e Grupo Açungui. 

Avaliação Hidrogeológica 

São estudos realizados em uma determinada área, cujos resultados permitem viabilizar ou não a 
exploração do Manancial Subterrâneo, compreendendo basicamente duas etapas: 

a) Levantamento de escritório – consiste na pesquisa dos dados disponíveis para a área em estudo, 
através de bases georreferenciadas tais como: mapas (geológicos, topográficos, hidrogeológicos), 
modelos digitais de terreno obtidos através de radar (SRTM), dados de levantamento aerogeofíscos e 
dados obtidos de relatórios de poços existentes. 

b)  Levantamento de Campo – consiste em conferir no campo os dados de levantamento de 
escritório, reconhecimento geológico e recadastramento dos poços, sondagem geofísica, obtenção de 
autorização do proprietário para a perfuração e anuência da prefeitura municipal para a execução do 
empreendimento, conforme modelos n.º 1 e 2. 

Projeto Básico 

É a definição qualitativa, quantitativa e criadora de atributos técnicos, econômicos e financeiros, para 
construção de um poço com base em elementos informativos de pesquisa, estudo, cálculos, 
especificações, normas, desenhos, projeções, etc. 

Todo projeto básico para poço deverá definir, no mínimo, os seguintes elementos, conforme modelo 
n.º 3. 

Localização croqui de locação (modelo n.º 4), vazão pretendida, tipos litológicos (aquíferos), método 
de perfuração, profundidade, diâmetro, lama de perfuração, revestimento (tubo sanitário, tubo liso, 
filtros, pré-filtro, etc), perfilagem, desenvolvimento/air-lift, plunge, misto, ensaio de vazão, 
recuperação de nível, guias centralizadoras, reforço de junta (bacalhau ou costela), limpeza do poço, 
acabamento e desenhos n.º 2, 3 , 4, 5 e 6. 

DEFINIÇÕES 

Para efeito de projetos e perfuração de poços são adotadas as seguintes definições: 

Litologia 

É a parte da geologia que tem por objetivo os estudos das rochas. 

Rocha 

É produto consolidado, resultante da união natural de minerais. 
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Formação Geológica 

É um conjunto de rochas ou minerais que tem características próprias, em relação à sua composição, 
idade, origem ou outras propriedades similares. 

Rocha Cristalina 

É o material cristalizado em sua origem que reúne distintos tipos de rochas. Em geral são mais 
compactas e duras que as rochas sedimentares. Podem ser de origem ígnea ou metamórfica. 

Rocha Sedimentar 

Resulta da deposição de fragmentos de outras rochas (desagregadas e transportadas pela ação do 
vento, água, geleiras ou pela gravidade), formada a partir da decomposição química de uma rocha 
pré-existente ou, ainda, do acúmulo de detritos orgânicos. 

Aquífero 

É uma formação ou grupo de formações geológicas que pode armazenar água subterrânea. São rochas 
porosas e permeáveis, capazes de reter água e de cedê-la. 

Poço tubular  

Obra de captação de água subterrânea executada com máquina apropriada, mediante perfuração 
vertical, com diâmetros iguais ou maiores que 100 mm. 

Sistema de perfuração rotativo 

É o o sistema de perfuração que combina o efeito cortante de uma broca, com o de um fluido em 
circulação contínua, removendo o material cortado e transportando-o à superfície. Este sistema é 
utlizado em rochas pouco consolidadas e de fácil desagragação. 

Sistema de perfuração rotativo com ar comprimido (rotopneumático) 

É o sistema de perfuração que utliza o ar comprimido em lugar de lama. O ar circula através da haste 
de perfuração, sai pelos orifícios da broca e e sobe pelo espaço anular. A movimentação do ar em alta 
velocidade pelo espaço anular remove os fragmentos para a superfície ou para as fendas da rocha. 
Este sistema é utilizado em rochas bem coesas e resistentes. 

Sistema de perfuração a percussão 

É o sistema que consiste na perfuração mediante impactos sucessivos, em queda livre, imprimidos por 
ferramental apropriado contra a rocha a ser perfurada. Este apesar de ter caído em desuso devido a 
morosidade que acarreta a perfuração, permite perfurar qualquer tipo d e rocha, assegurando boa 
verticalidade e alinhamento ao furo. Atualmente este sistema é utilizado raramente. 

Cimentação  

Processo de vedação de qualquer espaço anular com argamassa ou pasta de cimento. 
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Desenvolvimento  

Conjunto de processos mecânicos e/ou químicos que favoreçam o fluxo de água do aquífero para o 
poço.  

Filtros  

Seção tubular filtrante - tubulação ranhurada, ou perfurada ou espiralada com abertura contínua - 
aplicada na perfuração, com objetivo de permitir o aproveitamento da água do(s) aquífero(s); 

Fiscal  

Técnico capacitado para acompanhamento de obras de construção de poço para captação de água 
subterrânea, a serviço do contratante.  

Furo guia  

Perfuração efetuada para obtenção de dados preliminares das características das rochas em 
subsuperfície. Em muitos casos, constitui a primeira etapa de construção de um poço.  

Lama de perfuração  

Fluido utilizado com a finalidade de sustentar as paredes do furo, transportar os resíduos de 
perfuração, resfriar e lubrificar as ferramentas.  

Limpeza  

Remoção, por processos mecânicos e/ou químicos, dos resíduos de perfuração e de partículas do 
aquífero.  

Nível estático (NE)  

Profundidade do nível de água de um poço em repouso, isto é, sem bombeamento, medida em relação 
à superfície do terreno no local. 

Nível dinâmico (ND)  

Profundidade do nível de água de um poço bombeado a uma dada vazão, referida ao correspondente 
tempo de bombeamento, medida em relação à superfície do terreno no local. 

Perfilagem  

Conjunto de grandezas físicas, medidas em um poço através de ferramentas específicas, registradas 
mecânica ou fotograficamente. 



 MANUAL DE OBRAS 
DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

 

TÍTULO 
PROJETO BÁSICO 

REVISÃO 
1 

PÁGINA 
5 

Perfilagem elétrica e radioativa 

Medição de parâmetros físicos e radioativos das formações geológicas, realizadas com ferramentas 
específicas descidas no interior do poço que registram a resposta das rochas e, posteriormente é feita a 
impressão em formulários contínuos do perfil resultante. 

Perfilagem ótica 

Filmagem das paredes internas do poço, realizada com equipamento de vídeo especial através de 
descida no interior do poço, com tomadas laterais e de fundo. 

Pré-filtro  

Material granular colocado no espaço anular entre a coluna de tubos lisos e filtros e as paredes do 
poço.  

Rebaixamento  

Diferença entre os níveis estático e dinâmico durante o bombeamento.  

Teste de alinhamento 

Verificação do perfil retilíneo de um poço.  

Teste de aquífero 

Bombeamento de um ou mais poços com o intuito de determinar as características hidrodinâmicas do 
aquífero. 

Teste de verticalidade 

Verificação do prumo de um poço. 

Perfil hidroquímico  

Variação vertical do teor de um ou mais elementos químicos presentes na água subterrânea.  

Poço de pesquisa  

Poço perfurado com a finalidade de avaliar a geologia e a capacidade hidrodinâmica do(s) aquífero(s). 

Cone de depressão 

Cone formado em subsuperfície pelo movimento convergente da água do aquífero para o poço, em 
que a área através da qual o fluxo da água ocorre, decresce na direção do poço bombeado, resultando 
em um cone de depressão em torno do poço. A sua forma e dimensão depende das características 
hidráulicas do aquífero e pode ser determinado a partir dos dados obtidos no ensaio de bombeamento. 
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Raio de Influência 

É igual ao raio da área de influência máxima do cone de depressão gerado no poço bombeado. 

Conjunto de Bombeamento 

O conjunto de materiais e equipamentos utilizados para retirar a água do poço. De acordo com 
necessidade e a disponibilidade de energia, podem ser utilizados: 
Bomba submersa ou de superfície acionada por energia elétrica, acoplados a tubulação de adução; 
Air-lift: Tubulações de adução de água, de ar e injetor acoplados a unidade de ar comprimido – 
compressor.  

Selamento/Tamponamento 

Isolamento através do preenchimento do espaço anular entre a perfuração e a coluna de revestimento 
com cimento e/ou pellets de argila expansiva. 

Tubo de “boca” 

Tubulação de aço com diâmetro compatível, instalado nas camadas superficiais, com a finalidade 
isolar e manter estável a “boca do poço” durante os trabalhos de perfuração; 

Tubo de revestimento de completação 

Tubulação de acabamento definitivo do poço determina o diâmetro útil; 

Vazão 

Volume de água extraído do poço na unidade de tempo. 

Vazão de exploração  

Vazão utilizada para a verificação das condições de produção do poço. 

NORMAS TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES PARTICULARES 

Para execução dos serviços e das obras, a Contratada deverá observar as normas vigentes da ABNT 
NBR 12212 e NBR 12244 bem como as disposições particulares estabelecidas neste manual, além das 
instruções que venha receber da SANEPAR em cada caso específico. 

A contratada será responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer nos poços, 
devido a qualquer negligência ou operação deficiente de sua parte, devendo reparar, as suas custas, os 
prejuízos ocasionados em tais circunstâncias. E de acordo com o Artigo 1º da Resolução nº 425/1998 
do CONFEA: “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer 
serviços referentes à Engenharia, Arquitetura e Agronomia fica sujeito a “Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART)”, no Conselho Regional em cuja jurisdição for exercida a respectiva 
atividade”. 
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OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes e critérios básicos para construção de poços, de acordo com as normas e 
especificações definidas no projeto. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DEFINIÇÕES 

1.1. Orçamentos 

É a relação discriminada de serviços e/ou materiais com as respectivas unidades, quantidade, preços 
unitários e valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos pelos preços unitários. 

Os orçamentos para estimativas de custos dos Serviços e Obras de Água e Esgoto devem ser divididos 
em Unidades Construtivas (Rede coletora, Desarenador, Ralf, Rede de distribuição, ETA, 
Reservatório, etc.), Módulos (Movimento de terra, Fundações e Estruturas, etc.), Blocos de Serviços 
(escavação manual, escavação mecânica, estacas, etc.) e Itens de Serviços (escavação manual não em 
valas, escavação mecânica em qualquer tipo de solo, estaca com perfuração mecânica, etc.). 

No Manual de Obras de Saneamento a numeração dos Módulos de Serviços coincide com a sequência 
de apresentação da Tabela de Preços da Sanepar. 

Quando da elaboração de orçamentos, a numeração dos itens de serviços deve começar com o número 
do Módulo, seguido dos algarismos representativos dos blocos e dos itens de serviço,conforme consta 
da regulamentação de preços. 

1.2. Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 

É a taxa percentual determinada pela Sanepar que incide sobre todo o custo direto composto pela mão 
de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos necessários e 
fretes incidentes. A taxa do BDI remunera as despesas a seguir relacionadas; 

a) Pró-labores, equipe administrativa da sede da empresa composta por engenheiros, chefe de 
escritório, encarregado de compras, auxiliar de escritório, contador, consultorias, etc.; 

b) Despesas na sede da empresa com aluguéis, impostos, taxas, licenças, tarifas de energia elétrica e 
de água/esgoto, telecomunicações, materiais de consumo e de limpeza, viagens, transportes, etc.; 

c) Veículos, equipamentos, combustíveis, softwares, etc.; 

d) Despesas financeiras; 

e) Lucro, seguros e riscos; 

f) Tributos (impostos, taxas, contribuições, etc.); 
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Notas: 
1. Os materiais, peças e equipamentos, quando não estiverem incluídos no preço unitário composto, 
ou seja, forem fornecidos à parte, receberão incidência de BDI com percentual inferior ao incidente 
no preço unitário composto. Deve ser no máximo igual ao percentual incidente sobre serviços técnico 
especializado, que remunera os custos administrativo-financeiros desses serviços. 

2. Os custos referentes à Administração Local da Obra serão previstos como custo direto e o valor 
será definido no momento da orçamentação da obra / serviço. Estão incluídas neste valor as seguintes 
despesas: pessoal administrativo da obra como engenheiro, mestre, encarregados, almoxarife, 
motoristas, auxiliar administrativo, vigia, veículos e equipamentos de apoio, consumos de 
água/esgoto/telefone/energia, alimentação e transporte de todos os empregados da obra (direto e 
indireto), equipamentos e software de informática, mobiliário, etc. 

1.3. Administração Local da Obra - ALO 

São despesas oriundas da administração local de uma obra que são destinadas exclusivamente àquela 
obra contratada e que não fazem parte das despesas indiretas incluídas no BDI. Estão incluídas neste 
item as seguintes despesas: pessoal administrativo da obra como engenheiro, mestre, encarregados, 
almoxarife, motoristas, auxiliar administrativo, vigilância, incluindo todos os respectivos encargos; 
veículos e equipamentos de apoio com seus consumos; consumos de água/esgoto/telefone/energia; 
alimentação e transporte de todos os empregados da obra (diretos e indiretos); equipamentos e 
software de informática; mobiliário; e demais despesas locais ligadas indiretamente à obra. 

1.4. Encargos sociais e Trabalhistas 

É a taxa percentual calculada de acordo com todas as obrigações sociais e trabalhistas previstas na 
legislação vigente e que incide diretamente sobre a mão de obra. Além disso, a taxa computa as 
despesas com ferramentas manuais e elétricas, bem como os EPI’s e EPC’s necessários. 

1.5. Preço Global Inicial 

É o preço total dos serviços, aprovado e definido no contrato, resultante das somas dos produtos das 
quantidades pelos respectivos preços unitários iniciais. 

1.6. Preço de Insumo 

É o preço de cada elemento que entra na composição do preço unitário. 

1.7. Preço Unitário 

É o preço resultante da quantidade dos elementos componentes de mão de obra, materiais e 
equipamentos remunerados da seguinte forma: 

a) a mão de obra, pela categoria profissional correspondente incluindo encargos sociais e trabalhistas 
e BDI; 

b) os materiais pelos preços de insumos, incluindo tributos, fretes e BDI; 

c) os equipamentos, pelo custo/hora produtiva e improdutiva, incluindo BDI. 
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1.8. Preço Unitário Atualizado  

É o preço composto com valores da época de sua determinação. 

1.9. Preço Unitário Inicial 

É o preço definido na proposta, para execução de cada unidade de serviço. 

1.10. Reajuste de preço  

É a atualização do preço unitário inicial, para o mês correspondente ao período de execução do 
serviço, calculado pela fórmula, índices e demais critérios preestabelecidos no edital de licitação e/ou 
contrato. 

1.11. Obra 

É a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a 
utilização de conhecimento técnico específicos envolvendo a participação de profissionais 
habilitados. 

1.12. Serviço extracontratual 

São todos os serviços necessários para concluir ou possibilitar a execução do objeto da obra 
originalmente contratada, e que de um orçamento necessários à execução de uma obra ou projeto 
vinculados a um contrato. 

1.13. Unidade Construtiva 

É a parte integrante de um sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Pode ser 
linear ou localizada. 

2. ORÇAMENTO 

É a relação discriminada de serviços com as respectivas unidades, quantidades, preços unitários, 
valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços unitários. 

Os orçamentos para estimativas de custos dos Serviços e Obras de Água e Esgoto devem ser divididos 
em Unidades Construtivas, Módulos, Blocos de Serviços (escavação manual, escavação mecânica, 
estacas, etc.) e Itens de Serviços. 

No Manual de Obras de Saneamento a numeração dos Módulos de Serviços coincide com a sequência 
de apresentação da Tabela de Preços da Sanepar. 

Quando da elaboração de orçamentos, a numeração dos itens de serviços deve começar com o número 
do Módulo, seguido dos algarismos representativos dos blocos e dos itens de serviço, conforme 
consta da regulamentação de preços. 

A introdução dos itens de serviços nos orçamentos corresponderá a cada unidade construtiva devendo 
obedecer somente à sequência normal da itemização constante da regulamentação de preços. 
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Para os serviços não constantes do Manual de Obras de Saneamento, porém necessários à execução 
da obra, estes devem ser introduzidos em codificação complementar no final da unidade construtiva. 

Quando houver previsão de fornecimento de materiais e/ou equipamentos pela contratada, os mesmos 
devem ser quantificados em Unidades Construtivas próprias separadas dos respectivos serviços. 

3. CONTRATO  

A formalização de um contrato por qualquer instrumento, entre duas partes, fundamenta-se no 
princípio da isonomia e da pressuposta idoneidade e capacidade técnica, financeira e jurídica da 
contratada para o integral cumprimento do instrumento contratual dentro das especificações 
estabelecidas. 

Quando não for firmado compromisso através de Contrato, serão consideradas as condições 
constantes da Ordem de Serviço, as quais serão aceitas pela contratada no ato do recebimento e 
assinatura da OS pelo seu representante legal, passando esta a ter função de contrato do 
empreendimento. 

Constituem parte integrante do contrato firmado com a contratada o edital de licitação, seus 
elementos instrutores e seus anexos, a proposta aprovada, todos considerados como transcritos no 
contrato. 

A Sanepar sob nenhuma hipótese aceitará, como justificativa ou defesa, alegações de qualquer 
elemento da contratada, referentes ao desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 
cláusulas e condições, no seu todo ou em partes, do contrato, das especificações, do orçamento, do 
projeto, das normas técnicas e de outras disposições relacionadas com a execução, fiscalização e 
faturamento de obras e de serviços contratados pela Sanepar. 

À Sanepar reserva-se pleno direito e autonomia para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, 
omisso, ou não previsto no contrato, especificações, projeto e tudo mais que de qualquer forma se 
relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus 
complementos. 

4. SUBCONTRATAÇÃO 

Subcontratação é repassar a terceiros a execução de parte do objeto contratado, mediante prévia e 
expressa autorização da Sanepar. 

A subcontratação de serviços (ou parte deles), só pode ser efetuada quando previsto no edital e/ou 
contrato. A formalização da subcontratação deve atender às exigências preestabelecidas no edital e na 
legislação em vigor, e ainda deve satisfazer as seguintes condições: 

A contratada continuará de fato e de direito, para todo e qualquer efeito, e em qualquer circunstância, 
a única exclusiva e integral responsável pela obra, pelos serviços subcontratados e pelas suas 
consequências, como se a subcontratação não existisse. 

Tanto o Laudo de Recebimento de Obra como o Atestado Técnico serão emitidos individualmente 
pela Sanepar, em documento único, contemplando as parcelas das obras efetivamente executadas 
tanto pela empresa contratada como pela(s) subcontratada(s). 
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Salvo condições expressas definidas no Edital e seus Anexos, os serviços técnicos especializados, 
como por exemplo, execução de fundação, terraplenagem, colocação de vidros, impermeabilização, 
entre outros, não são considerados subcontratação, não sendo necessário a anuência da Sanepar. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

É o prazo em "dias corridos” definido pelo Edital, contado a partir da data de assinatura do contrato. 
Após a assinatura do contrato, a contratada terá no máximo 10 (dez) dias úteis para iniciar os 
serviços, sob pena das medidas administrativas cabíveis. Estes 10 (dez) dias, não serão em nenhuma 
hipótese, acrescidos ao prazo contratual de execução. 

6. GARANTIA DO SERVIÇO 

A partir do início da execução dos serviços e pelo prazo e condições estipulados pelo contrato e pela 
lei, a contratada é a única responsável pelos eventos decorrentes e relacionados aos serviços 
executados ou em execução. 

Até a conclusão da obra e possíveis correções de defeitos, a contratada fica obrigada a manter, por sua 
conta e risco, as obras e instalações em perfeitas condições de conservação, funcionamento e 
segurança. 

Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada devem ter, no mínimo, o mesmo prazo de 
garantia dado pelo fabricante. Esse prazo começará a fluir na data de instalação do 
material/equipamento. 

7. INSTALAÇÕES DA OBRA 
A contratada é obrigada a manter por, conta própria, as instalações da obra em perfeita condições de 
conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no 
contrato. 

No canteiro de obras, a colocação de outras placas, além das obrigatórias e previstas em 
regulamentos, seja da contratada, subcontratada ou fornecedores, deve ser submetida à autorização 
prévia da Sanepar, principalmente quanto à localização das mesmas. 

As condições de suprimento de energia elétrica e de abastecimento de água, independente da 
existência das companhias concessionárias de energia elétrica e de abastecimento de água e de seus 
regulamentos operacionais, devem ser garantidas pela contratada, não sendo aceito a invocação de 
qualquer motivo ou pretexto pela falta ou insuficiência dos mesmos. 

Na execução das instalações de água deve sempre ser levado em conta o consumo, o armazenamento, 
a distribuição, as operações que envolvam o uso, a quantidade necessária e a periodicidade 
desfavorável ao abastecimento. A Sanepar, quando julgar necessário, definirá as áreas que a 
contratada deve manter molhadas no canteiro de obras, a fim de evitar levantamento de poeira. A 
contratada fica responsável, até o final da obra, pela manutenção adequada e boa apresentação do 
canteiro e de todas as instalações, inclusive instalações sanitárias do pessoal. 

O entulho e outros materiais resultantes de escavações, perfurações e demolições inaproveitáveis na 
obra ou instalações devem ser removidos pela contratada imediatamente ou durante o andamento dos 
trabalhos. A sua destinação final deve obedecer a legislação ambiental vigente, cabendo à contratada 
a obtenção da licença ambiental junto aos órgãos competentes. No caso de reaproveitamento dos 
referidos materiais, a contratada fica obrigada a transportá-los para o depósito ou locais indicados 
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pela Sanepar. 

A organização do canteiro deve ser definida na relação quantitativa de serviços, específica para cada 
obra, e em seus orçamentos deve estar incluída todas as despesas decorrentes de proteção e segurança 
da mesma. A liberação de pagamento desses serviços deve ser de acordo com o critério de medição 
apresentado pela Sanepar. 

Concluídos os serviços e antes da emissão do Laudo de Recebimento da Obra - LRO, a contratada 
deve remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra 
para local adequado. 

8. QUADRO DE PESSOL DA EMPREITEIRA 

Para representá-la em matéria de ordem técnica e nas relações com a SANEPAR, a contratada 
manterá técnicos devidamente credenciados, responsáveis pela obra. 

A condução geral da obra ficará a cargo de pelo menos um geólogo, habilitado profissionalmente, 
com prática comprovada em serviços idênticos aos contemplados nas especificações, mediante a 
apresentação de acervo técnico. A apresentação do técnico responsável será efetuada no momento da 
assinatura da Ordem de Serviço – OS, através de Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme 
modelo 05. Este profissional será auxiliado por um ou mais sondadores, que na sua ausência eventual, 
o representarão. 

No local da obra deverá haver responsável legal por ela, e na sua ausência, um seu preposto, com 
plenos poderes para representar a contratada junto à SANEPAR. A indicação deste preposto deve ser 
previamente aprovada pela SANEPAR 

É obrigatória a presença constante de um representante da empresa no canteiro de trabalho durante 
toda a execução da obra. 

O geólogo responsável, auxiliado pelo sondador, deverá exigir e orientar a execução de todos os 
serviços, de forma intensa, rigorosa e eficaz, a fim de atender plenamente o contrato, o projeto e as 
especificações. 

Todas as solicitações da SANEPAR ao geólogo responsável pela obra, serão consideradas como se 
fossem dirigidas diretamente à contratada; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou decisão 
tomada pelo referido geólogo, ou ainda, omissão de responsabilidade do mesmo, serão considerados 
para todo e qualquer efeito como tendo sido da contratada. 

O geólogo responsável e o sondador, cada um no seu âmbito, deverão estar sempre em condições de 
atender a fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos 
serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a SANEPAR 
reputar necessário ou útil e que se refira, direta ou indiretamente, à obra e suas implicações. Durante 
os testes parciais ou finais será obrigatória a presença do geólogo, responsável pela perfuração. 

O quadro de pessoal da contratada utilizado na obra deverá ser constituído por elementos 
competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a função. A contratada é obrigada a afastar 
sumária e imediatamente do serviço e do canteiro da obra todo e qualquer elemento julgado pela 
fiscalização, incompetente, inábil, de conduta inconveniente ou com características tais que possam 
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços, a ordem do canteiro; ou que 
perturbe ou dificulte a ação dos fiscais; não acate, por ato ou omissão, as suas determinações verbais 



 MANUAL DE OBRAS 
DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

 

TÍTULO 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

REVISÃO 
1 

PÁGINA 
1

4 
ou escritas; ou insista em orientação diferente da estabelecida pela fiscalização. 

9. SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

9.1. Aspectos Gerais 

A contratada deve observar a legislação brasileira sobre segurança e higiene do trabalho, bem como 
as normas e instruções de segurança da Sanepar. A contratada é obrigada a manter os trabalhadores 
uniformizados, de maneira a se identificar facilmente o nome da empresa contratada. 

Conforme previsto na legislação, é terminantemente proibido o transporte de operários em carrocerias 
de caminhões tanto no trajeto para o local de trabalho como dentro do canteiro. 

A contratada será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a pessoas e 
propriedades em decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações pelas quais responda, 
correndo às suas expensas sem responsabilidade ou ônus algum para a Sanepar, o ressarcimento ou 
indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar. A execução dos serviços deve ser 
plenamente protegida contra o risco de acidentes com o pessoal próprio e com terceiros. 

Observados os prazos e condições que a lei estipula, a aceitação definitiva das obras e instalações não 
acarreta, de modo algum, a exoneração da contratada e seus técnicos da responsabilidade civil e 
técnica por futuros eventos decorrentes e relacionados à execução dos serviços recebidos. A Sanepar 
ficará isenta de quaisquer ônus, participação ou responsabilidade direta ou indireta, por danos e 
prejuízos à vida ou patrimônio público causados por defeitos, falhas, deficiência ou impropriedades 
de ordem técnica verificados nas obras e instalações contratadas e/ou subcontratadas. 

Devem ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas contra qualquer perigo devido aos 
serviços, não devendo ser interrompido o funcionamento de qualquer serviço de utilidade pública. 
Para isso devem ser aplicados todos os esforços e meios disponíveis, visando garantir a plena 
integridade das instalações relacionadas a tais serviços. Os danos causados as propriedades públicas 
ou privadas, devido à imperfeição ou descuido na execução, devem ser reparados no menor prazo 
possível. 

Durante o andamento das obras, a contratada deve manter o local de trabalho livre de obstáculos, 
detritos e tudo o que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as normas de medicina, segurança e 
meio ambiente do trabalho. 

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a contratada continuará responsável pela 
manutenção de todo o material existente no local e pela segurança do canteiro de obra contra 
acidentes, tanto com veículos como com pessoas. 

Caso necessário, a Sanepar exigirá que a contratada mantenha no local vigias e faça obras 
complementares, com o fim de manter a segurança. 

Fora do expediente da obra ou durante a eventual suspensão desta, serão da contratada todas as 
obrigações e responsabilidades no que concerne: 

a) ao armazenamento e proteção dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios; 

b) à segurança contra acidentes; 
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c) à proteção das obras executadas, das instalações e do canteiro de obras. 

Caso as providências referentes ao parágrafo anterior não sejam tomadas ou o sejam de forma 
precária, pode se configurar, a critério da Sanepar, o abandono da obra, com as consequências disso 
decorrente. 

9.2. Condições sanitárias 

Toda obra deve dispor de água potável para fornecimento aos empregados, e instalações sanitárias 
adequadas. Quando houver alojamentos destinados a estadia de operários, e/ou refeitórios, devem ser 
dotados de boas condições higiênicas, portas e janelas com ventilação natural e iluminação natural e 
artificial. O lixo e resíduos devem ter destino e tratamento que os tornem inócuos aos empregados e 
ao meio ambiente. 

A contratada fica obrigada a manter o local da obra livre de quaisquer empoçamentos de água, sendo 
que, cessadas as causas de seu aparecimento, deverá ser evitada a existência de águas estagnadas, bem 
como as águas de condições e ambientes propícios à formação de estagnações, onde poderão 
posteriormente se situar focos de mosquitos. No caso de ser totalmente impossível a eliminação 
destas estagnações, a contratada deverá aplicar inseticidas nas mesmas, para evitar a criação de 
insetos. 

9.3. Equipamentos de proteção individual - EPI 

Os empregados devem dispor de todos os dispositivos de uso pessoal destinados à sua proteção física, 
devendo ser cumprido o disposto na Norma Regulamentadora NR 6 - Equipamentos de Proteção 
Individual, da Portaria nº 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e demais condições 
preestabelecidas no edital e/ou contrato. 

A contratada é obrigada a fornecer os EPI necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sendo aceitos apenas aqueles homologados pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE. 

Notas: 

-  Os empregados devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou 
sandálias; 

-  O capacete e o calçado de segurança são de usos obrigatórios a todas as pessoas que adentrarem o 
local da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessários; 

-  É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o trabalhador 
estiver a serviço em vias públicas, sinalizando acesso ao canteiro de obra, frente de trabalho ou em 
movimentação e transporte vertical de materiais; 

-  É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista em atividades com diferença de nível 
superior a 2 ( dois ) metros e em trabalhos realizados em espaços confinados. 

A contratada deve comunicar os acidentes de trabalho, incluídas as doenças ocupacionais, ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, através do preenchimento do formulário Comunicação de  
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9.4 Acidentes de trabalho 

Acidente de Trabalho – CAT; 

A contratada fica obrigada a remeter ao órgão da Sanepar responsável pela área de Segurança e 
Medicina do Trabalho, cópia da CAT, juntamente com o relatório de investigação do acidente, onde 
devem constar todos os danos referentes à ocorrência do mesmo, dentro do prazo de 72 (setenta e 
duas) horas. 

Em caso de acidente com morte, no canteiro de obra ou zona pertencente ao mesmo, a contratada 
deve: 

a) paralisar imediatamente a obra na zona do infortúnio e nas circunvizinhanças; 

b) impedir que seja tocado o cadáver e isolar o local diretamente relacionado ao acidente, a fim de 
evitar possibilidade de desfiguramento do local e das circunstâncias relacionadas ao acidente, assim o 
conservando até a liberação por parte da autoridade policial competente e pelo órgão regional do 
MTE; 

c) solicitar imediatamente o comparecimento, no local da ocorrência, da Sanepar e das autoridades 
policiais com jurisdição sobre o local da obra; 

d) comunicar o acidente fatal, de imediato, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego e 
ao sindicato da categoria, bem como ao INSS, através do preenchimento da CAT. 

9.5. Medidas de Proteção Coletiva 

A contratada deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a eliminar 
as condições de risco, de modo a preservar a integridade física dos empregados, de terceiros e do meio 
ambiente, estando a obra ou serviço em andamento ou não, em conformidade com as Normas 
Regulamentadoras da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas alterações, que regulamentou a Lei n.º 
6514, de 22/12/77. 

A contratada deve ministrar treinamento específico, às suas expensas, aos trabalhadores que exerçam 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10), Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos (NR-12), Ergonomia (NR-17), Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção (NR-18), Trabalhos à Céu Aberto (NR-21), Proteção contra Incêndios (NR-23), 
Trabalhos em Altura (NR-35) ou Sinalização de Segurança de produtos inflamáveis (NR-26), em 
conformidade com o contido nas Normas Regulamentadoras relacionadas.  

a) Prevenção e combate a incêndio 

É obrigatória, por parte da contratada, a adoção de medidas que atendam de forma eficaz as 
necessidades de prevenção e combate a incêndio, para os diversos setores, atividades, máquinas e 
equipamentos presentes no canteiro de obra ou frente de trabalho. 

b) Sinalização 

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, canteiro de obras, 
frente de trabalho, local de serviço, dependências da Sanepar e outros, que ofereçam possibilidade de 
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risco a terceiros e empregados, devem ser providas de sinalização e isolamentos através de barreiras, 
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas zebradas, 
sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de 
trabalho. 

No canteiro de obras, para prevenção de acidentes, os equipamentos de delimitação de áreas e 
advertência contra perigo devem ser pintados de acordo com as recomendações da NBR 7195. Sobre  
sinalização de trânsito, ver o item correspondente no Módulo 3 - Serviços Preliminares.Todas as 
estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos deverão ser ligadas a terra. 

9.6. Ferramentas  

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das 
defeituosas, danificadas ou improvisadas. Os trabalhadores deverão ser instruídos e treinados, para 
utilização segura e adequada das ferramentas. As ferramentas manuais não deverão ser abandonadas 
sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, devendo ser guardadas em locais 
apropriados. 

Os dispositivos de partida das ferramentas elétricas deverão ser colocados de modo a reduzir o risco 
do funcionamento acidental. 

A tensão máxima utilizável pelas ferramentas portáteis deverá ter a carcaça ligada a terra, exceto as de 
dupla isolação. 

É proibida a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

9.7. Máquinas e equipamentos 

As máquinas e equipamentos deverão ser inspecionados constantemente, dispensando-se especial 
atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração, sistema elétrico e outros dispositivos de 
segurança. 

As inspeções deverão ser registradas em livro próprio, com indicação da pessoa que as realizou, data 
das falhas observadas e das medidas corretivas adotadas, ficando este livro à disposição da 
fiscalização. 

Os equipamentos utilizados deverão ser adquiridos ou montados com todos os dispositivos de 
segurança. 

Deverão ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das 
máquinas que estejam ao alcance dos trabalhadores. 

9.8. Prevenção e combate a incêndios 

É obrigatória a existência de meios de combate a incêndios nas dependências da obra. 

9.9. Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho 

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 4, da portaria n.º 3214 de 08/06/78 do Ministério do 
Trabalho, as contratadas deverão manter o serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do trabalho desde que possuam mais de cem empregados, ficando as mesmas obrigadas a 
fornecer à área da SANEPAR responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho, a relação de 
pessoal especializado, bem como constituir CIPA, caso se enquadre no que é estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR 5 da mesma portaria. 



 MANUAL DE OBRAS 
DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

 

TÍTULO 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

REVISÃO 
1 

PÁGINA 
1

8 

9.10. Fiscalização  

Os técnicos de segurança do trabalho, membros da CIPA, monitores e fiscais de obras pertencentes ao 
quadro da Sanepar estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, sempre que 
forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso de 
Equipamento de Proteção Individual. 

9.11 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

Obrigatório a elaboração e implementação por parte da contratada do PCMSO, independentemente do 
número de empregados ou grau de risco da atividade fim.  O coordenador do PCMSO deve ser 
médico do trabalho, devidamente registrado no CRM. 

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização de exames médicos admissional, periódico, de 
retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, com a respectiva emissão do Atestado de 
Saúde Ocupacional – ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de 
serviço ou canteiro de obras, a segunda via entregue ao trabalhador com contra-recibo, e a terceira via 
ser enviado ao sindicato da categoria. 

9.12 PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção 

Obrigatório a elaboração e cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho com 20 
(vinte ) trabalhadores ou mais. 

O PCMAT deve conter elementos que permitam a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o 
controle dos riscos ambientais da obra, e ser elaborado obrigatoriamente por profissional legalmente 
habilitado na área de segurança do trabalho, com registro no órgão de classe e no MTE, de acordo 
com a Norma Regulamentadora n.º 18, da Portaria 3214, de 08/06/1978. 

9.13 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Obrigatório a elaboração e cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 
20 (vinte ) trabalhadores e no local de serviço. 
O documento deve obedecer as orientações da Norma Regulamentadora n.º 9 – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, do MTE. 

10. PROJETO 

A contratada fica obrigada a cumprir integralmente o projeto básico com todos os detalhes dele 
interpretados e deduzidos, bom como, as modificações e/ou complementações que forem impostos 
pela SANEPAR. 

Em caso de divergências entre elementos de projeto, caberá a contratada comunicar à SANEPAR, 
única competente para as providências e correções cabíveis. 

A contratada deverá manter no canteiro da obra, em bom estado de conservação e pelo tempo que 
durar os serviços, um jogo completo do projeto do poço. 

Todos os aspectos particulares do projeto, as omissões, modificações, complementações serão sempre 
especificados e detalhados pela SANEPAR. 
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11. MATERIAL E EQUIPAMENTO 

11.1. Aspectos Gerais 

A contratada deverá dispor na obra: perfuratriz, equipamentos, ferramentas auxiliares, acessórios e 
todos os materiais necessários, em quantidade e capacidade suficientes para o bom andamento da 
obra. 

Todo o material utilizado na obra deve satisfazer às especificações da ABNT e ainda serem de modelo 
e tipo aprovados pela Sanepar. Em casos especiais, tratando-se de material ou equipamento para o 
qual ainda não haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos 
órgãos competentes, ou as Normas Internacionais. 
Todos os materiais estão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra será fornecida pela 
contratada e deve ser representativa do material a ser aplicado. 
No caso de produtos que tiverem a concessão de uso de marca em conformidade com a ABNT, ou 
homologados previamente pela Sanepar, cabe somente à Sanepar dispensá-los de ensaios. Caso a 
contratada queira utilizar materiais/equipamentos não homologados pela Sanepar, esta deve requerer à 
área competente da Sanepar a devida aprovação, sendo que o tempo decorrida para a análise não será 
motivo do não cumprimento do cronograma contratual. Sem a referida aprovação, nenhum material 
deve ser aplicado. 

No caso da não confirmação dos dados apresentados como característicos dos materiais testados e 
consequente rejeição, caberá à contratada a retirada, sem ônus para a Sanepar, dos materiais da obra, 
bem como a responsabilidade pela utilização indevida. Nenhum material rejeitado, cujo defeito tenha 
sido corrigido, pode ser usado sem prévia autorização por escrito da Sanepar. 

Quando a contratada não retirar em tempo hábil o material ou equipamento rejeitado caberá à Sanepar, 
além da aplicação das penalidades previstas, o direito de retirar o material ou equipamento, debitando 
o custo da operação à contratada, cujo valor deve ser deduzido de qualquer pagamento que lhe seja 
devido. 

A contratada é a única responsável pelo emprego de materiais, uso de equipamentos, dispositivos, 
métodos e processos patenteados que se incorporem ou não na obra, cabendo-lhe, nestes casos, todas 
as despesas e pagamentos de licenças e royalties. 

Na composição dos preços unitários, o custo dos materiais fornecidos pela contratada é considerado 
posto-obra. 

11.2 Material e Equipamento fornecido pela contratada 

Quando o contrato da obra incluir o fornecimento de materiais e equipamentos pela contratada, estes, 
além de estarem em conformidade com as normas correlatas e atenderem às especificações técnicas, 
devem estar homologados na Sanepar. A proposta de fornecimento de material ou equipamento será 
aprovada pela Sanepar que posteriormente fará, a seu critério, a inspeção no local de fabricação ou 
quando do recebimento. 

11.3. Armazenamento 

Os materiais empregados nas construções deverão ser arrumados de modo a não prejudicar o trânsito  
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de pessoas. 

As pilhas de material, a granel, em sacos, caixas ou outro recipientes, deverão ter forma e altura que 
garantam sua estabilidade. 

Os tubos devem ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção. 

A retirada dos materiais será efetuada sem prejuízo da estabilidade das pilhas. 

12. EXECUÇÃO DO TRABALHO 

12.1. Aspectos gerais 

Os serviços a serem executados deverão obedecer, no geral, o projeto e suas alterações, relação 
quantitativa dos serviços, além do exposto nas especificações e normas brasileiras. A contratada deve 
executar os serviços empregando mão de obra habilitada, técnica e materiais rigorosamente 
enquadrados nas especificações estabelecidas. 

Correrão à expensas da contratada e sem direito a qualquer indenização ou prazo, a correção e 
reconstituição de qualquer serviço ou instalação realizada inadequadamente, como ainda, se for o 
caso, a substituição de material inadequado ou de má qualidade. 

A contratada deve efetuar todos os entendimentos necessários com a empresa concessionária de 
distribuição de energia e com órgão federais, estaduais e municipais competentes, ou outros que se 
fizerem necessários, à execução de ligação de energia elétrica. 

Quando houver necessidade de execução de serviços de desmatamento, a contratada deverá entrar em 
contato com o respectivo órgão responsável, para providenciar as licenças necessárias. 

É de responsabilidade da contratada a obtenção de autorizações dos órgãos competentes para a 
execução da obra, para rompimento de pavimentos, alteração de tráfego, remanejamento de 
interferências, travessias subterrâneas de competência Municipal, licenças ambientais para destinação 
final dos resíduos, etc. 

12.2. Andamento do serviço 

Antes do início de qualquer serviço referente à obra, deverão estar reunidos e organizados no local de 
trabalho todo o pessoal, materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias e suficientes 
para garantir sua execução e continuidade da obra sem interrupção e dentro da melhor técnica, até sua 
conclusão. 

A SANEPAR tem pleno direito e autoridade para suspender unilateralmente os serviços por meio que 
julgar conveniente, quando forem suscitados motivos técnicos, de segurança e outros que justifiquem 
tal procedimento. 

A suspensão dos serviços será pelo tempo que a SANEPAR julgar conveniente e somente com sua 
autorização poderão ser reiniciados, sem prejuízos e nem acréscimo de despesas à SANEPAR. 

A contratada não poderá executar nenhum serviço sem a autorização prévia da SANEPAR, salvo os 
de emergência, necessários a estabilidade ou segurança da obra, de edificações vizinhas, do pessoal  
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nela envolvido, do público, do funcionamento normal dos serviços públicos considerados essenciais. 
Tais serviços somente serão aceitos como de emergência se assim forem caracterizados 
posteriormente pela SANEPAR 

Os serviços de emergência, assim caracterizados posteriormente ou previamente autorizados pela 
SANEPAR, serão quantificados e medidos de acordo com a qualificação de mão de obra e 
quantidades de materiais e equipamentos utilizados, sempre dentro das especificações, normas e 
procedimentos da SANEPAR. 

Todo trabalho em horário extraordinário, não programado inicialmente, mas consequente de atraso do 
cronograma será considerado, para efeito de faturamento, como executado nos horários normais de 
trabalho. Correrão por conta exclusiva da contratada os acréscimos das despesas e eventuais prejuízos. 
Caberá à contratada solicitar a permissão da Sanepar e das autoridades competentes para a realização 
de trabalho em horário extraordinário. 

12.3 Equipamento e ferramenta 

A contratada é obrigada a colocar no canteiro da obra o equipamento mínimo previsto no Edital de 
Licitação, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a Sanepar. Nos casos de se constatar que, 
para o cumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos adicionais, a contratada será 
obrigada a tal complementação sem nenhum ônus adicional para a Sanepar. A Sanepar pode impedir a 
operação de qualquer equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições 
exigidas no edital de licitação e/ou contrato, devendo a contratada retirá-lo do canteiro imediatamente 
após a notificação da Sanepar. 

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das 
defeituosas ou improvisadas.  

13. MEDIÇÕES 

A medição será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na regulamentação de preços e 
especificações. Os serviços previstos no orçamento contratado e/ou autorizados formalmente pela 
Sanepar serão medidos, desde que totalmente executados de acordo com as especificações. 

Para obras contratadas em regime de preço global, a medição será realizada de acordo com o avanço 
físico da obra, conforme critérios estabelecidos no Edital. 

Para obras contratadas a regime de preços unitários, a medição será realizada de acordo com a 
regulamentação de preços deste manual. Os preços dos serviços definidos na relação quantitativa 
integrante do Edital serão contratados mediante desconto calculado entre o preço máximo admitido e 
o preço ofertado. Este percentual será aplicado linearmente em todos os preços unitários do 
quantitativo. 

Todo e qualquer serviço a ser pago deve constar obrigatoriamente do contrato ou de autorização 
expressa e formal da Sanepar, com discriminação, quantidades e unidades previstas em relação 
quantitativa, perfeitamente definida de acordo com as especificações vigentes e/ou complementares 
que se fizerem necessárias. 

Os materiais e equipamentos fornecidos pela contratada só serão pagos quando efetivamente 
aplicados, instalados, ou de acordo com o prescrito no Edital de Licitação. 
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Na ocorrência de serviços extracontratuais, estes devem ser inseridos no final da folha de medição da 
unidade construtiva correspondente. 

Os modelos apresentados neste módulo estão disponíveis em planilhas eletrônicas e podem ser 
ajustados conforme a necessidade. O formulário modelo para medição preliminar encontra-se no 
Modelo 06. 

14. FATURAMENTO E PAGAMENTO 

Os serviços contratuais serão faturados pelos preços inicialmente propostos. Os serviços 
complementares ou extracontratuais, e as atualizações dos preços (reajustes), devem ser faturados 
conforme critérios estabelecidos no edital de licitação e/ou contrato. A contratada apresentará o 
faturamento das obras e serviços executados no período de 1° a dia 30 (trinta) de cada mês, os quais 
serão verificados e certificados pela fiscalização. 

A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) de serviços/materiais/equipamentos devem especificar o número da 
licitação, número da ordem de serviço, período de execução e recurso, indicando separadamente a 
parcela referente à serviços, a parcela referente a material hidráulico e a parcela referente a 
equipamentos. Para equipamentos e demais bens móveis, caso não sejam discriminados na respectiva 
nota fiscal, a contratada deve fornecer relação detalhada dos mesmos, com valores individualizados e 
em papel timbrado, com assinatura do responsável. 

O processo será apresentado e protocolado em 2 vias (no caso de financiamento CAIXA, 3 vias) em 
local definido pela fiscalização. A Nota Fiscal/Fatura será protocolada no 1° (primeiro) dia útil do mês 
subsequente à execução dos serviços. As notas fiscais/faturas devem ser protocoladas mecanicamente, 
no verso da primeira via da nota fiscal/fatura, na Unidade responsável pela fiscalização dos serviços, 
não se admitindo sob nenhuma hipótese a existência de emendas, rasuras, manchas ou borrões. A nota 
fiscal/fatura deve ser emitida com data do primeiro dia útil do mês subsequente à execução dos 
serviços. 

O processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se houver incorreção e/ou falta de 
documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado no prazo. 

A empresa contratada pode reapresentar o processo, com nova nota fiscal e protocolar nas condições 
indicadas acima. O prazo utilizado para o procedimento de correção será dilatado em igual período 
para vencimento e pagamento, não cabendo neste período a aplicação de qualquer encargo financeiro. 

No caso de empreendimentos com recursos financiados, se a reapresentação do processo ultrapassar o 
terceiro dia útil, acarretando a perda do respectivo desembolso mensal pelo agente financeiro, o 
processo de faturamento será cancelado, devendo ser reapresentado (protocolado) no primeiro dia útil 
do mês subsequente. 

Serão retidos os impostos e contribuições sociais (INSS, COFINS, PIS, CSSL e IR), quando aplicável 
e de acordo com os critérios definidos na legislação pertinente. Caso seja aplicável, a empresa 
contratada deve destacar os valores na(s) nota(s) fiscal(is). 

A contratada deve apresentar a Guia para Recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços), referente ao 
mês de execução do serviço, devidamente preenchida, cuja retenção na fonte ficará a cargo da 
Sanepar, a qual efetuará o recolhimento e posteriormente devolverá a guia devidamente quitada à 
contratada. A retenção ocorrerá sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de 
prestação de serviços, obedecendo ao percentual de imposto praticado pelos municípios. 
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Quando da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo, a contratada deve destacar o valor do imposto, a 
título de retenção para o município onde a obra foi executada. 

O destaque do valor retido deve ser demonstrado, após a descrição dos serviços prestados, como 
parcela dedutível apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal, fatura ou recibo, ou 
seja, não será deduzido do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a 
fim de que não se altere a base de cálculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto. 

Cada nota fiscal/fatura deve referir-se a uma única ordem de serviço original. O reajuste será faturado 
em nota fiscal/fatura específica e será paga através da ordem de serviço de reajuste. 

O prazo de pagamento será de 30 dias contados a partir da apresentação do processo de faturamento, 
devidamente protocolado e certificado pela Sanepar, correspondente aos serviços realizados pela 
contratada, mensalmente, e de acordo com o estabelecido no edital e/ou contrato. A critério e/ou 
conveniência da Sanepar o prazo de pagamento pode ser inferior desde que estabelecido nas condições 
de contratação. 

A contratada deve protocolar na Sanepar o processo de faturamento conforme padrão vigente, 
contendo: 

a) Nota(s) fiscal(is), uma para materiais/equipamento e serviços e outra para reajustes, se for o caso, 
em duas ou três vias, sendo a primeira original e as demais podendo ser uma cópia; 

b) Fatura constando os formulários de Medição, Resumo de Medição e Cálculo do Reajuste, se for o 
caso, preenchido em duas ou três vias; 

c) Aplicação de Material na Obra – AMO em duas vias se for o caso. 

A contratada deverá apresentar à Sanepar – no protocolo, contra recibo, do processo de faturamento, 
os documentos cabíveis discriminados no modelo de Check-List modelo n.o 07. 

O prazo para entrega do processo de faturamento, seja parcial ou total, será de acordo com as normas 
vigentes com edital de licitação ou com o contrato. 

As faturas mensais relativas aos serviços executados pela contratada devem conter as quantidades e 
valores de todos os serviços executados a partir do início das obras, figurando como importância a 
pagar num dado mês, a diferença entre o total dos serviços realizados até a data da medição e o total já 
faturado nos meses anteriores, devendo constar obrigatoriamente nas notas fiscais e faturas, o número 
da Ordem de Serviço correspondente. 

O acerto das faturas também está condicionado à anotação dos serviços no CREA (ART), à matrícula 
no INSS e à regularidade de situação perante o FGTS. 

O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais contribuições fiscais que 
incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisto incluídos os seguros e 
encargos sociais, são de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada. 

Nenhum pagamento isentará a contratada do cumprimento do projeto, especificações e do contrato, 
nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente. 
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Glosa 

Define-se como glosa a diferença entre os valores medidos e os apresentados no faturamento, devido a 
erros de cálculos ou lançamento indevidos. A glosa só deve ser aplicada para pequenos ajustes 
evitando assim a perda do processo de faturamento. Caso sejam necessárias significativas alterações, o 
processo de medição e faturamento deve ser devolvido para correção com a respectiva perda do 
protocolo. 

Os serviços glosados por motivo quantitativo ou qualitativo, podem ser reapresentados em 
faturamento futuro, desde que atendidas as condições estabelecidas pela fiscalização. 

Multa   

As multas previstas em contrato não podem, sob nenhuma hipótese, ser deduzidas do processo de 
faturamento. Para aplicação da multa deve ser seguido os procedimentos administrativos cabíveis. 

15. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização pode ser realizada por empregados da Sanepar, ou por pessoa física ou jurídica 
designada por ela. 

15.1. Atuação da fiscalização 

Os serviços serão fiscalizados pela SANEPAR, de modo a serem satisfeitas as condições exigidas no 
projeto e especificações técnicas. 

A existência e a atuação da fiscalização da SANEPAR em nada restringem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da contratada no que concerne às obras e suas implicações, Código Civil e demais 
leis regulamentares vigentes. 

A contratada deverá colocar à disposição da SANEPAR todos os meios de qualquer natureza, 
necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição da obra, inspeção das instalações, dos 
materiais e dos equipamentos. Tudo isto independe das medições realizadas para efeito de 
faturamento, e ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho, sejam quais 
forem o acontecimento, o horário e as condições meteorológicas. 

A contratada aceitará integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, 
testes e medição adotados pela SANEPAR em todo e qualquer serviço/operação referente à obra. 

Os testes finais dos serviços executados, que deverão ser realizados de acordo com a metragem 
estipulada em projeto ou de acordo com a orientação dos técnicos responsáveis da SANEPAR, quando 
da conclusão da perfuração deverão ser acompanhados pela fiscalização da SANEPAR. 

A medida exata da profundidade do poço somente será reconhecida quando feita na presença da 
fiscalização. 

15.2. Atribuições e direitos dos fiscais da SANEPAR 

A Sanepar através de seus fiscais terá o direito de exigir que a contratada execute os trabalhos 
obedecendo ao projeto e suas modificações, ao contrato e às especificações, além de:  
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a) participar das medições dos trabalhos executados; 

b) rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas, com a melhor técnica 
consagrada pelo uso e com as modificações de projeto determinadas pela Sanepar, a seu critério 
exclusivo; 

c) ter livre acesso às obras e serviços e às informações que forem julgadas necessárias ao bom 
desempenho da fiscalização, mesmo que estejam de posse da contratada; 

d) determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho; 

e) aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isto se mostre necessário 
ao desempenho técnico-ecônomico das obras em execução, sempre em atendimento ao disposto nas 
leis vigentes; 

f) exigir da contratada o aumento do número ou capacidades dos equipamentos, caso seja constatada a 
sua inadequação para conduzir os serviços conforme especificado, ou exigir maior número de 
equipamentos para recuperar atrasos de cronograma; 

g) exigir da contratada o aumento na quantidade de mão de obra especializada ou não, conforme for 
conveniente, para aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos serviços; 

h) ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada que dificultar a sua ação 
fiscalizadora; 

i) exigir da contratada o fornecimento dos EPIs e EPCs para todos empregados da obra, bem como 
ordenar o afastamento daquele não esteja fazendo uso adequado dos mesmos. 

j) sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações; 

k) solicitar da contratada prova do cumprimento de suas obrigações sociais, legais e trabalhistas; 

l) ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo e qualquer material que for 
rejeitado por inspeção ou ensaio realizado pela Sanepar; 

m) acompanhar e controlar a execução dos trabalhos no sentido de evitar danos pessoais ou materiais, 
causados a terceiros quando do emprego de explosivos; 

n) verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitação e do Contrato e seus anexos. 

15.3. Relações SANEPAR – Contratada 

A relação entre Sanepar e a contratada, sempre que necessário, será na forma de correspondência 
oficial  , autenticadas por ambas as partes, constituirão partes integrantes do processo da obra. As 
cartas protocoladas, tanto da Sanepar como da contratada, devem ter numeração sequencial e 
obrigatoriamente vinculada ao número do Contrato. Exemplo: 

Carta da Sanepar para a contratada – Sigla da Área-Número do Contrato-Número da correspondência 
(USPO-CO 032/2011-001) 

Carta da contratada para a Sanepar – Abreviatura da contratada- Número do Contrato-Número da 
correspondência (EMPRESA-CO 032/2011-001) Sempre que a natureza do assunto contido na carta  
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envolver matéria relevante, ou se houver recusa da contratada em tomar conhecimento da 
comunicação, a Sanepar tomará providências cabíveis, necessárias e de direito que o caso requer. 

A empresa contratada deve manter na obra o Boletim Diário de Ocorrência – BDO, MODELO 08, , o 
qual será fornecido pela Sanepar. O BDO deve ser preenchido diariamente pelo encarregado da 
contratada, bem como pela fiscalização da Sanepar e rubricado por ambas as partes. Deve ser 
preenchido em 2 (duas) vias, sendo a primeira via entregue à fiscalização junto com o processo 
mensal de medição e faturamento. 

A fiscalização registrará em BDO reclamações, advertências e indicações técnicas, que devem ser 
acatadas pela contratada. Deve também ser anotada situações relevantes, atividades executadas, 
anormalidades, acidentes de trabalho, dúvidas e consultas técnicas, abertura de frentes de trabalho, 
condições climáticas, reclamações de qualidade dos serviços, ritmo da obra, condições das equipes de 
trabalho, máquinas e equipamentos e aspectos de segurança, entre outros. Também deve ser registrado 
o pleito referente a possíveis serviços complementares e/ou extracontratuais, serviços estes que só 
podem ser executados mediante prévia autorização da Sanepar. 

A contratada através do Engenheiro, ou Mestre de Obra, ou Encarregado Geral, ou pessoa designada 
deve preencher o BDO, todos os dias em que houver atividades produtivas ou paralisações por 
condições climáticas, ou de qualquer natureza que venha impossibilitar o andamento normal dos 
trabalhos. A fiscalização em suas inspeções deve analisar os BDOs já preenchidos verificando a 
pertinência das anotações apontadas, registrando concordância ou contrapondo as observações 
efetuadas pela contratada. Todas as anotações feitas no BDO terão valor de comunicação formal entre 
as partes e o seu não atendimento implicará na aplicação das sanções previstas no contrato. 

Em função das atribuições e da autoridade conferida pelas disposições vigentes aos fiscais da Sanepar, 
devem ser sempre tratados com o devido respeito por parte de qualquer elemento da contratada que 
venha com os mesmos ter contato de modo direto ou indireto. 

A contratada será avaliada mensalmente através de formulário próprio sobre a qualidade e prazo do 
serviço prestado, sendo passível de sanções conforme previsto no contrato. 

15.4. Transporte e destinação de resíduos 

Os resíduos gerados durante a execução das obras de construção de poços deverão ser destinados e 
transportados corretamente.  

Os resíduos provenientes da perfuração poderão ser espalhados no próprio canteiro de obras e, os 
resíduos estranhos ao meio e/ou contaminantes deverão ter destinação adequada às suas 
características. 
 
13. RECEBIMENTO DO POÇO 

O poço somente será aceito pela SANEPAR quando satisfeitas as seguintes condições: 

a) Todas as fases construtivas forem aprovadas pelo geólogo da SANEPAR; 

b) Tiver sido feita a perfilagem ótica para conferência dos respectivos diâmetros e intervalos de 
perfuração e revestimentos instalados; 

c) O teste final for executado com bomba submersa de capacidade suficiente para extração da vazão 
máxima solicitada para o poço; 
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d) Tiverem sido coletadas as respectivas amostras de água para ensaios de potabilidade; 

d) Os equipamentos de perfuração e testes forem liberados pela Sanepar; 

f) Tiver sido elaborado o Relatório conclusivo conforme padrão adotado pela SANEPAR (Modelo 
09); este relatório deverá ser aprovado pelo geólogo da SANEPAR e ser assinado pelo responsável 
técnico da contratada. 

Quando a SANEPAR decidir pela não utilização do poço, o mesmo deverá ser lacrado de forma a 
evitar contaminação e poluição do aquífero. 
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A execução de um poço tubular é composta de etapas na seguinte ordem: perfuração, revestimento, 
desenvolvimento e acabamento. 

A contratada deverá estar inicialmente com todo canteiro da obra preparado e com a disponibilidade 
de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais destinados a execução dos serviços de 
perfuração, revestimento, testes, etc. 

CLASSIFICAÇÃO DE ROCHAS PARA PERFURAÇÃO 

Para efeito de apropriação de preços, medição e remuneração dos serviços de perfuração de poços 
tubulares, será considerada a seguinte classificação de rochas: 

a) Rochas Sedimentares Inconsolidadas 

São rochas sedimentares com texturas heterogêneas e de baixa resistência a perfuração. São formadas 
por argilas, siltes, areias, pedregulhos, fragmentos de rochas não superiores a 3,0 cm. Englobam os 
solos e mantos de alteração de rochas sejam do tipo sedimentar, ígnea ou metamórfica.  

b) Rocha Sedimentar consolidada - RSC 

São rochas sedimentares com texturas heterogêneas e de maior resistência a perfuração do que as 
rochas inconsolidadas. 
São formadas por argilas, siltes, areias, calcáreos e conglomerados. Compreendem os Aquíferos 
Paleozóico Inferior, Médio e Superior, Guarani e Caiuá. 

c) Rochas Ígneas - RI 

São rochas com texturas heterogêneas de origem magmática com alta resistência a perfuração. 
Compreendem basaltos, granitos, riolitos, sienitos, gabros, diabásios e andesitos. 

d) Rochas Metamórficas - RM 

São rochas com texturas e estruturas resultantes de transformações metamórficas da composição 
mineralógica das rochas ígneas e sedimentares, com alta resistência a perfuração. Compreendem os 
mármores, quartzitos, migmatitos, gnaisses, anfibolitos, granulitos e xistos. 

DIÁRIO DE PERFURAÇÃO 

Durante a perfuração a contratada se obriga a manter na obra um “Diário de Perfuração”, padronizado 
pela SANEPAR, conforme modelo n.° 09 e registrar diariamente todas as informações nele 
solicitadas. Deverá obrigatoriamente fazer parte do relatório conclusivo a ser encaminhado à 
SANEPAR. 

FURO GUIA 

A execução de furo guia é de iniciativa e exclusiva responsabilidade da contratada, não cabendo à 
SANEPAR, nenhum custo adicional e nem acréscimo nos preços orçados para os diâmetros finais 
definidos no projeto. 
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No caso da SANEPAR exigir a execução do furo guia, será pago apenas o excedente à profundidade 
definida para o diâmetro final do poço. 

PERFILAGEM ÓTICA 

Ao término da perfuração e completação do poço, deverá feita a perfilagem ótica para conferência dos 
respectivos diâmetros e intervalos de perfuração e revestimentos instalados. 

AMOSTRAGEM 

Durante a perfuração a contratada deverá coletar amostras do material perfurado de 2 em 2 metros e a 
cada mudança litológica. 

As amostras deverão ser secas e acondicionadas em sacos plásticos no máximo 100g (cem gramas), os 
quais deverão conter as seguintes informações: intervalo de profundidade correspondente a cada 
amostra, número do poço, data, local e município. As amostras acondicionadas na forma descrita 
deverão ser encaminhadas à SANEPAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANUAL DE OBRAS 
DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

 

TÍTULO 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PERFURAÇÃO 

REVISÃO 
1 

PÁGINA 
3

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PERFURAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 MANUAL DE OBRAS 
DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

 

TÍTULO 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PERFURAÇÃO 

REVISÃO 
1 

PÁGINA 
32 

1. CANTEIRO DE OBRA 

A contratada para iniciar a perfuração deve: 

a) Estar com todo o canteiro instalado; 

b) Com os equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais disponíveis; 

c) A locação definida e; 

d) De posse do projeto e da Ordem de Serviços – OS. 

Após a conclusão do poço as instalações deverão ser removidas, o local limpo e entregue em perfeita 
condições de uso. Os custos decorrentes de reparos e recuperação de reparos e recuperação do local da 
obra serão de responsabilidade única da contratada. 

O desempenho e as condições de higiene e conservação do canteiro serão avaliados pelo fiscal da 
SANEPAR, em formulário próprio para avaliação das empreiteiras, conforme modelo n.° 10. 

2. SANITÁRIO QUÍMICO 

É utilizado na execução de obras em via pública, quando não há possibilidade de instalação de 
canteiro de obra. A unidade sanitário química deve conter tanque de acumulação para os dejetos de no 
mínimo 200 litros, ser equipado ou não com lavatório. Caso não possua lavatório, deve ser 
disponibilizado papel toalha umedecida com desinfetante. A instalação da unidade pode ser sobre uma 
carreta ou no passeio da via pública, desde que esteja autorizado pelo Poder Público local e ainda não 
atrapalhe o deslocamento de transeuntes. A higienização deve ser feita de acordo com a necessidade 
de modo a tornar o local higienicamente utilizável. 

A descarga do tanque de acumulação pode ser feita por equipamento de sucção equipado com tanque 
coletor, instalado em veículo para ser removido ou descarregado em poço de visita da rede coletora de 
esgoto. Na opção de descarga na rede coletora de esgoto, obrigatoriamente deve ser solicitada 
autorização ao responsável pelo sistema. Para o despejo do conteúdo do tanque de acumulação na rede 
da Sanepar, os produtos químicos inseridos no tanque devem ser de conhecimento e aprovado pelo 
responsável químico da Sanepar. A unidade sanitário químico deve estar de acordo com a 
"MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO" definido na Lei N.º 6.514, de 22 de dezembro de 
1977; Norma Regulamentadora (NR) aprovada pela portaria N.º 3.214 de 8 de junho de 1978. 

3. PLACAS DE OBRA 

Quando exigido, a contratada fornecerá placas relativas à obra de acordo com modelo definido pela 
SANEPAR, as quais serão instaladas em locais determinados pela fiscalização. 

As placas de responsabilidade técnica dos serviços exigidos pelos órgãos competentes serão 
confeccionadas e instaladas pela contratada sem ônus para a SANEPAR. Outras placas ou tabuletas da 
contratada, subcontratada, fornecedores de materiais ou equipamentos, somente poderão ser colocadas 
com autorização prévia da fiscalização. 
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4. PERFURAÇÃO 

A perfuração deverá ser executada pelo processo definido em projeto e com perfuratriz adequada. Os 
diâmetros dos furos definidos no projeto deverão ser rigorosamente obedecidos pela contratada e 
somente a fiscalização poderá autorizar qualquer alteração. 

A contratada deverá registrar todas as ocorrências durante a perfuração, além daquelas previstas no 
diário de perfuração. A verticalidade e alinhamento do furo deverão ser verificados sempre que a 
fiscalização julgar necessário. 

Os custos com pescarias de ferramentas, recuperação de verticalidade e alinhamento, reparos e 
recomposição de serviços não serão remunerados pela SANEPAR e serão de responsabilidade única 
da contratada. 

A remuneração dos furos será em função do processo utilizado para perfuração e dos tipos de rocha 
perfuradas, conforme classificação das rochas para perfuração. 

Além dos equipamentos e ferramentas para perfuração, a contratada é obrigada a manter na obra um 
medidor elétrico de nível, ou similar, para medidas diárias do nível estático. 

5. LAMA DE PERFURAÇÃO 

A lama de perfuração tem a finalidade de evitar desmoronamentos das paredes do poço, remover 
detritos e lubrificar ferramentas cortantes durante a perfuração. 

No preparo da lama não será permitido o emprego de aditivos que possam contaminar o aquífero. O 
emprego da lama é de responsabilidade exclusiva da contratada a qual caberá controlar os parâmetros 
físicos e químicos de forma a evitar danos irreversíveis no aquífero e facilitar a limpeza do poço. 
Salvo em situações especiais, os parâmetros físicos e químicos da lama deverão ser: densidade entre 
1,0 e 1,2 g/cm³, pH entre 7,0 e 9,5, viscosidade aparente entre 35 e 45 segundos medida no funil 
Marsh, conteúdo de areia inferior a 3% em volume. 

Nas perfurações em rochas sedimentares não será permitido o uso de lama de bentonita, somente de 
polímeros orgânicos; nas demais rochas, quando a perfuração for pelo sistema rotativo com circulação 
direta, a lama empregada deverá ser a de bentonita. 

Nas perfurações pelo sistema a percussão, não será permitida a utilização de lama. 

Quando for utilizado lama em perfuração de rochas sedimentares pelo sistema rotativo, a contratada 
deverá manter na sua obra tanques especiais para aplicação da mesma, e nas grandes profundidades, 
deverá ser utilizada bomba de lama par a recirculação. 

6. PERFILAGEM 

A perfilagem do poço é feita após a conclusão da perfuração a fim de se obter os parâmetros físicos e 
químicos das rochas perfuradas. 

A interpretação dos parâmetros permite a definição do perfil do poço e a determinação e 
dimensionamento do revestimento. 
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A contratada deverá utilizar processos e instrumentos adequados a fim de que os resultados obtidos 
sejam precisos e confiáveis. 

7. REVESTIMENTO 

O revestimento do poço é composto por tubos, filtros e pré-filtros com diâmetros, granulometria e 
quantidades previstas no projeto e redimensionadas após a perfilagem. 

Além da tubulação que compõe a câmara de bombeamento, geralmente no início do poço é feita uma 
proteção sanitária com tubos de chapas de aço não galvanizadas e argamassa de cimento e areia. 

Exceto o revestimento sanitário, as demais, quando forem de aço, deverão atender a especificação 
DIN 2440 ou SCHEDULE 20 “sem costura”. Nas colunas pesadas e de grandes profundidades as 
emendas serão reforçadas com o reforço de junta (bacalhau ou costela). 

A coluna de revestimento deverá ser colocada somente com a presença da fiscalização da SANEPAR 
e de forma a não apresentar nenhuma deformação. 

7.1. Revestimento com tubo de aço 

6.1.1 Revestimento com tubo de chapa de aço preta, espessura 4,76 mm (3/16”), para proteção 
sanitária com diâmetros definidos em projeto. 

6.1.2 Revestimento com tubo de aço galvanizado DIN 2440, nos diâmetros definidos em projeto. 

6.1.3 Revestimento com tubo de aço galvanizado SCHEDULE 20, nos diâmetros definidos em 
projeto. 

7.2. Revestimento com tubo geomecânico (PVC) 

7.2.1 Revestimento com tubo geomecânico nervurado standart, nos diâmetros definidos em projeto. 

7.2.2 Revestimento com tubo geomecânico nervurado reforçado, nos diâmetros definidos em projeto. 

7.3. Revestimento com filtro metálico 

7.3.1 Revestimento com filtro metálico ranhurado, nos diâmetros definidos em projeto. 

7.3.2 Revestimento com filtro metálico espiralado, nos diâmetros definidos em projeto. 

7.4. Revestimento com filtro geomecânico (PVC) 

7.4.1 Revestimento com filtro geomecânico nervurado standart, nos diâmetros definidos em projeto. 

7.4.2 Revestimento com filtro geomecânico nervurado reforçado, nos diâmetros definidos em projeto. 

7.5. Guias centralizadoras 

São aros de chapas de aço soldadas na coluna de tubos e filtros com a finalidade de manter a coluna. 
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verticalizada no furo, de maneira a facilitar a colocação do pré-filtro, conforme desenho n.° 07. 

7.6. Tampa de Fundo 

A extremidade inferior da coluna é obturada com uma tampa denominada tampa de fundo. 

7.7. Pré-Filtro 

O pré-filtro é o material composto de seixos com granulometria dimensionada em função das 
aberturas dos filtros, devendo ser de boa qualidade e atender as especificações do projeto básico. 

A colocação do pré-filtro é feita através de uma tubulação instalada entre a coluna de revestimento e a 
parede do poço. 

As tubulações provisórias utilizadas para a perfuração deverão ser totalmente removidas. 

O processo para colocação de pré-filtro deve obedecer a especificação do projeto ou indicação do 
geólogo da SANEPAR, a colocação somente sendo permitida com a presença da fiscalização. Durante 
o desenvolvimento do poço, deverá ser verificado o adensamento do pré-filtro até a eliminação total 
dos recalques em toda extensão prevista. 

8. DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA 

Após o revestimento do poço será feito o desenvolvimento do mesmo durante o tempo que for 
necessário, para que não haja carreamento de areia ou de qualquer outro material através dos filtros 
para dentro do poço. 

Antes da operação do desenvolvimento será aplicado dispersante químico, o qual deverá ficar em 
repouso pelo tempo mínimo de 12 horas. 

Em função do processo de perfuração e das características do aquífero serão definidos os processos de 
desenvolvimento: com plunge, com air-lift, ou ambos aplicados alternadamente. 

Concluído o desenvolvimento deverá ser feita a limpeza final com caçamba e bombeamento, ou 
somente bombeamento, até que a água apresente condições pra teste de produção. 

8.1. Fornecimento e aplicação de dispersante químico 

A aplicação de dispersante químico deverá ser feita no mínimo 12 horas antes do início do 
desenvolvimento. 

8.2. Desenvolvimento com plunge 

Esse processo consiste na movimentação vertical da haste com plunge na extremidade, que força a 
circulação da água no filtro e acomodação do pré-filtro. 

8.3. Desenvolvimento com air-lift 

Esse processo consiste no revolvimento da água com ar comprimido injetado por compressor. A  
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pressão do ar faz que a água circule no pré-filtro provocando a acomodação do mesmo, de forma a 
estabilizar o fluxo do lençol na produção do poço. 

9. TESTES HIDRÁULICOS 

Durante a perfuração do poço são realizados testes parciais de vazão para acompanhamento da 
produção e a vazão máxima de exploração é definida pelo teste final de produção. 

A contratada deverá dispor na obra de equipamentos e aparelhos suficientes e em condições de 
garantir a operação de testes durante no mínimo trinta horas. 

A medição do nível de água deverá feita com medidor elétrico ou similar e com precisão centimétrica. 
Junto com o equipamento deverá ser colocado uma tubulação de PVC com junta roscável, diâmetro 
½”, para descida do medidor. 

A tubulação de descarga deve ser dotada de válvula de regulagem sensível e de fácil manejo, de forma 
a permitir o controle e manutenção da vazão constante em regime de bombeamento. A água extraída 
deverá ser lançada a uma distância mínima de 15 m a jusante do poço.Os resultados de qualquer teste 
deverão ser registrados em planilhas próprias constantes do Relatório Conclusivo conforme modelo 
n.° 09. 

9.1. Teste parcial de vazão 

O teste deverá ser feito sempre com a presença da fiscalização da SANEPAR. Quando permitido pela 
fiscalização, poderá ser utilizado compressor para o bombeamento. 

9.2. Teste final de produção 

Os testes finais de produção deverão ser feitos somente com bombas submersas, de capacidades 
suficientes para extração da vazão máxima e rebaixamento máximo do nível dinâmico. É 
recomendável geralmente o uso de bombas de 20 a 50 HP. 

9.3. Coleta de amostras de água 

Antes do término do testes deverão ser coletadas amostras de água para ensaios de potabilidade 
através de análises físico-químicas, bacteriológicas, de metais e cromatográficas. As amostras de água 
serão entregues ou encaminhadas aos laboratórios pela fiscalização da SANEPAR. Os prazos entre 
coleta e entrega não deverão ultrapassar 24 horas para análise bacteriológica e cromatográfica e 48 
horas para análise físico-química. 

9.4. Ensaio de recuperação 

Concluído o teste final de produção será feito o teste de recuperação com a mesma freqüência de 
tempo em que foi medido o nível dinâmico, com recuperação de 90%, ou por um período de 7 horas, 
conforme o que ocorrer primeiro. 

10. ACABAMENTO 

O acabamento do poço se compõe de todos os serviços complementares à proteção e conservação do  



 MANUAL DE OBRAS 
DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

 

TÍTULO 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PERFURAÇÃO 

REVISÃO 
1 

PÁGINA 
37 

poço, conforme desenho n.° 08. 

10.1. Cimentação 

Todos os poços serão cimentados com argamassa de maneira a formar uma proteção sanitária. Essa 
cimentação será feita no espaço anular e nas profundidades que forem definidas pela fiscalização. 

A contratada será responsável por qualquer desvio do poço que ocorrer com a execução dos serviços, 
devendo as correções serem feitas sem nenhum ônus para  SANEPAR. 

Após a cimentação, a execução de serviços no poço somente será permitida após um período mínimo 
de 12 horas quando aplicados aditivos na argamassa. 

10.1.1. Aplicação de cimento e areia 

A cimentação será com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em volume. 

10.1.2. Nata de cimento 

A cimentação será feita com nata de cimento, constituída somente de cimento e água. 

10.2. Laje de Proteção 

Concluídos todos os serviços do poço, será executada uma laje de concreto simples envolvendo o tubo 
de revestimento, de forma que o mesmo fique 70 cm (setenta centímetros) no mínimo acima da laje. 

A laje de proteção deverá ser executada conforme desenho n.° 08, com espessura de 0,20 m e 
diâmetro de 1,2 m. A face superior da laje deverá um declive do centro para a borda. 

10.3. Tampa de Segurança 

A boca do poço deverá ser tampada e lacrada com tampa de aço roscável ou parafusada, de 
preferência soldada. 

11. RELATÓRIO CONCLUSIVO 

Após o término da obra, com a conclusão dos serviços de perfuração e teste hidráulico, a empresa 
contratada deverá elaborar um relatório conclusivo, utilizando de software desenvolvido 
exclusivamente com este fim. 

Quando uma empresa assina um contrato de prestação de serviços com a SANEPAR, através de uma 
OS, é fornecida uma cópia de instalador de aplicativo bem como uma senha para utilização desta 
ferramenta. 

O relatório conclusivo elaborado deverá sem obrigatoriamente entregue em cópia em meio digital e 
impressa, contendo a assinatura do responsável técnico da empreiteira contratada. 
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ITEM ESTRUTURA
01 CANTEIRO DE OBRAS

0105 PLACA DE OBRA
010501 Em chapa preta

110 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO
10108 Sanitário químico

50 POÇOS PROFUNDOS
5001 CANTEIRO DE OBRAS

500101 Transporte e instalação - Percussão
500102 Transporte e instalação - Rotativa (prof. até 400 m)
500103 Transporte e instalação - Rotativa (prof. até 500 m)  5001 - Por unidade, ud, instalada.
500104 Transporte e instalação - Rotopneumática (prof. até 400 m)
500105 Transporte e instalação - Rotopneumática (prof. até 500 m)
500106 Transporte e instalação - Teste de vazão c/ bomba até 100 HP
500107 Transporte e instalação - Teste de vazão c/ bomba acima de 101 HP
500108 Execução de base em concreto armado fck 25 MPa com 

20,30 x 5,50 x 0,20 m
500109 Mobilização global de equipamentos (rotativa e teste) e transporte de 

materiais para poços com câmara de bombeamento em 4"
500110 Mobilização global de equipamentos (rotopneumática e teste) e

transporte de materiais para poços com câmara de bombeamento em 6"

500150 Administração Local da Obra (ALO)

5002 TRANSPORTE DE MATERIAIS
500201 Carga  e descarga

500202 Transporte

5004 ALARGAMENTO - ROTOPNEUMÁTICA (ATÉ 400 M)  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para alargamento.
ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC

500402 6" para 10"
500404 8" para 12'

SERVIÇO

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Mão-de-obra para montagem e desmontagem do canteiro, bem como,
transporte, instalação e retirada dos equipamentos.

500201 - Peso, em t (tonelada), de
material carregado e descarregado.

Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para transporte do material
(tubos, filtros, peças, conexões, etc).

Fornecimento de mão-de-obra e equipamento para carga e descarga do
material a ser transportado (tubos, filtros, peças, conexões, etc)

500202 - Pelo momento de transporte, t x
km, sendo o peso correspondente ao
material transportado e a distância
compreendida entre a localidade da obra e
a cidade onde foi adquirido o material.

Fornecimento e execução da base.

Mão-de-obra para montagem e desmontagem do canteiro, bem como,
transporte, instalação e retirada dos equipamentos.

5004 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente alargado.

Fornecimento de mão de obra e materiais para confecção e
instalação da placa conforme modelo fornecido pela Sanepar,
inclusive estrutura de sustentação.

0105 - Área, em m², definida pelas
dimensões da placa.

Inclui todos os custos indiretos necessários a manutenção e
operação do canteiro de obras, incluindo toda a MO indireta
com seus encargos, veículos e equipamentos de apoio com seus
respectivos consumos e demais despesas locais ligadas
indiretamente a obra.

500150 - Por unidade, ud, a ser paga
proporcionalmente de acordo com a
evolução do faturamento da obra.

Disponibilização do sanitário, incluindo manutenção, limpeza,
esgotamento, fornecimento de insumos, mobilização e
desmobilização.

010108 - Por ud x mês, instalada.
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5005 ALARGAMENTO - ROTOPNEUMÁTICA (ATÉ 400 M)  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para alargamento.

ROCHAS ÍGNEAS - RI
500502 6" para 10"
500504 8" para 12'  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para alargamento.
5006 PERFURAÇÃO ROTATIVA (ATÉ 400 M)

ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC
500602 DN 152 (6")
500604 DN 216 (8 1/2")  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
500607 DN 251 (9 7/8")
500610 DN 311 (12 1/4")
500612 DN 375 (14 3/4")
500615 DN 444 (17 1/2")
500617 DN 560 (22")

5007 PERFURAÇÃO ROTATIVA (até 500 m)
ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC

500702 DN 152 (6")
500704 DN 216 (8 1/2")  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
500707 DN 251 (9 7/8")
500710 DN 311 (12 1/4")
500712 DN 375 (14 3/4")
500715 DN 444 (17 1/2")

5008 PERFURAÇÃO ROTATIVA (até 400 m)
ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM

500802 DN 152 (6")
500804 DN 216 (8 1/2")  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
500807 DN 251 (9 7/8")
500810 DN 311 (12 1/4")
500812 DN 375 (14 3/4")
500815 DN 444 (17 1/2")

5009 PERFURAÇÃO ROTATIVA (até 500 m)
ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM

500902 DN 152 (6")
500904 DN 216 (8 1/2")  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
500907 DN 251 (9 7/8")
500910 DN 311 (12 1/4")
500912 DN 375 (14 3/4")
500915 DN 444 (17 1/2")

5010 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA (até 400 m) 
ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC

501001 DN 100 (4")  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

5008 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5009 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5010 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5006 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5005 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente alargado.

5007 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5005 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente alargado.
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501002 DN 152 (6")
501003 DN 203 (8")
501008 DN 254 (10")
501009 DN 305 (12")  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
501011 DN 356 (14")
501013 DN 381 (15")
501014 DN 406 (16")

5011 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA (até 500 m)
ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS - RSC  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.

501101 DN 100 (4")
501102 DN 152 (6")
501103 DN 203 (8")
501108 DN 254 (10")
501109 DN 305 (12")
501111 DN 356 (14")
501113 DN 381 (15")
501114 DN 406 (16")

5012 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA (até 400 m)  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM

501201 DN 100 (4")
501202 DN 152 (6")
501203 DN 203 (8")
501208 DN 254 (10")
501209 DN 305 (12")
501211 DN 356 (14")
501213 DN 381 (15")
501214 DN 406 (16")

5013 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA (até 500 m)  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM

501301 DN 100 (4")
501302 DN 152 (6")
501303 DN 203 (8")
501308 DN 254 (10")
501309 DN 305 (12")
501311 DN 356 (14")
501313 DN 381 (15")
501314 DN 406 (16")

5014 PERFURAÇÃO C/ REVEST. SIMULTÂNEO AUTOMÁTICO 
ROCHAS ÍGNEAS E METAM - RI / RM (MATERIAL NÃO INCLUSO)

501401 DN 152 (  6")

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

5011 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5012 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5013 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5014 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para
perfuração c/ revestimento simultâneo, exceto o fornecimento do tubo
de aço. Os diâmetros são correspondentes aos revestimentos.

5010 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.
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501402 DN 203 (  8")
501403 DN 254 (10")

5016 PERFURAÇÃO ROTATIVA - RSC - POÇOS ATÉ 150,00 M COM 
CÂMARA DE BOMBEAMENTO EM 4"  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.

501601 DN 251 (9 7/8") - até 100,00 m de profundidade
501602 DN 251 (9 7/8") - de 100,01 a 150,00 m de profundidade

5017 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - RSC - POÇOS ATÉ 300,00 M 
COM CÂMARA DE BOMBEAMENTO EM 6"

501701 DN 152 (6") - até 100,00 m de profundidade
501702 DN 152 (6") - de 100,01 a 150,00 m de profundidade  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
501703 DN 152 (6") - de 150,01 a 200,00 m de profundidade
501704 DN 152 (6") - de 200,01 a 250,00 m de profundidade
501705 DN 152 (6") - de 250,01 a 300,00 m de profundidade

5018 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA  - RI/RM - POÇOS ATÉ 300,00 M 
COM CÂMARA DE BOMBEAMENTO EM 6"

500501 DN 152 (6") - até 100,00 m de profundidade
500502 DN 152 (6") - de 100,01 a 150,00 m de profundidade  Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para perfuração.
500503 DN 152 (6") - de 150,01 a 200,00 m de profundidade
500504 DN 152 (6") - de 200,01 a 250,00 m de profundidade
500505 DN 152 (6") - de 250,01 a 300,00 m de profundidade

5020 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO,  5020 - Extensão, em m, de tubos instalados.
CHAPA 3/16", AÇO PRETO - PROTEÇÃO SANITÁRIA

502001 DN 203 (8")
502002 DN 254 (10")
502003 DN 305 (12")
502004 DN 356 (14")
502005 DN 406 (16")
502006 DN 457 (18")
502007 DN 508 (20")

5021 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO,  5021 - Extensão, em m, de tubos instalados.
SCHEDULE 20 / 30, AÇO PRETO

502102 DN 203 (8")
502103 DN 254 (10")
502104 DN 305 (12")

5022 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO,  5022 - Extensão, em m, de tubos instalados.
DIN 2440, AÇO PRETO

502201 DN 152 (6")

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
dos tubos, não inclui o fornecimento dos mesmos.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
dos tubos, não inclui o fornecimento dos mesmos.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
dos tubos, não inclui o fornecimento dos mesmos.

5016 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5017 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

5018 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para
perfuração c/ revestimento simultâneo, exceto o fornecimento do tubo
de aço. Os diâmetros são correspondentes aos revestimentos.

5014 - Profundidade, em m, de poço
efetivamente executado.
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5023 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO LISO,

 AÇO GALVANIZADO
502301 DN 100 (4")
502302 DN 152 (6")  5023 - Extensão, em m, de tubos instalados.
502303 DN 203 (8")
502304 DN 254 (10")
502305 DN 305 (12")

5024 INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO PVC RÍGIDO 
NERVURADO (GEOMECÂNICO)  5024 - Extensão, em m, de tubos instalados.

502401 DN 100  (4")
502402 DN 150  (6")
502404 DN 200  (8")
502406 DN 250 (10")
502407 DN 300 (12") 

5026 INSTALAÇÃO DE FILTRO METÁLICO, RANHURA CONTÍNUA  5026 - Extensão, em m, de filtros instalados.
502601 DN 100 (4")
502602 DN 152 (6")
502603 DN 203 (8")
502604 DN 254 (10")

5028 INSTALAÇÃO DE FILTRO EM PVC RÍGIDO NERVURADO  5028 - Extensão, em m, de filtros instalados.
 (GEOMECÂNICO)

502801 DN 100 (4")
502802 DN 150 (6") 
502804 DN 200 (8")
502806 DN 250 (10")
502807 DN 300 (12") 

5030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÕES EM PVC  5030 - Por unidade, ud, instalada.
(GEOMECÂNICO)

503001 DN 154 x 100 - STD
503002 DN 200 x 150 - REF
503003 DN 206 x 150 - REF
503004 DN 206 x 154 - STD
503005 DN 250 x 200 - REF
503006 DN 250 x 206 - STD
503007 DN 300 x 250 - STD

5031 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIAS CENTRALIZADORAS  5031 - Por unidade, ud, instalada.
EM FERRO GALVANIZADO

503101 DN 100 (4")
503102 DN 152 (6")

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
dos tubos, não inclui o fornecimento dos mesmos.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
dos filtros, incluindo o fornecimento de luvas. Não inclui o fornecimento
dos filtros.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
dos filtros, não inclui o fornecimento dos mesmos.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
dos tubos, não inclui o fornecimento dos mesmos.
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503103 DN 203 (8")  5031 - Por unidade, ud, instalada.
503104 DN 254 (10")

5032 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FUNDO EM FERRO  5032 - Por unidade, ud, instalada.
GALVANIZADO

503201 DN 100 (4")
503202 DN 152 (6")
503203 DN 203 (8")
503204 DN 254 (10")
503205 DN 305 (12")

5033 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE FUNDO EM PVC  5033 - Por unidade, ud, instalada.
(GEOMECÂNICO)

503301 DN 100 (4") - STD
503302 DN 154 (6") - STD
503303 DN 200 (8") - REF
503304 DN 206 (8") - STD
503305 DN 250 (10") - STD
503306 DN 300 (12") - STD

5034 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO EM  5034 - Por unidade, ud, instalada.
FERRO GALVANIZADO

503401 DN 100 (4")
503402 DN 152 (6")
503403 DN 203 (8")
503404 DN 254 (10")
503405 DN 305 (12")

5040 CIMENTAÇÃO DO POÇO
504001 Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia
504002 Fornecimento e aplicação de nata de cimento

5043 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATA P/ REVESTIMENTO  5043 - Por unidade, ud, instalada.
SIMULTÂNEO

504301 DN 153,4 (6")
504302 DN 203,8 (8")
504303 DN 254,0 (10")

5044 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROSCA ESQUERDA EM AÇO  5044 - Por unidade, ud, instalada.
GALVANIZADO

504401 DN   75 (3")
504402 DN 100 (4")
504403 DN 152 (6")

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução
de acabamentos, incluindo tempo de cura da cimentação.

5040 - Volume, em m3, de acabamento
executado.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças, incluindo o fornecimento das mesmas.
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5055 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO  5055 - Volume, em m3, de material colocado.

505501 Pré-filtro 1,00 a 2,00 mm
505502 Pré-filtro 1,00 a 3,00 mm

5060 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FLUIDO PARA PERFURAÇÃO
506001 CMC (Carboxi Metil Celulose)
506002 Bentonita  5060 - Peso, em kg, de fluido utilizado.
506003 Polímero sintético
506004 Soda cáustica

5065 DISPERSANTE QUÍMICO
506501 Fornecimento de ortopolifosfato ácido
506502 Fornecimento de econox
506503 Aplicação de dispersante químico

5070 DESENVOLVIMENTO
507001 Com plunge
507002 Com "Air Lifth" - com compressor até 150 PCM
507003 Com "Air Lifth" - com compressor de 151 a 450 PCM
507004 Com "Air Lifth" - com compressor de 750 PCM

5075 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA 
TESTE DE VAZÃO

507501 Profundidade até  100,00 m
507502 Profundidade de 100,10 a 200,00 m
507503 Profundidade acima de 200,10 m

5076 TESTE DE VAZÃO
507601 Conjunto moto-bomba até 50 HP com  grupo-gerador
507602 Conjunto moto-bomba até 51 a 100 HP com  grupo-gerador
507603 Conjunto moto-bomba de 101 a 150 HP com  grupo-gerador
507604 Conjunto moto-bomba de 151 a 200 HP com  grupo-gerador
507605 Conjunto moto-bomba até 50 HP sem  grupo-gerador
507606 Registrador automático de nível de água
507610 Recuperação de nível

5080 PERFILAGEM  5080 - Unidade, ud, de perfilagem.
508001 Perfilagem geofísica (sp, indução, elétrica, sônico, caliper, gama)
508002 Perfilagem geofísica (sp, indução, elétrica, sônico, gama)
508010 Perfilagem ótica de alta resolução

5085 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA  5085 - Unidade, ud, de análise.
508501 Análise físico-química completa

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para colocação
do pré-filtro, incluindo o fornecimento do mesmo.

Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para aplicação do fluido,
incluindo o fornecimento do mesmo.

Fornecimento de dispersante químico. 506501 e 506502 - Volume, em l, de
dispersante químico utilizado.

506503 - Tempo, em h, de aplicação de Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para
desenvolvimento e limpeza do poço.

5070 - Tempo, em h, de desenvolvimento
executado.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
de conjunto moto-bomba.

5075 - Unidade, ud, de conjunto moto-
bomba instalado.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução
de teste de vazão, incluindo coleta e acondicionamento de amostras de
água.

5076 - Tempo, em h, de execução de
teste.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução
da perfilagem.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para execução
da análise da água.
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52 MATERIAIS PARA POÇOS PROFUNDOS

5201 TUBO LISO, CHAPA 3/16", AÇO PRETO - PROTEÇÃO SANITÁRIA
520101 DN 203 (8")
520102 DN 254 (10")
520103 DN 305 (12")
520104 DN 356 (14")
520105 DN 406 (16")
520106 DN 457 (18")
520107 DN 508 (20")

5203 TUBO LISO SCH 20, AÇO PREÇO COM COSTURA
520302 DN 203 (8")
520303 DN 254 (10")
520304 DN 305 (12")

5204 TUBO LISO SCH 30, AÇO PREÇO COM COSTURA
520402 DN 203 (8")
520403 DN 254 (10")
520404 DN 305 (12")

5205 TUBO LISO DIN 2440, AÇO PRETO COM COSTURA
520502 DN 152 (6")

5207 TUBO LISO, AÇO GALVANIZADO COM COSTURA
520701 DN 100 (4")
520702 DN 152 (6")
520703 DN 203 (8")
520704 DN 254 (10")
520705 DN 305 (12")

5209 TUBO PVC RÍGIDO NERVURADO - STD (GEOMECÂNICO)
520901 DN 100 (4") - STD
520902 DN 150 (6") - STD
520903 DN 200 (8") - STD
520904 DN 250 (10") - STD
520905 DN 300 (12") - STD

5210 TUBO PVC RÍGIDO NERVURADO - REF (GEOMECÂNICO)
521002 DN 150 (6") - REF
521003 DN 200 (8") - REF

5212 FILTRO METÁLICO, RANHURA CONTÍNUA, ABERTURA 0,75 MM
521201 DN 100 (4")
521202 DN 152 (6")

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5201 - Extensão, em m, de revestimentos
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5203 - Extensão, em m, de revestimentos
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5204 - Extensão, em m, de revestimentos
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5205 - Extensão, em m, de revestimentos
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5207 - Extensão, em m, de revestimentos
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5209 - Extensão, em m, de revestimentos
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5210 - Extensão, em m, de revestimentos
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5212 - Extensão, em m, de filtros
instalados.
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521203 DN 203 (8")
521204 DN 254 (10")

5213 FILTRO METÁLICO, RANHURA CONTÍNUA, ABERTURA 0,50 MM
521301 DN 100 (4")
521302 DN 152 (6")
521303 DN 203 (8")
521304 DN 254 (10")

5214 FILTRO PVC RÍGICO NERVURADO - STD (GEOMECÂNICO), ABERTURA
 0,75 MM

521401 DN 100 (4") - STD
521402 DN 150 (6") - STD
521403 DN 200 (8") - STD
521404 DN 250 (10") - STD
521405 DN 300 (12") - STD

5215 FILTRO PVC RÍGICO NERVURADO - REF (GEOMECÂNICO)
521502 DN 150 (6") - REF
521503 DN 200 (8") - REF

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS

SERVIÇO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5213 - Extensão, em m, de
filtrosinstalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5214 - Extensão, em m, de filtros
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5215 - Extensão, em m, de filtros
instalados.

Fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para instalação
das peças.

5212 - Extensão, em m, de filtros
instalados.
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AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 
PROFUNDOS 

 
 
 
 
 

Eu............................................................................. 
abaixo – assinado, autorizo a Companhia de Saneamento do Paraná –SANEPAR, a utilizar a área de 100 

m2 (10 metros x 10 metros) e da faixa de servidão minha de propriedade localizada em ........................... no 

município de ................... para obras de perfuração de poço n0 ....... 

 
 

A presente autorização não causará impedimento à reclamações quanto à posse, domínio ou 

indenizações que, por ventura, se fizerem necessárias referentes à área aqui citada. 

 
 
 
 
 
 
 
NOME .................................................................. 

CPF .................................................................. 

ENDEREÇO .................................................................. 

 
 
 
 
 

................., ...... de ......... de ........... 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que não existe na legislação municipal aplicável ao uso e 

ocupação do solo e proteção do meio ambiente, qualquer impedimento a construção pela Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR do poço tubular profundo nº ......., na localidade 

......................................................., município de .......................................................... 

Esta Declaração não dispensa nem substitui a obtenção pelo empreendimento de certidões, alvarás 

ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal. 

 

 

 

 
........................................., ........ de ............ de ................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 

7) Assinatura(carimbo) 
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PROJETO CONSTRUTIVO 

  
Município     Prazo Execução:   
Localidade     Perfuratriz:   
Poço nº     Aquífero:   

           
Características Dimensionais Perfuração  Litologia 

Diâm.(")  Tipo Intervalo(m)   Extensão (m)  Intervalo(m)  Qualificação 
             
             
             
             
             
             
Perfil Gráfico Litológico/Construtivo  Completação 
       Revestimento 
       Intervalo(m)  Diâm.(")   Tipo  Extensão(m) 
               
               
               
               
       Intervalo(m)  Diâm.(")  Abertura   Extensão(m) 
               
               
               
               
               
               
                 

   Pré-Filtro 
    Granulometria (mm) Intervalo  Volume (m³) 
          

                 
   Cimentação 

      Traço Intervalo Volume (m³) 
            
            

                 
       Desenvolvimento 
       Duração (h) Tipo 
           
                 
       Teste de Produção 
       Duração (h) Q (m³/h) Crivo 
             

Observações: 
Deverão ser fornecidos ainda os seguintes materiais e serviços: 
Tampa de segurança 
Tubos de PVC em 3/4" para medidas de nível dinâmico durante o teste 
Amostragem de metros em metro e/ou a cada manobra, de acordo com orientação do contratante 
Preencimento de diários de perfuração com registros de avanço e entradas d´água. 
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1. Município: 

3. Poço nº:

5. Interessado: 

8. Altitude (m): 

      Sim(1)         

CREA:

LOCAÇÃO  PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

CROQUI DA UNIDADE

           Não10. Existência de poço tubular - raio de 200m:

(1) Caso sim, informar quantos poços e localizá-los no croqui.

9. Data de Locação: 

6. Desnível em relação ao 
reservatório (m): 

 Fuso = 

4. Distância em relação 
ao reservatório (m): 

7. Coordenadas do poço (UTM): X = Y = 

2. Localidade: 

 Nº de poços:

Assinatura do Resp. Técnico:

Nome do Responsável Técnico:

Formação: 

 

$
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
LICITAÇÃO N.º  

OBJETO: 
 
 
 
 

O abaixo assinado, __________________________________________, Identidade N.º 
________________ na qualidade de responsável legal pela empresa 
_________________________________________ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o 
profissional  responsável técnico, de acordo com as Resoluções n.º 218 e n.º 317 do 
CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, bem como o 
parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual n.º 15.608/07. 
 
 
1. Geólogo Responsável Técnico 

 
Nome: _________________________________________________ 
 
CREA: ____________________ 
 
 
Declaramos que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de 
profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis 
trabalhistas vigentes. 
 
O referido responsável fará as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs junto ao 
CREA, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital 
da presente licitação. 
 
 
 
 
Curitiba        /        /  
 
 
 
 
__________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
NOME: ____________________________________ 
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MANHÃ

SIM NÃO NÃO SE APLICA

SIM NÃO NÃO SE APLICA

SIM NÃO NÃO SE APLICA

SIM NÃO NÃO SE APLICA

INST. MECÂNICAS

���������	
�	���
�����	������� 
��������	
�	��������
����	��

LIMPEZA

CAMINHÃO APOIO

DESCARTE DE RESÍDUOS

PROF SERV. ESPECIALIZADO

LIMPEZA

INSTAL. ELÉTRICA

INSTAL. SONDA

RELAÇÃO FUNC.

ANOTAÇÕES DA SANEPAR/SERVIÇOS EM ANDAMENTO (INDICAR O  REGISTRO DA OCORRÊNCIA, DETALHAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO) 

ART TESTE VAZÃO

CURA EQUIP. ELETROMECÂN.

RECOMPOSIÇÃO PAVIM.

(***) INDICAR NAS ANOTAÇÕES DA SANEPAR AS 
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E SUAS QUANTIDADES, EM SERVIÇO.

(**) INDICAR NAS ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO AS FRENTES DE TRABALHO ATIVAS,  QUANTIDADES E DESCREVER AS 
SUA  COMPOSIÇÃO.

TARDE

OUTROS (***)
(*)INDICAR NAS ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO SOBRE A TRABALHABILIDADE NA 
OBRA, O QUE É/FOI POSSÍVEL EXECUTAR NESTE DIA.

QUANTIDADE

EQUIPE SERV. ESPECIALIZADO

ENCARREGADO GERAL

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

CAMINHÃO COMPRESSOR 

CAMINHÃO PERFURATRIZ

(*)INSTÁVEL

IA/ENG/0058                   

LOCALIDADE:

CONTRATADA:

OBRA OU SERVIÇO:

������������
�������	�������

 BOLETIM  DE OCORRÊNCIA EM SERVIÇOS DE HIDROGEOLOGIA- BDOHG 

������	�
��
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���		��	����		���
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SERVIÇOS EM ANDAMENTO

GEÓLOGO

����������������������
�

EPI

EPC

UNIFORME

PERFURAÇÃO

CIMENTAÇÃO

ACESSO

ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA SANEPAR ( A ) 

ANOTAÇÕES DA CONTRATADA (INDICAR O  REGISTRO DA OCORRÊNCIA, DETALHAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO) 

DESMOBILIZAÇÃOCONSTR. TANQUE

SINALIZAÇÃO

NÃO SE APLICA ( - )NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA SANEPAR ( NA ) 

EXECUÇÃO BASE

REVESTIMENTO

INJ. PRÉ-FILTRO INST. HIDRÁULICAS

BOA

VERIFICAÇÕES DA SANEPAR (INDICAR O  REGISTRO DA OCORRÊNCIA, DETALHAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO) 

EQUIPAMENTO NO CANTEIRO

DATA PRAZO RESTANTECONTRATO N°

MÃO DE OBRA NO CANTEIRO

BDOHG N°ORDEM DE SERVIÇO N°

(*)CHUVOSO

(*)IMPRATICÁVEL
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2
3
4
5
6
7
8

Nº da Ordem de Serviços (OS):
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Localidade/Serviço:

3. Como está o atendimento aos prazos, as etapas a executar, definidos no marco
intermediário e no cronograma físico estabelecidos no Edital e/ou Contrato?

1. O serviço iniciado e/ou executado atende ao Objeto Contratual, o Termo de Referência e
seus anexos, as orientações do MOS/ MOP e as normas técnicas? As placas da obra foram
colocadas e mantidas durante a execução da obra?

2. A perfuração do poço foi feita por técnicos capacitados na operação da sonda e das
ferramentas? A sonda perfuratriz e o ferramental são adequados para a execução do
projeto?(hastes, comandos, bit's, estabilizadores, brocas etc). Ocorreram muitas paralisações
para manutenção corretiva? (defeitos/quebras de equipamentos). Estes equipamentos
apresentam bom estado de conservação?

3. Na execução do teste de vazão foram utilizados equipamentos eletromecânicos adequados
para definir as condições hidráulicas do poço tubular? (bomba submersa,cabos elétricos,
edutores, chave de partida da bomba submersa, medidores de vazão, medidores de nível
etc.).

Aspecto Canteiro de obras - Pontuação Obtida:

1. Houve o efetivo Gerenciamento e coordenação dos serviços e dos profissionais durante o

desenvolvimento da obra? A contratada demonstrou iniciativa, proatividade, apresentou

soluções alternativas, no desenvolvimento dos serviços?

1. Foram utilizados os materiais e equipamentos de proteção EPI, uniforme, crachá, e
atendidas as NR's (principalmente as NR's 10 e 35) e o PCMAT?

5. Como foi o atendimento às solicitações do fiscal técnico do empreendimento? Foram

atendidas no prazo estipulado e/ou conforme estabelecido no Edital e/ou Contrato? Houve um

bom relacionamento com o encarregado/responsável pela obra?
6. O canteiro de obras é constantemente limpo durante a execução e ao final da obra? São
praticadas ações de prevenção a riscos ambientais? Os resíduos gerados recebem a
adequada destinação?

2. Foram utilizados os materiais e equipamentos de proteção EPC e tomados os cuidados
com a segurança (sinalização, movimentação de carga, passadiços, guarda-corpos, proteção
da área das obras/dos materiais e equipamentos) atendendo as exigências estabelecidos nas
NRs, Edital e/ou Contrato?
Aspecto Segurança - Pontuação Obtida:

4. Como está o canteiro e o local de obras (armazenamento, limpeza, segurança patrimonial,
higiene) e os serviços preliminares componentes da obra (condições de acesso, preparo do
terreno, obras e serviços de infraestrutura para as instalações internas elétricas, para a
alimentação elétrica, outros).

FAD:

Contrato No:
Contratada:

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA  EM SERVIÇOS E OBRAS 
DE  HIDROGEOLOGIA - FACHG                                                                             Data:

Pontuação Obtida na Avaliação:

	3	5&	67�

Para o conceito INSUFICIENTE será emitida a notificação de 
insuficiência à Contratada, e na REINCIDÊNCIA será aplicada 

sanção administrativa indicada na IT/ENG/0011 conforme prevista 
em edital/contrato/carta convite.
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ASSINATURA
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Aspecto Administração/Organização - Pontuação Obtida:
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2. Foram apresentadas as documentações exigidas (ART, ASO, outros) nos prazos
estabelecidos no edital e/ou contrato? O número e qualificação dos funcionários são
adequados à natureza da obra? A equipe está comprometida?

7. Como está sendo realizado o controle e acompanhamento dos serviços (consistência nos
apontamentos dos dados e serviços executados, coleta e armazenagem das amostras de
calha, preenchimento do BDOHG). A contratada está em dia com os fornecedores? Há
alguma demanda para a Sanepar neste aspecto?

#DIV/0!

Número de vias: 01 UNIDADE CONTRATANTE e cópia para CONTRATADA  
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FACHG-Serviço Concluído (Última medição)

#DIV/0! Média das notas obtidas

#DIV/0! Média Final (Serviço concluído/médias)

OBS.  Os conceitos são: zero, um, dois ou  três - não tem valor fracionado.   A última avaliação corresponde ao serviço concluído e medição final.

1. Os serviços concluídos atenderam ao Objeto Contratual, ao Termo de Referência e seus anexos, as orientações do MOS/MOP e as normas
técnicas? As placas foram colocadas e mantidas durante a execução da obra?
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Número de vias: 01 UNIDADE CONTRATANTE e cópia para CONTRATADA  

��34�5�

1. Houve o efetivo Gerenciamento e Coordenação dos serviços e dos profissionais durante o desenvolvimento dos serviços? A contratada
demonstrou iniciativa, proatividade, apresentou soluções alternativas no desenvolvimento dos serviços?

Aspecto Segurança - Pontuação Obtida:

2. A perfuração do poço foi feita por técnicos capacitados na operação da sonda e das ferramentas? A sonda perfuratriz e o ferramental atenderam 
aos requisitos para a execução do projeto? (hastes, comandos, bit's, estabilizadores, brocas etc). Ocorreram demasiadas paralisações para
manutenção corretiva? (defeitos/quebras de equipamentos). Estes equipamentos estavam em bom estado de conservação?

3. O teste de vazão foi executado com equipamentos eletromecânicos adequados para definir as condições hidráulicas do poço tubular? (bomba
submersa,cabos elétricos, edutores, chave de partida da bomba submersa, medidores de vazão, medidores de nível etc.).

Aspecto Canteiro de Obras - Pontuação Obtida:

65%&7�8

�

1. Durante a execução dos serviços houve controle e acompanhamento pela Contratada na utilização dos materiais e equipamentos de proteção

EPI, uniforme, crachá? Atenderam as NR’s e as exigências da Sanepar?
2. Durante da execução dos serviços foram utilizados os materiais e equipamentos de proteção EPC e tomados os cuidados com a segurança
(sinalização, movimentação de carga, passadiços, guarda-corpos, proteção da área das obras/dos materiais e equipamentos) atendendo as
exigências estabelecidas nas NR’s, Edital e/ou Contrato?

Aspecto Organização - Pontuação Obtida:

Pontuação Obtida na Avaliação:

6. O canteiro de obras foi constantemente limpo durante a execução e ao final da obra? Foram praticadas ações de prevenção a riscos
ambientais? Os resíduos gerados receberam a adequada destinação?
7. Como foi realizado o controle e acompanhamento dos serviços (consistência nos apontamentos dos dados e serviços executados, coleta e
armazenagem das amostras de calha, preenchimento do BDOHG). A contratada está em dia com os fornecedores? Houve alguma demanda para
a Sanepar neste aspecto?
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Para o conceito INSUFICIENTE será emitida a 
notificação de insuficiência à Contratada, e na 

REINCIDÊNCIA será aplicada sanção administrativa 
indicada na IT/ENG/0011 conforme prevista em 

edital/contrato/carta convite.
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Contratada:        
Contrato No:

Data:
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA  EM SERVIÇOS E OBRAS DE 

HIDROGEOLOGIA - FACHG                                                                                 

FAD:
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Localidade/Serviço:Nº da Ordem de Serviços (OS):
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2. Foram apresentadas as documentações exigidas (ART, ASO, outros) nos prazos estabelecidos no edital e/ou contrato? O número e a
qualificação dos funcionários foram adequados à natureza da obra? A equipe estava comprometida?

3. Como foi o atendimento aos prazos das etapas /atividades executadas, definidos no cronograma físico estabelecidos no Edital e/ou Contrato
e/ou nos marcos intermediários?
4. Como ficou o canteiro e o local de obras (armazenamento, limpeza, segurança patrimonial, higiene) e os serviços preliminares componentes da
obra (condições de acesso, preparo do terreno, obras e serviços de infraestrutura para as instalações internas elétricas, para a alimentação
elétrica, outros)?
5. Como foi o atendimento às solicitações do fiscal técnico do empreendimento? Foram atendidas no prazo estipulado e/ou conforme estabelecido
no Edital e/ou Contrato? Houve um bom relacionamento com o encarregado/responsável pela obra?
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SERVIÇOS SUPERAM AOS REQUISITOS
SERVIÇO EXECUTADO NOS PADRÕES 

EXIGIDOS
SERVIÇO NÃO ACEITÁVEL, A SER 

REFEITO
SERVIÇO NÃO APROVEITÁVEL

SERVIÇO EXCELENTE SERVIÇO BOM SERVIÇO INADEQUADO SERVIÇO MUITO RUIM

SIM PARCIALMENTE  POUCO NÃO

SATISFEITO  PLENAMENTO / SUPERA ATENDE O ESPERADO ABAIXO DO ESPERADO NÃO ATENDE / INSATISFEITO

ATENDE SEMPRE AS SOLICITAÇÕES 
DA SANEPAR

ATENDE NA   MAIORIA    DAS   VEZES, 
APÓS PRIMEIRA SOLICITAÇÃO

ATENDE ÀS VEZES, DEPOIS DE 
INSISTENTES SOLICITAÇÕES

NÃO ATENDE, NÃO APLICA O QUE FOI 
ORIENTADO E SOLICITADO PELA SANEPAR

SUPERA AS EXIGÊNCIAS, TEM  
PROATIVIDADE, COM INICIATIVA, COM 

PARCERIA

 ATENDE AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E/OU CONTRATO, NOS 

MANUAIS, NORMAS e ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS e NRs.

ATENDE PARCIALMENTE AOS 
PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NOS 

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS

AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E DE QUALQUER 
EVIDÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS

SERVIÇO REALIZADO COM 
EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA 

CONHECIMENTO E COMPETÊNCIA 
APROPRIADOS PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS

CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 
INSUFICIENTES PARA EXECUTAR OS 

SERVIÇOS

NÃO POSSUI CONHECIMENTO E/OU 
COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS

QUALIDADE ALTA QUALIDADE MÉDIA QUALIDADE BAIXA SEM QUALIDADE

ENTREGA COMPLETA E ANTECIPADA
FALTA ENTREGA DE DOCUMENTOS E /  OU 

DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PARCIALMENTE ENTREGUE, FALTAM 
SERVIÇOS PLANEJADOS NO 

CRONOGRAMA, SERVIÇO COM ERROS

SERVIÇO FINALIZADO SEM CONDIÇÕES DE 
SER ACEITO.

INDICADORES PARA ADOÇÃO DA PONTUAÇÃO MERECIDA,  A SER ATRIBUÍDA PELO NÍVEL DE QUALIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO

                       FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA  ELETROMECÂNICA (FACEM SERVIÇOS E OBRAS ELETROMECÂNICAS)

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO POR ITEM DE VERIFICAÇÃO

            IA/ENG/0025-003 


