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RESUMO 

O presente trabalho aborta os conceitos que envolvem perdas na distribuição em redes de água 

em Sistemas de Abastecimento e algumas ações aplicadas em dois setores comerciais na Sede 

do Município de Tianguá – Ceará, essa experiência exitosa contribuirá de forma significativa 

ao combate, controle e monitoramento de perdas de água e equalização de pressões nas redes 

de distribuição para outras Empresas de Saneamento, mas se caracteriza sobre tudo a 

preocupação com os recursos hídricos para as gerações do presento e do futuro. O projeto de 

implementação de Distrito de Medição e Controle (DMC), como uma ferramenta para 

equalização de pressões e combate a perdas de água em Sistema de Abastecimento, objetiva 

apresentar ações a serem utilizadas na prática, observando métodos e procedimentos técnicos 

operacionais, com planejamento, cronograma, orçamentos e viabilidade técnica e econômico-

financeira para a sua execução. 
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1. PROBLEMA 

 

 A Região Nordeste do Brasil ainda atravessa uma das mais severas estiagens da 

atualidade. No Ceará o ciclo começou ainda no ano de 2012, estendendo-se até o presente ano 

e é o mais longo desde 1973, segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME). O Estado tem enfrentado grandes dificuldades para manter 

o abastecimento humano e a agricultura irrigada dos municípios, devido aos baixos índices 

pluviométricos nos últimos anos e consequentemente a não recarga dos mananciais. 

 O Estado do Ceará está com o mais baixo nível médio de volume dos 153 açudes 

monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), com 7% apenas da 

capacidade de armazenado no ano de 2017.  

 Com todos esses dados é inevitável questionar-se quais as medidas estão sendo 

tomadas pelo Poder Público afim de melhor gestão do recurso hídrico disponível. Quais a 

campanhas estão sendo divulgadas para minimizar o desperdício por parte dos consumidores 

e quais políticas públicas estão sendo realizadas voltadas ao uso consciente da água.    

 Esses questionamentos vêm sendo acentuado a nível estatual e nacional devido aos 

debates relacionados a gestão operacional dos sistemas de abastecimento de água, 

principalmente sua distribuição e as perdas encontradas ao longo de seus trechos, com os 

dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), que lança 

anualmente as principais fontes de informações sobre o setor, intensificou o debate devido o 

Nordeste apresentar 46,3% de Índice de Perdas na Distribuição, ocupando o posto de segunda 

região do país a apresentar maior valor percentual do índice, ficando atrás somente da Região 

Norte, que apresentou 47,3%.  

 Já o Estado do Ceará apresenta um índice de 40,6%, bem acima da média nacional que 

é de 38,1% (Dados do SNIS 2016). Esses números são alarmantes e requer medidas a curto, 

médio e longo prazo para reverter essa situação afim de diminuir drasticamente as perdas nas 

distribuições de água dos diversos estados do Brasil.   
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2. JUSTIFICATIVA  

 

As perdas de água é o volume referente à diferença entre a água entregue ao sistema 

de abastecimento e os consumos autorizados, medidos e não-medidos, faturados ou não 

faturados, fornecidos aos consumidores cadastrados, à própria Prestadora de Serviços de 

Saneamento e a outros que estejam implícita ou explicitamente autorizados a fazê-lo.    

Em um sistema de abastecimento de água podem ser identificados dois tipos de perdas:  

Perda real ou Perda Física: corresponde ao volume de água produzido que não chega 

ao consumidor final devido à ocorrência de vazamentos nas adutoras, redes de distribuição e 

reservatórios, bem como, de extravasamentos em reservatórios.  

Perda Aparente ou Perda não física: corresponde ao volume de água consumido, porém 

não contabilizado pela Prestadora de Serviços de Saneamento, decorrente de erros de medição, 

subavaliação de consumos, falhas de cadastro e de gestão comercial, e fraudes de diversos 

tipos (violação de hidrômetros, ligações clandestinas, by-pass de hidrômetro, violação de 

corte, e outros). 

 Os prejuízos relacionados as perdas de água na distribuição são inúmeros e pode-se 

destacar: 

-Como o principal deles à conservação dos recursos hídricos, pois irá requerer do sistema de 

abastecimento como um todo, um maior gasto de energia e materiais, que se inicia na captação 

e se estende ao tratamento, transporte, armazenamento e distribuição.                                                               

- Vazamentos na rede de distribuição, podendo causar um grave dano a saúde dos clientes, 

pois a infiltração de agentes patogênicos pode causar contaminações bacteriológicas a rede 

através da despressurização.   

- A diminuição da oferta prejudicando sua comercialização e restringindo o direito ao uso da 

água, descumprindo a Lei nº 9.433 (1997) que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e as leis estaduais de mesma natureza, que define a água como um bem público, 

finito, prioritariamente voltado ao abastecimento e datado de valor econômico. 

- Aumento do consumo de energia, que é o segundo item nas despesas das Companhias de 

Saneamento.  

 Se por um lado tem-se as perdas por conta de vazamentos na rede de distribuição, então 

um dos fatores a ser também observado é o gerenciamento adequado das pressões, em sistema 
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de abastecimento de água e consequentemente sua distribuição, é considerado uma das ações 

fundamentais para a otimização da operação desse tipo sistema. 

 Segundo, Thornton  (2005), o gerenciamento de pressões pode ser definido como a 

prática de gerenciar pressões em sistema de distribuição de águam nos seus níveis ótimos, 

assegurando suficiente e eficiente abastecimento para o atendimento adequado dos usos dos 

consumidores, ao mesmo tempo em que se reduzem as pressões desnecessárias, ou excessivas, 

eliminando surtos de pressão e falha de controle, que provocam aumento de vazamentos. 

Thornton ressalta que, em muitos casos, o gerenciamento de pressões se revela uma solução, 

não somente para a redução do volume de perdas reais, mas também, para as causas desse tipo 

de perdas, o que torna a mais eficiente ferramenta do controle sustentável das perdas reais 

(vazamentos). 

 O Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Tianguá é divido em dez setores 

comerciais e os que mais apresentam problemas de vazamentos em RDA são os setores 

comerciais I e VIII, um com pressões abaixo do que é estabelecido pela Agência 

Regulamentadora de Serviços Delegados do Estado do Ceará e o outro com pressões 

superiores a 30 m.c.a (metros de coluna de água).  

Foi realizado no Setor Comercial I (Bairro Dom Timóteo) ensaio de pressão com 

aparelho de medição devidamente calibrado com aquisição dados a cada um hora,  em um 

intervalo de 24 horas, obteve-se uma média de 3,9 m.c.a, não cumprindo a resolução da ARCE 

de nº 130 que afirma: “O fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão 

dinâmica disponível mínima de 10 m.c.a (dez metros de coluna de água) referida ao nível do 

eixo da via pública, em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob 

condições de consumo não nulo”. 

A pressão média encontrada para o Setor Comercial VIII (Bairro Frecheiras) no ensaio 

realizado foi de 31,87 m.c.a, cumprindo a resolução da ARCE de nº 130 que afirma: “O 

fornecimento de água deverá ser realizado mantendo uma pressão dinâmica disponível 

mínima de 10 m.c.a (dez metros de coluna de água) referida ao nível do eixo da via pública, 

em determinado ponto da rede pública de abastecimento de água, sob condições de consumo 

não nulo”, porém com um valor três vezes a mais do que solicitado pela Agência 

Regulamentadora. 

O controle de perdas nos sistemas de abastecimento de água é uma ferramenta de 

fundamental importância para a gestão dos recursos hídricos de uma determinada localidade, 

cidade ou município. O cenário brasileiro é bastante preocupante, segundo estudos, os 
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percentuais de perdas no Brasil estão variando de 30% a 60%. Levando em consideração que 

a água disponível para consumo está cada vez mais escassa e principalmente no Nordeste 

Brasileiro, os baixos índices pluviométricos, esses números se tornam absurdos e inaceitáveis. 

Porém para entender como esses valores se concretizam, faz-se necessário um estudo 

aprofundado as características e peculiaridades de cada sistema, afim de levantar as possíveis 

falhas e problemáticas e posteriormente propor melhorias eficazes.  

O Município de Tianguá, situado na Serra da Ibiapaba, região Norte do Estado do 

Ceará, está passando por um momento de grande urbanização nos últimos anos, a especulação 

imobiliária tem sido um fator forte para o seu desenvolvimento, como o surgimento de novos 

loteamentos e construção de habitações domiciliares provenientes do Programa Federal “ 

Minha Casa, Minha Vida”. Com isso a demanda e o consumo de água aumentam de forma 

considerável. Segundo Azevedo Neto (2015), “demanda” é a quantidade de água que se estima 

que o usuário deseja e/ou precisa. Já o “consumo” é a quantidade de água que o usuário recebe 

ou pode pagar. 

A demanda e o consumo são função de uma série de fatores inerentes à localidade a 

ser abastecida, varia de cidade para cidade, assim como pode variar de um setor de distribuição 

para outro, numa mesma cidade, Azevedo Neto (2015). 

Analisando os dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do 

Ceará – IPECE, que é uma autarquia vinculada a Secretaria de Planejamento e Gestão do 

Ceará, em seus relatórios anuais que trata de uma visão panorâmica sobre os diversos aspectos 

dos 184 municípios do Estado, no qual comporta também os dados de infraestrutura no 

Saneamento, mostrou que em 2011 o Município de Tianguá apresentava 17.136 ligações de 

água ativas e em 2016 já possuía 20.008 ligações ativas , apresentando um crescimento de 

16,7% em apenas cinco anos. Por outro lado, ao observar o mesmo relatório, obtém-se uma 

diminuição do índice de cobertura da rede de distribuição de água no centro urbano, que 

passou de 99,28% para 99,24%. 

 

As perdas reais também conhecidas como perdas físicas, referem-se a toda água 

disponibilizada para distribuição que não chega aos consumidores. Essas perdas acontecem 

por vazamentos em adutoras, redes, ramais, conexões, reservatórios e outras unidades 

operacionais do sistema. Elas compreendem principalmente os vazamentos em tubulações da 

rede de distribuição, provocados especialmente pelo excesso de pressão, habitualmente em 

regiões com grande variação topográfica. Os vazamentos também estão associados à 
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qualidade dos materiais utilizados, à idade das tubulações, à qualidade da mão-de-obra e à 

ausência de programas de monitoramento de perdas, dentre outros fatores. A utilização de 

água para procedimentos operacionais, como lavagem de filtros da Estação de Tratamento de 

Água (ETA) e descargas na rede, não deve ser considerada perda quando este consumo se 

refere ao estritamente necessário para operação. 

 Conforme mostrados os dados acima, o aumente do número de ligações proporciona 

ao Sistema de Abastecimento um maior consumo por parte de seus clientes e em contrapartida 

o aumento da demanda, dessa forma os diversos serviços solicitados pela cliente também 

tende a ter um crescimento significativo, com base nesses números, destacam-se os serviços: 

- Retirada de vazamentos em ramais: São tubulações geralmente de PEAD que interligam a 

rede de distribuição de água ao hidrômetro do cliente. 

- Retirada de vazamentos em redes de distribuições: São tubulações, geralmente em materiais 

de PVC, Defofo ou FoFo.  

Retirada de vazamento em Kit Cavalete: São as conexões que compõe a ligação predial 

do cliente, composta por curvas, luvas, cotovelos, tubedes, porcas entre outras conexões que 

podem ser de PVC ou bronze.  

Dessa forma, faz-se necessário tomar medidas técnica operacionais, a curto, médio e 

longo prazo para minimizar as ocorrências do grande número de vazamentos, de pressões altas 

ou baixas na rede de distribuição, reclamações de falta de água e assim evitar as perdas reais 

no Sistema de Abastecimento de Água, com iniciativas, planejamento, instalações de 

equipamentos, monitoramento, criação de Distrito de Medição e Controle e por fim as tomadas 

de decisões com base nas ações realizadas e desenvolvidas.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral  

Implementar Distrito de Medição e Controle como ferramenta de equalização de 

pressões e combate as perdas na rede de distribuição no Município de Tianguá - Ceará 

 

3.2 Objetivos Específicos  

• Propor medidas de combate e controle de perdas (DMC); 

• Controlar pressões na Rede de Distribuição; 

• Elaborar propostas e ações efetivas de combate a perdas de água. 
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4. METODOLOGIA  

Nesse capitulo, são apresentados os passos nos quais devem ser tomados para assim 

chegar as conclusões sobre as reais e necessárias intervenções que serão uteis do ponto de 

vista operacional e viável do ponto de vista econômico financeiro. Os procedimentos adotados 

vão desde a percepção do problema até o seu monitoramento e continuidade de ações que 

visem diminuir as perdas físicas e equalizar as pressões na rede de distribuição de um Sistema 

de Abastecimento de Água. 

 

4.1 Percepção do problema   

 A política de combate as perdas em um Sistema de Abastecimento de Água devem ser 

realizadas de forma sistemática, garantir a sua eficiência e eficácia da continuidade do 

fornecimento de água para os clientes deve ser uma meta constante da Companhia 

Concessionaria. Com esse pensamento, realizou-se um levantamento histórico dos setores 

comerciais em que apresentavam maiores índices de vazamentos, sejam eles em ramais, redes 

ou kit cavaletes. Diante desse fato foi identificado que os setores comerciais 01 e 08, 

apresentam maiores índices de vazamentos na rede, ramal e kit cavalete. Optou-se por utilizar 

os setores em razão, também, por estarem próximos da sede da empresa no município. 

  

4.2 Plano de Ação  

 Conforme a percepção do problema foi elaborado um plano de ação para 

implementação do Distrito de Medição e Controle (DMC), com base nos dados já levantados 

anteriormente, quantitativos de vazamentos executados pelas equipes e ensaios de medições 

de pressões em rede de distribuição. Com essas informações levantadas, foi necessário 

consultar a literatura para a tomada de decisões e ações a serem planejadas e realizadas pela 

equipe técnica. 

  

4.3 Verificação do Cadastro Técnico da Rede de Distribuição 

 O cadastro de redes é uma das principais informações para o desenvolvimento do 

diagnóstico do sistema e, consequentemente, para avaliação de perdas, e constitui a base 

fundamental para a realização de inspeções, testes e ensaios em tubulações, implantação de 

distritos de medição e zonas de pressão. Por este motivo, a atualização cadastral das redes de 

distribuição deve ser efetuada nos locais onde houver dúvida quanto à confiabilidade do 
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cadastro existente, e principalmente, nas redes primárias e nas fronteiras dos limites entre 

setores e subsetores. 

4.4 Confinamento do Setor e Instalação de Macromedição  

 Com base nas informações do Cadastro Técnico os setores de abastecimento devem 

está confinado, ou seja, devem receber água de uma tubulação conhecida e macromedida, para 

posteriores cálculos de balança hídrico. A macromedição é o conjunto de medições realizado 

no Sistema de Abastecimento de Água, desde a captação de água bruta até as extremidades da 

rede de distribuição. Como exemplo, pode-se criar as medições de água bruta, as medições de 

entrada de setores de distribuição, e as medições de água entregue por atacado a outros 

sistemas, HEBER (2009). 

 A instalação do macromedidor dos setores deve ser realizada por equipe especializada, 

que detenham o conhecimento dos equipamentos.  O macromedidor instalado foi do tipo 

Woltmann, esses medidores são de turbina em que esta, por seu formato helicoidal, gira numa 

rotação proporcional a vazão.  

 

4.5 Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão - VPR  

 A utilização e instalação de Válvulas Redutoras de Pressão – VRP nas redes de 

distribuições de água tem sido uma ótima ferramenta de combate e controle de perdas e 

recomenda o seu devido uso e dimensionamento pelos Gestores Operacionais das Companhias 

de Saneamentos em todo o Brasil, porém deve levar em consideração que as diminuições 

significativas das pressões nas redes podem causar reclamações dos clientes, como também 

influenciar no faturamento da Companhia devido o baixo fornecimento.  

 Dessa forma, analisando os pontos positivos e negativos, foi instalada duas válvulas 

redutoras de pressão no Bairro Frecheiras, afim de controlar as pressões de jusantes  

 

4.6 Manutenção e Monitoramento das Ações  

 A manutenção das válvulas instaladas em campo é de fundamental importância para a 

continuidade das atividades, como também o monitoramento das pressões e vazões na rede de 

distribuição, após a implantação dos DMC's é realizado o gerenciamento das perdas de água, 

através do monitoramento desses dois parâmetros. Os efeitos positivos do gerenciamento das 

pressões e vazões contribuem para a redução do número de vazamentos, como também para 

as tomadas de decisões futuras no Sistema de Abastecimento. Usar um software livre para 
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realizar simulações hidráulicas contribui para ações e monitoramento, como por exemplo o 

Software livre EPANET.  

5. ESCRIÇÃO DA AREA DE ESTUDO  

 

6. DESCRIÇÃO DA AREA DE ESTUDO  

 Tianguá é um Munícipio situado na Microrregião da Ibiapaba, Mesorregião Noroeste 

Cearense. Sua sede localiza-se na Latitude (S) 3º 43’ 56’’ e Longitude (W)40º 59’ 30”, 

possuindo uma área absoluta de 908.89 Km² com altitude de 775,92 metros em relação ao 

nível do mar. 

 O município limita-se ao Norte com Moraújo, Granja e Viçosa do Ceará, ao Sul com 

Ubajara, ao Leste com Ubajara, Frecherinha, Coreaú e Moraújo, e a Oeste com Viçosa do 

Ceará e ao Estado do Piauí. A sede do Município dista de 281,0Km da Capital Fortaleza, em 

linha reta, sendo o acesso por via terrestre através das rodovias CE-187 e BR 222. 

 De acordo com os dados do IPECE de 2015, a estrutura do PIB do município é dividia 

em Setor Primário 16,67%, agricultura e pecuária. Setor secundário que engloba atividades 

industriais de 13,62 e setor terciário, comercio e demais servilis 69,71%, com dados de 2012. 

Surge como importante parâmetro para análise de qualidade de vida e o progresso das 

populações de acordo com o IPCE, o IMH (Índice de Desenvolvimento Humano), que leva 

em conta para seu cálculo. Além do PIB per capita, variáveis como expectativa de vida de, 

longevidade e nível educacional. Para Tianguá, o IDH no ano de 2010 foi de 0,657 e IDM 

(Índice de Desenvolvimento Municipal) em 2012 foi de 44,75.  

 Com base no censo do ano de 2010, a população residente ao município era de 68.892 

pessoas, sendo 45.819 morando na zona urbana e 23.073 residindo na zona rural.  A taxa de 

urbanização do município em 2010 foi de 66,51%. A densidade demográfica (hab./Km²) do 

município no mesmo ano foi e 75,80 e a taxa geométrica de crescimento urbano do de 2,08%, 

enquanto o rural foi de 1,06%.  A população de Tianguá é composta, em sua maioria de 

64,09% de pessoas de 15 a 64 anos, 29.45% de pessoas entre 0 a 14 anos e 6,46% de habitantes 

de 65 anos ou mais.  

 A taxa de cobertura d’agua urbana em 2014 foi de 99,45, segundo dados da Companhia 

de Água e Esgoto do Ceará – Cagece foi de 99,45%. No ano de 2014 foi notificado no 

município 15 óbitos e taxa de mortalidade infantil era de 11,3 para cada 1.000 nascidos vivos. 
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Também foi constatado no mesmo ano, dentre as crianças acompanhadas pelo programa 

Agentes de Saúde, um percentual de 72,37% até quatro meses só mamando, 97,47% de 0 a 11 

meses com vacinas em dia, 1,53% de 0 a 11 meses subnutridas e 8,23% de crianças com peso 

inferior a 2,5Kg ao nascer.  

 Segundo dados do IPECE (2015) e FUNCEME, a região apresenta os climas Tropical 

Quente Semiárido Brando e Tropical Quente Subsumido. A pluviosidade média é de 1.210,30 

mm, com o período chuvoso entre janeiro a maio. As temperaturas giram em torno de 22°C a 

24°C.  

 Em Tianguá, preponderantemente tem como cobertura vegetal predominantes de 

vegetação do tipo carrasco. Floresta Subperenifólia Tropical Pluvio-Nebular (Mata Úmidas) 

e Florestas Subcaducifólia Tropical Pluvial (Mata Seca).   

 O Município tem o solo bastante dividido, apresentando os tipos Neosolo 

Quartzarenico Distrifico, parte de Argiloso Vermelho-Amarelo Estrófico, Latossolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico e Neossolo Litolico Estrófico.  

 O uso do solo no município é composto de Agricultura (Cultura Anuais, Temporárias 

e Permanentes). Agricultura (Horticultura) e Remanescentes Florestais, Vegetação Natural 

(Matas e Capoeiras). 

Figura 1:Mapa Tianguá pelo software livre QGIS 
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Fonte: Autor, 2018. Mapa elaborado no software livre QGIS. 

 O Sistema de Abastecimento de Água faz parte de um Complexo Integrado do 

Jaburu. A captação de água bruta se encontra no Açude Jaburu (manancial superficial), 

principal fonte de abastecimento das Cidades que compõe a Serra da Ibiapaba. Segundo dados 

da COGERH, a capacidade atual do manancial é 141,0 hm³ e o volume de 38,91 que 

corresponde aproximadamente 27,6% da capacidade total. A vazão média da Estação de 

Tratamento de Água é de 1041,18m³/h. Analisando os dados disponibilizados pela Companhia 

de Gestão dos Recursos Hídricos, observa-se que ao longo da quadra invernosa de 2016, o 

Açude Jaburu apresentou uma recarga de 6,2%, porém abaixo do aporte recebido no mesmo 

período do ano de 2015. 

O Sistema Integrado do Jaburu, possuindo como manancial superficial o Açude 

Jaburu, é composto por estação de tratamento – ETA por ciclo completo. O sistema conta com 

13 Reservatórios Apoiados - RAPs com capacidade para armazenar 12.810m³. 

 As elevatórias e reservatórios espalhados pelas cidades citadas tem como objetivo 

atender 61.682 ligações reais, onde destas 55.474 são ativas. O Sistema de Abastecimento de 

água de Tianguá possui 20.080 ligações. 

Figura 2:: Mapa Tianguá pelo Google Earth 
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Fonte: Autor, 2018. Mapa elaborado no software Google Earth 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA  

Nesse capitulo, são apresentados os passos nos quais devem ser tomados para assim 

chegar as conclusões sobre as reais e necessárias intervenções que serão uteis do ponto de 

vista operacional e viável do ponto de vista econômico financeiro. Os procedimentos adotados 

vão desde a percepção do problema até o seu monitoramento e continuidade de ações que 

visem diminuir as perdas físicas e equalizar as pressões na rede de distribuição de um Sistema 

de Abastecimento de Água. 

 

4.1 Percepção do problema   

 A política de combate as perdas em um Sistema de Abastecimento de Água devem ser 

realizadas de forma sistemática, garantir a sua eficiência e eficácia da continuidade do 

fornecimento de água para os clientes deve ser uma meta constante da Companhia 

Concessionaria. Com esse pensamento, realizou-se um levantamento histórico dos setores 
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comerciais em que apresentavam maiores índices de vazamentos, sejam eles em ramais, redes 

ou kit cavaletes. Diante desse fato foi identificado que os setores comerciais 01 e 08, 

apresentam maiores índices de vazamentos na rede, ramal e kit cavalete. Optou-se por utilizar 

os setores em razão, também, por estarem próximos da sede da empresa no município. 

  

4.2 Plano de Ação  

 Conforme a percepção do problema foi elaborado um plano de ação para 

implementação do Distrito de Medição e Controle (DMC), com base nos dados já levantados 

anteriormente, quantitativos de vazamentos executados pelas equipes e ensaios de medições 

de pressões em rede de distribuição. Com essas informações levantadas, foi necessário 

consultar a literatura para a tomada de decisões e ações a serem planejadas e realizadas pela 

equipe técnica. 

  

4.3 Verificação do Cadastro Técnico da Rede de Distribuição 

 O cadastro de redes é uma das principais informações para o desenvolvimento do 

diagnóstico do sistema e, consequentemente, para avaliação de perdas, e constitui a base 

fundamental para a realização de inspeções, testes e ensaios em tubulações, implantação de 

distritos de medição e zonas de pressão. Por este motivo, a atualização cadastral das redes de 

distribuição deve ser efetuada nos locais onde houver dúvida quanto à confiabilidade do 

cadastro existente, e principalmente, nas redes primárias e nas fronteiras dos limites entre 

setores e subsetores. 

4.4 Confinamento do Setor e Instalação de Macromedição  

 Com base nas informações do Cadastro Técnico os setores de abastecimento devem 

está confinado, ou seja, devem receber água de uma tubulação conhecida e macromedida, para 

posteriores cálculos de balança hídrico. A macromedição é o conjunto de medições realizado 

no Sistema de Abastecimento de Água, desde a captação de água bruta até as extremidades da 

rede de distribuição. Como exemplo, pode-se criar as medições de água bruta, as medições de 

entrada de setores de distribuição, e as medições de água entregue por atacado a outros 

sistemas, HEBER (2009). 

 A instalação do macromedidor dos setores deve ser realizada por equipe especializada, 

que detenham o conhecimento dos equipamentos.  O macromedidor instalado foi do tipo 
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Woltmann, esses medidores são de turbina em que esta, por seu formato helicoidal, gira numa 

rotação proporcional a vazão.  

 

4.5 Instalação de Válvulas Redutoras de Pressão - VPR  

 A utilização e instalação de Válvulas Redutoras de Pressão – VRP nas redes de 

distribuições de água tem sido uma ótima ferramenta de combate e controle de perdas e 

recomenda o seu devido uso e dimensionamento pelos Gestores Operacionais das Companhias 

de Saneamentos em todo o Brasil, porém deve levar em consideração que as diminuições 

significativas das pressões nas redes podem causar reclamações dos clientes, como também 

influenciar no faturamento da Companhia devido o baixo fornecimento.  

 Dessa forma, analisando os pontos positivos e negativos, foi instalada duas válvulas 

redutoras de pressão no Bairro Frecheiras, afim de controlar as pressões de jusantes  

 

4.6 Manutenção e Monitoramento das Ações  

 A manutenção das válvulas instaladas em campo é de fundamental importância para a 

continuidade das atividades, como também o monitoramento das pressões e vazões na rede de 

distribuição, após a implantação dos DMC's é realizado o gerenciamento das perdas de água, 

através do monitoramento desses dois parâmetros. Os efeitos positivos do gerenciamento das 

pressões e vazões contribuem para a redução do número de vazamentos, como também para 

as tomadas de decisões futuras no Sistema de Abastecimento. Usar um software livre para 

realizar simulações hidráulicas contribui para ações e monitoramento, como por exemplo o 

Software livre EPANET.  

 

5 METAS E ATIVIDADES   

 Os sistemas de abastecimento de água no município são operados pela Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará – Cagece. Em outubro de 2017 a Unidade de Negócio da Serra da 

Ibiapaba iniciou suas atividades para implementação do DMC para controle de perdas, 

seguindo informações com base nos dados coletados e estudados obtidos ao longo de uma 

série histórica. A previsão da conclusão das atividades está proposta para outubro de 2018, 

contudo o monitoramento deve ocorrer de forma sistemática, afim de diminuir ainda mais os 

índices de perdas na região. Para isso foram seguidas algumas ações para implementação e 

posterior monitoramento.  
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- Levantamento dos números de vazamentos nos setores de abastecimento do Município.  

Segue abaixo os dados referentes ao quantitativo de retirada de vazamentos retirados em 2017.  

 

Figura 3: Vazamento Geral 2017 - Tianguá 

 

Fonte: Autor, 2018.  

Segue abaixo os dados referentes ao quantitativo de retirada de vazamentos retirados por 

setores comerciais.  

 

 Figura 4: Vazamentos Janeiro 2017 - Tianguá 

Fonte: Autor, 2018.  

- Estabelecer um cronograma envolvendo as pessoas necessárias para a realização das 

atividades necessárias para a execução de ações previamente programadas é de fundamental 

importância para o sucesso das atividades. Estabelecer critérios, regras e prazos tende a deixar 

as ações mais direcionadas e organizadas. Umas dessas atividades direcionadas é a verificação 
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do cadastro técnico da região ou setor de abastecimento que se quer trabalhar. Logo após, 

foram identificados os dados técnicos da área, tais como diâmetro e material da tubulação de 

entrada, extensão de rede, número de ligações e consumo mensal dos clientes dentro da área 

delimitada. Também são necessários a identificação das pressões máxima, mínima e média e 

as vazões máxima, mínima e média. Para isso foram instalados equipamentos de medição de 

pressão. 

- Os estudos de pressões foram realizados através de medidores, com taxa de aquisições a cada 

uma hora em um intervalo mínimo de 24 horas.  

       Figura 5 : Relatório de Pressão : Bairro Dom Timóteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 6: Relatório de Pressão: Bairr 

Inicialmente foram dimensionadas e projetadas as instalações de macromedidores de 

vazão na entrada do setor de abastecimento de água, como também as válvulas redutoras de 
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       Fonte: Autor, 2018.  
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pressão (VRP’s, ) pois devido às questões de topografia do município de Tianguá, 

principalmente nos setores em questão e por existirem grandes desníveis geométricos dentro 

do perímetro atendido pelas redes de distribuição de água, como o objetivo de equalizar as 

pressões em ambos setores, foram instaladas as Válvulas Redutoras de Pressão (VRP’s). 

                                              Figura 7: Macromedidor Instalado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fonte: Autor, 2018. 

 

                                             

Figura 8: Válvula Redutora de Pressão - VPR 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                            Fonte: Autor, 2018 
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Logo após iniciaram-se os estudos visando a redução de pressão em pontos do sistema 

de distribuição que possuíam pressões elevadas. Dessa forma, foram projetadas novas VRP’s 

para possibilitar a redução de pressão nestas áreas, sendo que as mesmas já foram projetadas 

prevendo a instalação de macromedidores de vazão, possibilitando a redução de pressão. 

A gestão atual das perdas de água no município de Tianguá no Ceará, com a utilização 

do DMC nos setores de abastecimento de água I e VIII, traz resultados significativos através 

da gestão das vazões e pressões no DMC.    

Verifica-se que os vazamentos em redes de água tendem a darem uma queda 

significativa no período, fato esse que teve uma contribuição significativa devido a 

implantação do DMC, pois as alterações nas pressões no DMC, que poderiam gerar um 

número maior de vazamentos, passaram a ser identificadas com o monitoramento dos 

mesmos. Quanto aos vazamentos em ramais de água, pode-se observar que os mesmos se 

mantiveram praticamente estáveis, necessitando de ações estruturais como a substituição de 

ramais, para que possa ocorrer uma redução significativa no número   

 

 

 

6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   

Até o final do século passado, não havia um entendimento comum sobre o que eram 

“as perdas” nos sistemas públicos de abastecimento de água. Nos Estados Unidos, o conceito 

de “Água Não Contabilizada”, referia-se ao valor que sobrou ao se realizar a “Auditoria das 

Águas”; assim, os vazamentos eram contabilizados e os seus volumes de água estimados. 

Após todas as apurações e estimativa, incluindo, portanto, os vazamentos, as águas não 

contabilizadas ficavam sendo os volumes aos quais não se tinham um conhecimento da sua 

destinação ou uso (ABES, 2013). 

 A consequência mais direta da desuniformização de conceitos era a impossibilidade 

de avaliar ou comparar os indicadores de perdas entre sistemas de abastecimento de países, 

cidades ou companhias. (ABES, 2013). 

Tendo em mente esse quadro, a International Water Association - IWA constituiu um 

grupo-tarefa para estudar, discutir e propor uma padronização mundial de terminologia, 



31 

 

conceitos e indicadores de perdas em sistemas públicos de abastecimento de água (Water Loss 

Specialist Group - WLSG) (ABES, 2013). 

Esses trabalhos vieram à luz por volta do ano 2000, e o Brasil, por meio do Programa 

de Modernização do Setor de Saneamento - PMSS, do Ministério das Cidades, e de várias 

companhias estaduais e municipais de saneamento, adotou esse entendimento. Ao longo 

desses (apenas) 15 anos, muitos desenvolvimentos foram feitos, os quais têm sido 

apresentados e debatidos nos seminários específicos sobre Perdas promovidos pela IWA e 

várias outras entidades (ABES, 2013). 

Dessa forma, observa-se que deste o despertamento para o controle e combate de 

perdas juntamente com padronização de conceitos, as Empresas de Saneamentos começaram 

e trabalhar de forma mais efetivamente, baseados em estudos e conceituação de termos 

específicos. As ações de realização das metas, planos traçados, orçamento para aquisições e 

equipamentos são de inteira responsabilidade das Concessionarias, criando cronogramas e 

acompanhando de forma sistemática, geralmente mensalmente com análise de indicadores, os 

resultados obtidos a partir de implementações de programas e atividades de combate e controle 

de perdas de água nos sistemas de abastecimento de água.  

No sistema de abastecimento de água de Tianguá, foi criando um cronograma para 

realização das atividades. A seguir são apresentadas as tabelas com o Cronograma Físico e a 

Planilha Orçamentária do projeto. A tabela do Cronograma Físico detalha as atividades do 

plano de implementação do Distrito de Medição e Controle -  DMC. Já a tabela com a planilha 

quantitativa de preços foi elaborada para os serviços e insumos que a Companhia de 

Saneamento precisou adquirir. Essa planilha teve como base a Tabela SEINFRA do Estado 

do Ceará como também os produtos e serviços.
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Tabela 1: Cronograma Físico de Atividades 

Atividades/Meses     Janeiro Fevereiro Março Abril  Maio  Junh

o  

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  

                 

Identificação do 

Setor a ser 

atendido com a 

DMC 

 

   X             

Atualização do 

Cadastro do 

Bairro Frecheiras 

  

   X X            

Execução das 

padronizações as 

margens da CE – 

187 e Bairro 

Frecheiras 

  

    X            

Confinamento do 

Setor 

     X           
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Identificação dos 

quantitativos de 

ligações (ativas e 

reais) dos setores 

       X         

 

Instalação de 

Macromedidor 

          X      

                 

Instalação de 

VRPs 

           X     

Simulação 

Hidráulica 

(Software Livre 

EPANET) 

 

            X    

Manutenção e 

Monitoramento 

das Ações  

             X X X 
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Fonte: Autor, 2018 
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Tabela 2: Cronograma Físico de Manutenção e Monitoramento  

Atividades/Meses  

2019 a 2020 

   Janeiro Fevereiro Março Abril  Maio  Junh

o  

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro  

Manutenção e 

Monitoramento 

das Ações  

   X X X X X  X X X X X X X 

Fonte: Autor, 2018
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Tabela 3: Orçamento detalhado estimado do Plano de Ação  

Código Fonte   Insumos Unidade Quantidade Preço 

R$ 

  Total 

C0657 Seinfra   CAIXA DE PITOMETRIA (1,30 x 1,30) m  UN      2 1.017,07   2.034,14 

C0638 Seinfra   CAIXA DE PITOMETRIA (1,50 x 1,50) m UN 1 1.399,69   1.399,69 

C0623 Seinfra   CAIXA DE MACROMEDIDOR (2,10 x 2,10) m UN 1 3.132,03   3.132,03 

I2956 Seinfra   MEDIDOR DE VAZÃO MAGNETICO DN 100 mm C/ 

CONVERSOR/ TOTALIZADOR  

UN 1 7.266,46   7.266,46 

I7536 Seinfra   TRANSMISSOR ELETRINICO DE PRESSÃO TIPO 

INSERÇÃO COM INDICADOR INCORPORADO, 

GERAÇÃO DE SINAL PROPORCIONL 4-20 Ma, 

REANGE DE 0 – 12 Kgf/cm2 

UN 2 1.871,62   3.743,24 

I5506 Seinfra    REGISTRO FLANGE /CABEÇOTE DN 75 mm PN 16 UN 4 751,36   3.005,44 

I3150 

 

Seinfra   TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 50 (NBR-5647) 

 

METRO 500 8,16   4.080,00 

I3151 

 

Seinfra   TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 75 (NBR-5647) 

 

METRO 250 15,77   3.942,50 

I3155 

 

C2784 

 

 

C2921 

 

 

C2940 

Seinfra 

Seinfra 

 

Seinfra 

 

Seinfra 

 

Seinfra  

  TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 100 (NBR-5647) 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. 

PROFUNDIADADE ATÉ 1.50M 

 

REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ 

CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

S/ REJUTAMENTO  

METRO 

METRO ³ 

 

METRO ³ 

 

METRO ² 

 

METRO ² 

250 

540 

 

540 

 

600 

 

600 

31,02 

31,43 

 

20,16 

 

7,12 

 

15,34 

  7.755,00 

16.750,80 

 

10.886,40 

 

4.272,00 

 

9.204,00 
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C2933 

 

 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 

TOSCA S/ REJUNTAMENTO  

 

 

 

I3105 

I3103 

I3145 

I3142 

I3100 

I3142 

I3145 

I3140 

I3138 

I3113 

I1428 

I3123 

I3124 

I3125 

I3144 

I3115 

I3113 

I3114 

I3115 

I3111 

I3112 

I3107 

I3102 

   CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75 

TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 

TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 

CAP PBA DN 75 

TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 

TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 

REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 

REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50 

CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 

LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM 

LUVA DE CORRER PBA DN 50 

LUVA DE CORRER PBA DN 75 

LUVA DE CORRER PBA DN 100 

TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 

CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 

CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 

CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 

CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

46,87 468,70 

60,51 605,10 

43,48 434,80 

21,11 211,10 

15,91 159,10 

21,11 211,10 

43,48 434,80 

32,84 328,40 

41,13 411,30 

19,98 199,80 

13,51 135,10 

12,58 125,80 

19,98 199,80 

50,53 505,30 

91,65 916,50 

85,11 851,10 

19,98 199,80 

49,76 497,60 

85,11 851,10 

47,13 471,30 

72,02 720,20 

16,10 161,00 

24,68 246,80 

  46,87                                468,70  

                                  60,51                                 605,10  

                                  43,48                                 434,80  

                                  21,11                                 211,10  

                                  15,91                                 159,10  

                                  21,11                                 211,10  

                                  43,48                                 434,80  

                                  32,84                                 328,40  

                                  41,13                                 411,30  

                                  19,98                                 199,80  

                                  13,51                                 135,10  

                                  12,58                                 125,80  

                                  19,98                                 199,80  

                                  50,53                                 505,30  

                                  91,65                                 916,50  

                                  85,11                                 851,10  

                                  19,98                                 199,80  

                                  49,76                                 497,60  

                                  85,11                                 851,10  

                                  47,13                                 471,30  

                                  72,02                                 720,20  

                                  16,10                                 161,00  

                                  24,68                                 246,80  
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I3110 

I3103 

I3104 

I3123 

I3142 

I3147 
 

I3146 

I3099 

 

C0291 

C0292 

C0281 
 

CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75 

CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100 

LUVA DE CORRER PBA DN 50 

TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 

TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 75 

TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 

CAP PBA DN 50 

 
 

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm 

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75 

ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100 
 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

 

 

METRO 

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

                          10,00  

 

           500,00 

           250,00  

           250,00  
 

19,25 192,50 

60,51 605,10 

108,57 1.085,70 

12,58 125,80 

21,11 211,10 

81,08 810,80 

74,03 740,30 

7,05 70,50 

 

1,60 

1,94 

2,57 

                                  19,25                                 192,50  

                                  60,51                                 605,10  

                                108,57                              1.085,70  

                                  12,58                                 125,80  

                                  21,11                                 211,10  

                                  81,08                                 810,80  

                                  74,03                                 740,30  

                                    7,05                                   70,50  

 

     800,00 

      485,00 

      642,50 

TOTAL           92.586,66 

Fonte: Tabela Seinfra 023.01 Desonerada



39 

 

7. TERMO DE REFERÊNCIA 

7.1 Objeto  

 7.1.1 Pedido de licitação para contratação de empresa de engenharia para execução de 

serviços de natureza técnico especializado para intervenção e implementação de ações de combate 

a perdas no Sistema de Abastecimento de Água da Sede do Município de Tianguá - Ceará. 

 

7.2. Justificativa 

 7.2.1 Fornecimento de serviço técnico especializado e execução intervenções no Sistema 

de Abastecimento de Água de Tianguá para prevenção e combate as perdas de água no Município, 

permitindo implementar Distrito de Medição e Controle (DMC) como ferramenta de equalização 

de pressões e combate as perdas na rede de distribuição.  

 7.2.2 Atualmente a Sede do Município não dispõe de políticas de combate e prevenção as 

perdas na distribuição de água e consequentemente ações efetivas de preservação do meio 

ambiente, sendo assim essas ações contribuirão para a conscientização da preservação dos recursos 

hídricos disponível no Município.  

 

7.3 Descrição do Objeto  

 7.3.1 A descrição detalhada do objeto/bens e serviços encontra-se na Tabela 03 deste 

trabalho, com Título: “Orçamento detalhado estimado do Plano de Ação”, por motivo de 

padronização e compatibilidade com os demais equipamentos/tubos/conexões/válvulas utilizado 

na Companhia, sugere-se o fornecimento conforme especificações técnicas acreditadas e 

regulamentadas pela ABNT.  

 

7.4 Fundamentação Legal 

7.4.1 O processo de aquisição observará as normas e procedimentos administrativos da Lei 

n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Portaria nº 306 de 13 de dezembro de 2001 

e suas alterações. 
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7.5 Estimativa de Custos  

7.5.1 A estimativa dos custos dos serviços e bens a serem adquiridos foi realizada mediante 

planejamento orçamentário, com valores estipulados pela TABELA SEINFRA do Estado do 

Ceará, versão 023.01 (Desonerada). 

 7.5.2 A estimativa de preço obtida foi de R$ 92.586,66 (Noventa e dois mil, quinhentos e 

oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).  

 

7.6 Critérios de Julgamentos  

 7.6.1 O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de menor preço.  

  

7.7 Prazo, local e Condições de Entrega 

 7.7.1 O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da assinatura da Ordem de Serviço a ser expedida pela FISCALIZAÇÃO. 

7.7.2 O prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da CONTRATANTE, 

limitado às condições da Lei 8.666/93, e suas alterações, Portaria nº 306 de 13 de dezembro de 

2001 e suas alterações. 

 

7.8 Obrigações das Partes 

Este Termo de Referência, juntamente com os demais documentos a ele relacionados, 

estabelecem os requisitos mínimos e condições técnicas gerais para a execução dos serviços objeto 

deste edital. 

7.8.1 Das Obrigações da CONTRATADA. 

7.8.1.1 Todos os itens (materiais, equipamentos e insumos) necessários à perfeita realização 

dos serviços, ainda que não expressamente mencionados neste termo de referência, deverão ser 

previstos pelo LICITANTE no momento de elaboração de sua proposta. 

7.8.1.2 A CONTRATADA, antes da execução do serviço, deverá tomar ciência da 

localização, condições do terreno, acesso, condições climatológicas próprias da região, listagem 

de serviços. 

7.8.1.3 A CONTRATADA se obriga a executar todos os serviços relacionados na Planilha 

de Orçamento deste edital, de acordo com o presente Termo de Referência as orientações da 

FISCALIZAÇÃO da Contratada e Normas Técnicas da ABNT. 

7.8.1.4 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE comprovante de Registro 
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do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA antes da apresentação da 

primeira fatura. 

7.8.1.5 A CONTRATADA deverá ter permanentemente um técnico habilitado e com 

experiência comprovada em serviços similares aos do objeto deste edital para a condução dos 

trabalhos e um auxiliar de formação compatível com a atividade. A troca do responsável técnico 

implica na revisão e eventualmente rescisão do Contrato se o currículo do substituto não atender 

as exigências da CONTRATANTE. 

7.8.1.6.A CONTRATADA deverá executar os serviços, dentro dos horários estabelecidos 

pela FISCALIZAÇÃO, através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas, obrigando-se a 

indenizar à CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, por 

danos causados em equipamentos, instalações e materiais, quer sejam praticados por seus 

empregados, prepostos ou mandatários seus. 

7.8.1.7. Simultaneamente com a emissão da Ordem de Serviço do Contrato, a 

FISCALIZAÇÃO deverá abrir um LIVRO DE OCORRÊNCIA, onde serão registrados todos os 

acontecimentos e ocorrências relativos à execução dos serviços e obrigatoriamente deverão ser 

assinados pela FISCALIZAÇÃO e pelo engenheiro da CONTRATADA responsável pela 

condução dos serviços. 

7.8.2 Das Obrigações da CONTRATANTE. 

7.8.2.1 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de 

Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.8.2.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 

7.8.2.3  Armazenar adequadamente os materiais recebidos. 

7.8.2.4 Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência para fins de 

aceitação e recebimento definitivo. 

7.8.2.5 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

7.8.2.6 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 

através de comissão/servidor especialmente designado. 

7.8.2.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência. 
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7.9 Acompanhamento e Fiscalizações 

7.9.1 A CONTRATANTE se reserva ao direito de submeter todos os 

materiais/equipamentos a serem fornecidos à inspeção de qualidade. 

7.9.2 A inspeção deverá ser feita por equipe técnica própria da CONTRATANTE ou às suas 

ordens. 

7.9.3 A recusa de material/equipamento pelo serviço de inspeção de qualidade não será 

motivo para prorrogação dos prazos de conclusão da obra, parciais ou totais, fixados no contrato. 

7.9.4 As inspeções para certificação da qualidade e emissão dos laudos correrão às 

expensas da empresa CONTRATADA 

7.10 Pagamento  

7.10.1 Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá ajustar o seu 

cronograma físico e o seu cronograma financeiro de acordo com o mês calendário. 

7.10.2 O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE será determinado 

exclusivamente de acordo com as quantidades de serviços efetivamente executadas e concluídas 

pela CONTRATADA, após terem sido aceitas, medidas e recebidas pela FISCALIZAÇÃO, 

levando em conta os respectivos preços unitários propostos. 

7.10.3 As medições deverão ser apresentadas à CONTRATANTE até o primeiro dia útil do 

mês subsequente à realização dos serviços juntamente com um relatório mensal sobre segurança e 

medicina do trabalho. 

7.10.4 A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, deverá ser 

apresentada a CONTRATANTE, até o quinto dia útil após o encerramento da medição para fins 

de conferência e atestação. 

7.10.5 A CONTRATANTE nada pagará como adiantamento. 

7.10.6 O objeto desta licitação será pago com recursos próprios da CONTRATANTE. 

 

7.11 Subcontratação 

7.11.1 A subcontratação obedecerá aos critérios conforme Decreto nº 8.538, de 6 de 

outubro de 2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificados para 

microempresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoas físicas, 

microempreendedores individuais e sociedades cooperativa de consumo nas contratações públicas 

de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. 
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7.11.2  Conforme Art. 7º  Nas licitações para contratação de serviços e obras, os órgãos e as 

entidades contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos convocatórios, a exigência de 

subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, sob pena de rescisão contratual, 

sem prejuízo das sanções legais, determinando: 

I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, a serem 

estabelecidos no edital, sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da 

contratação; 

II - que as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas sejam 

indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e 

seus respectivos valores; 

III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do 

art. 4º; 

IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo 

de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 

subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de 

rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, 

hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; e 

V - que a empresa contratada responsabilize-se pela padronização, pela compatibilidade, 

pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

§ 1º  Deverá constar do instrumento convocatório que a exigência de subcontratação não 

será aplicável quando o licitante for: 

I - microempresa ou empresa de pequeno porte; 

II - consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, 

respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte 

com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
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§ 2º  Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto 

quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.  

§ 3º  O disposto no inciso II do caput deverá ser comprovado no momento da aceitação, na 

hipótese de a modalidade de licitação ser pregão, ou no momento da habilitação, nas demais 

modalidades, sob pena de desclassificação.  

§ 4º  É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou 

parcelas determinadas ou de empresas específicas.  

§ 5º  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados 

diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

§ 6º  São vedadas: 

I - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no instrumento 

convocatório; 

II - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam 

participando da licitação; e 

III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou 

mais sócios em comum com a empresa contratante. 

 

7.12 Sanções 

7.12.1 A CONTRATADA estará sujeita às penalidades por inexecução contratual de 

acordo com o disposto na Lei nº 8.666/1993.  

7.12.2 A CONTRATADA compromete-se a manter as informações de contato 

constantemente atualizadas. 

7.13 Informações Complementares 

7.13.1 O prazo para a execução do objeto deste Termo de Referência é contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao envio da Nota de Empenho.  

7.13.2 É obrigação da CONTRATADA manter as informações cadastrais atualizadas.  
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7.13.2 Havendo divergência entre as especificações do objeto detalhadas no Compras 

Governamentais e as constantes neste Termo de Referência, prevalecerão as últimas. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A implementação do Distrito de Medição e Controle – DMC, como ferramenta de 

equalização de pressões na Rede de Distribuição de Água e Combate as Perdas, é uma proposta 

de projeto de intervenção e já está em andamento na Cidade de Tianguá, esse estudo e 

monitoramento das ações e os resultados futuros servirá como base para futuros projetos nos 

Sistemas de Abastecimento de Água, onde as Empresas de Saneamento são detentoras das 

Concessões Municipais ou Estaduais, poderão otimizar e adequá-los dentro de suas realidades. 

Com a implementação dessas ações espera-se usar essa ferramenta como equalização de 

pressões na rede de distribuição de água e combate as perdas, usando conceitos e instrumentos que 

ajudarão a diminuição de perdas de água na rede de distribuição. 

O aprofundamento das ações de combate as perdas reais e aparentes nos Sistemas de 

Abastecimento de Água nas Empresas de Saneamento fazem-se necessário, como também 

internalização dessas atividades. A capacitação profissional dos técnicos envolvidos é de 

fundamental importância, como também a reciclagem constante dos profissionais. Criar 

indicadores voltados a perdas nas redes de distribuição é uma ferramenta estratégica para as 

atividades permanecerem constantes. A disseminação da ideia com todos os funcionários da 

Companhia torna o trabalho mais conhecido, do Diretor aos operadores, todos precisam se 

sentirem envolvidos e agente ativos dessas ações. 

Outro ponto bastante relevante para a viabilidade econômica financeira é garantir o 

orçamento no planejamento estratégico da Empresa, sem investimento direcionados as atividades 

e ações relacionadas as perdas serão comprometidas, visto que os equipamentos e instrumentos 

utilizados são bastantes específicos, como macro medidores, estações piezométricas, válvulas 

redutoras de pressão, peças e conexões de PVC e/ou ferro fundido.   

Para analisar a viabilidade de implantação do projeto devem ser avaliados também os 

aspectos financeiros e técnicos do projeto. De acordo com Viana (2015) a análise de viabilidade 

econômica e financeira de um projeto em recursos hídricos, nada mais é do que analisar a 

viabilidade do investimento. Contudo, segundo o autor, difere de um projeto da iniciativa privada, 

em que o interesse do empresário é maximizar seu retorno, já um projeto na área de recursos 

hídricos deve elevar ao máximo o benefício líquido para a sociedade. 

Esse projeto está sendo executado com recursos próprios da Empresa de Saneamento 

detentora da concessão no município de Tianguá, a mão de obra, equipamentos, instrumentos e                      

maquinários usados para a implantação do projeto e o financiamento foi garantido pelo 

planejamento anual.  
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A Empresa de Saneamento conta com corpo técnico capacitado para elaborar e executar o 

projeto proposto, possui vários técnicos em diversas áreas do conhecimento, como engenheiros 

civis, tecnólogos em saneamento, químicos e especialistas em engenharia ambiental, além de 

técnicos/médio operacionais.   

Portanto, do ponto de vista técnico e financeiro esse projeto se mostra viável, pois a 

Companhia possui todos os recursos para executar o projeto. Também é possível do ponto de vista 

socioambiental, uma vez que irá prevenir as perdas de água, preservando assim os recursos 

hídricos da Cidade.  
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