
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ -
IFCE CAMPUS FORTALEZA

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A

GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

 

 

 

HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA

 

 

 

 

 

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

DO USO DA ÁGUA  NO DISTRITO FEDERAL

 

BRASÍLIA

2018

HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA



PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

DO USO DA ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado

ao  curso  de  Especialização  a  Distância  em

Elaboração e Gerenciamento de Projetos para

a Gestão Municipal de Recursos Hídricos do

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia do Ceará - IFCE, como parte das

exigências  para  a  obtenção  do  título  de

Especialista.

Orientador: Dayane de Andrade Lima

Brasília

2018

HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA



PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

DO USO DA ÁGUA  NO DISTRITO FEDERAL

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado

ao  curso  de  Especialização  a  Distância  em

Elaboração e Gerenciamento de Projetos para

a Gestão Municipal de Recursos Hídricos do

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia do Ceará - IFCE, como parte das

exigências  para  a  obtenção  do  título  de

Especialista.

Aprovada em:

BANCA EXAMIINADORA

___________________________________________________________________

(Prof. Msc. Dayane de Andrade Lima - IFPA)

___________________________________________________________________

(Prof. Msc.Camylla Rachelle Aguiar Araújo Dantas - IFCE)

__________________________________________________________________

(Prof. Msc. Jéssyca de Freitas Lima Brito - UFPB)

__________________________________________________________________

(Prof. Msc. Rosângela Maria da Silva - UFC )

RESUMO



Nos dias atuais, a preocupação com a crise da água deu origem a uma série de conferências

em torno da gestão dos recursos hídricos e de como encontrar diretrizes que façam com que a

otimização do uso da água possa ser mais consciente e mais proveitosa. Quando ouvimos falar

de revitalização de canais, automaticamente ligamos a uma ideia de manutenção, porém, pode

se dizer que é um termo muito mais amplo, pois envolve um somatório de ações que visam

otimizar o uso da água. Diante disso, esse trabalho tem como objetivos realizar uma reflexão

sobre  a  funcionalidade  dos  canais  de  irrigação,  principalmente  nos  dias  atuais  em que o

mundo  enfrenta  sérios  problemas  de  escassez  hídrica,  e  identificar  os  pontos  positivos  e

negativos dos sistemas de captação por canais de irrigação no Distrito Federal. A pesquisa de

campo foi realizada  no Núcleo Rural  Santos Dumont,  canal  de irrigação Santos  Dumont,

considerado o segundo maior canal sem revestimento do Distrito Federal. A Coleta de dados

se deu por meio de pesquisa em campo na região, leitura de documentos, relatórios obtidos

junto à Agência Reguladora de Àguas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal –

ADASA e à Empresa de Extensão Rural – EMATER. Após análise dos dados, verifica-se

uma elevada taxa de perda hídrica nos canais sem revestimento por infiltração, evaporação,

erosões e ausência de manutenção, o que justifica a revitalização desses canais para otimizar o

uso da água na agricultura e aumentar a segurança hídrica dos mananciais.

Palavras-chave: Revitalização. Canais de irrigação. Agricultura. Otimização.

ABSTRACT



Nowadays, the concern about the water crisis has given rise to a series of conferences on the

management  of water resources and how to find guidelines that make the optimization of

water use more conscious and useful.  When we hear about revitalization of channels,  we

automatically link to a maintenance idea, however, it can be said that it is a much broader

term, since it involves a sum of actions aimed at optimizing the use of water. The objective of

this work is to reflect on the functionality of irrigation channels, especially in the present day

when the world faces serious problems of water scarcity, and to identify the positives and

negatives of irrigation canals Federal District. Field research was carried out at the Santos

Dumont Rural Nucleus, Santos Dumont irrigation canal, considered the second largest unlined

canal  in  the  Federal  District.  The  data  collection  was done through field  research  in  the

region, reading of documents, reports obtained from the Water, Energy and Basic Sanitation

Agency of the Federal District  - ADASA and the Rural Extension Company - EMATER.

After analyzing the data, there is a high rate of water loss in the uncoated channels due to

infiltration, evaporation, erosion and lack of maintenance, which justifies the revitalization of

these channels to optimize water use in agriculture and increase water sources.

Keywords: revitalization. Irrigation channels. Agriculture. Optimization.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a água tem sido motivo de discussões com tentativas de

alertar o mundo sobre questões do uso racional e sustentável desse bem. Pesquisas e

estudos comprovam que o consumo só tem aumentado no mesmo momento em que a

reserva de água potável no mundo vem diminuindo, fazendo com que a escassez só

aumente (BRITO, 2012)

O uso de tecnologias adequadas para o bom proveito da captação de água é

fator preponderante no tema da escassez hídrica,  sendo de extrema importância  na

solução de secas como, por exemplo, na que ocorre no Distrito Federal.

A questão da estanqueidade em canais de condução hidráulica, por exemplo, é

considerada de solução complexa. Entretanto, existem diversas tecnologias e materiais

utilizados  para esse fim,  dentre  os  quais  podemos citar  o concreto,  as membranas

plásticas, o solo-cimento e a mistura asfáltica e até mesmo solo natural compactado. 

Atualmente, o material mais utilizado na construção de revestimento de canais

de  condução  hidráulica  é  o  concreto  por  ser,  normalmente,  a  alternativa  mais

econômica  e  pelo  maior  conhecimento  disseminado  tanto  do  material  quando das

técnicas construtivas. 

Os canais sem revestimento geralmente apresentam altas taxas de perda hídrica

devido a defeitos em suas estruturas e a falta de manutenção. O canal de irrigação do

Santos Dumont, por exemplo, apresenta perdas ao longo de sua extenção em torno de

59 % (EMATER, 2010). 

Nesses casos, é faz necessário a realização de serviços de reparo e manutenção

a fim de recuperar as condições originais do canal, ou seja, a capacidade de transporte

para o qual foi projetado com mínimas perdas, ou até mesmo promover a substituição

por  revestimento,  quando  aplicável,  considerando-se  o  tipo  de  material  e  estudo

técnico econômico justificando a viabilidade da sua instalação. 

Diante disso, o presente trabalho quantifica as perdas de água ao longo dos

trechos  do  canal  Santos  Dumont  sem  revestimento  e  apresenta  diretrizes,

especificações  e  recomendações  para  redução  da  perda  hídrica  no  processo  de

distribuição da água, por meio da revitalização e manutenção dos canais de irrigação.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Realizar estudos que justifiquem a elaboração do projeto executivo hidráulico

destinado a revitalização do canal Santos Dumont.

2.2. Objetivos Específicos

a) Identificar os pontos positivos e negativos do sistema de captação operado pelo

canal Santos Dumont;

b) Realizar estudos de viabilidade técnica e econômica para revitalização do Canal

Santos Dumont.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

O capítulo a seguir versará sobre a literatura existente de recursos hídricos e sobre os

canais de irrigação, revestidos ou não, mostrando seus principais problemas, e as implicações

na gestão do uso dos recursos hídricos.

3.1. Proteções dos Recursos Hídricos 

Na  atualidade  os  recursos  hídricos  têm  sido  radicalmente  atingidos

devido ao aumento da população e das indústrias, com isso houve o aumento da

poluição. O desenvolvimento traz benefícios e malefícios como, por exemplo, das

hidrelétricas  que  vem destruindo o  fluxo natural  das  espécies  de  peixes  e  até

chegando à extinção. Por consequência a destruição dos Recursos Hídricos vem

tomando  enormes  dimensões  havendo  a  redução  dos  recursos  desta  natureza,

tornando-o cada vez mais  escasso,  o que faz necessário a conscientização dos

seres humanos para evitar desperdícios e ainda procurar recursos para manutenção

(CLARK; KING, 2005).

      Conforme a Constituição  Federal  art.  22  é  de competência  da União

legislar a respeito de questões hídricas, mas não se pode retirar o poder de legislar dos

Estados e dos Municípios.  (BRASIL, 1988).  O problema da poluição não é  só de

estados e municípios e sim mundialmente, por isso há a necessidade da colaboração de

todos.

A Lei Federal nº 9.433, de 08/01/97, conhecida como Lei das Águas instituiu a

Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento

de Recursos Hídricos e classificou a água como bem de domínio público, um recurso

natural limitado e dotado de valor  econômico. Dita,  ainda,  as regras de uma nova

forma de gerenciamento descentralizado dos recursos hídricos criando comitês para

cada bacia hidrográfica, bem como incorpora na política de desenvolvimento hídrico a

participação da comunidade.  Outra  inovação é  a  criação da cobrança  pelo uso da

água,  que  propiciará  recursos  financeiros  para  aplicação  prioritária  na  bacia

hidrográfica  onde  foram  gerados,  colaborando-se  diretamente  para  a  melhoria

ambiental dos municípios da região (BRASIL, 1997).
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A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH estabeleceu alguns critérios

para a preservação da água que é assegurar a sustentabilidade do recurso hídrico para

as gerações futuras e as atuais, manter a qualidade da água, recomendar o uso racional

visando o desenvolvimento sustentável. Para pôr em prática esses objetivos utilizam-

se dos Planos de Recursos Hídricos, a cobrança pelo uso e a concessão dos direitos de

uso.  A  PNRH  é  formulada  para  cada  bacia  hidrográfica  de  acorda  com  as  suas

necessidades (HENKES, 2003).

Devem acontecer estudos do crescimento demográfico e de ocupação do solo

para a avaliação desses fatores para que não afete a bacia estudada. Devem ser inclusos os

estudos da demanda e oferta de águas para discernir conflitos, a concessão do direito de

uso tem como prioridade controlar a qualidade e a quantidade de água dentro de uma

bacia, a conscientização da utilização da água sem desperdício com uso racional tudo isso

deverá constar nos planos para estudos futuros da PNRH. Desta maneira, não se pode

extrair ou qualquer outra ação que modifique o estado físico da bacia sem antes pedir a

autorização do Poder Público caso não haja uma drástica modificação na bacia não será

necessário pedir autorização do Poder Público. Para evitar o desperdício foi implantada a

cobrança,  pelo  uso  dos  recursos  hídricos.  Serão  aplicados  preferencialmente  na bacia

hidrográfica todos os recursos gerados pela cobrança através de projetos (REBOUÇAS;

BRAGA; TUNDISI, 2002).

3.2 Usos múltiplos da água 

A gestão do uso dos recursos hídricos é essencial para o seu compartilahmento

entre os diferentes usos e usuários. Os diversos usos da água envolvem complexas

interações,  em que um uso provoca impactos  tanto positivos  quanto negativos  nos

outros usos.

A Lei de Águas apresenta como um dos seus fundamentos o uso múltiplo dos

recursos hídricos. Para sua implementação, são necessárias ações de gestão sistemática

da qualidade e quantidade de água, de interações sócio-econômico-culturais, gestão

ambiental e articulações de uso do solo. Surge, assim, o gerenciamento dos recursos

hídricos, como um meio de assegurar a utilização múltipla e integrada da água, bem

como os programas de reutilização da água para a efetiva concretização dos objetivos

da lei.
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Em geral, a escassez de água é definida como sendo o ponto em que o impacto

de  todos  os  usuários  afeta  o fornecimento  ou  a  qualidade  de  água no âmbito  das

disposições institucionais vigentes e a procura de todos os setores, incluindo o meio

ambiente,  não pode ser  plenamente  satisfeita.  Para que as necessidades  continuem

sendo supridas nas regiões afetadas pela escassez de água, os esforços deverão incidir

sobre o uso eficiente de todas as fontes de água (águas subterrâneas, superficiais e de

chuvas)  e  devem ser  adotadas  estratégias  que  maximizem  o  retorno  econômico  e

social da alocação desse recurso.

A  delimitação  dos  direitos  da  água  é  ainda  mais  complicada  quando  são

levados  em consideração  os  usos  múltiplos  (irrigação,  doméstico,  pesca,  pecuária,

indústrias,  etc.),  bem  como  os  vários  usuários  (diferentes  cidades,  grupos  de

agricultores nas regiões altas e baixas da bacia, pescadores, criadores, etc.) do recurso.

Essas  sobreposições  são  colocadas  para  diferentes  conjuntos  de  normas  e  regras

relacionadas com a água e para diferentes agências governamentais. Na prática, o uso

múltiplo está longe de ser unanimidade entre os usuários e os conflitos se acirram à

medida que aumenta a demanda e a escassez de água.

Um balanço  hídrico  entre  diferentes  usuários  de  água demonstra  que,  para

produzir  alimentos  que  atendam  às  necessidades  de  uma  pessoa  em  um  dia,  são

necessários entre 2.000 e 3.000 litros de água. Em contraste, 2 a 3 litros de água são

requeridos para beber e 20 a 300 litros, para suprir as necessidades domésticas. Diante

disso,  pelo  fato  de  a  agricultura  ser  o  maior  usuário  de  recursos  hídricos  e  de

primordial  importância  para  a  segurança  alimentar  e  redução  da  pobreza  devem

assumir a liderança em encontrar alternativas para produzir mais alimento com menos

água e de reduzir os danos potenciais causados ao ambiente (SANTOS, 2018).

Entre as alternativas apontadas para uma maior eficiência da água, está uma

melhor  gestão dos  recursos  hídricos,  mediante  a  integração  e  otimização  dos  usos

múltiplos. Assim, os recursos hídricos são otimizados, mediante o consumo racional e

aceitável,  devendo essa gestão maximizar,  com critério  de equidade,  os  benefícios

econômicos,  sociais  e  ambientais.  A  gestão  compartilhada  inclui  necessariamente

disciplina de uso, preservação da qualidade da água, controle de perdas e desperdícios

e reciclagem.

Implantar modelos que atendam aos preceitos de uso múltiplo exige uma série

de decisões e investimentos.  Em muitas regiões semiáridas do mundo, governos já

vêm atuando com o objetivo de implantar  infraestruturas capazes  de disponibilizar
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água suficiente para garantir o abastecimento humano e animal, e além de viabilizar a

irrigação. Promover o desenvolvimento sustentável de uso da água em benefício de

todos é uma responsabilidade coletiva e um desafio. A flexibilidade da alocação da

água para os diferentes usuários é uma das formas mais relevantes de desenvolvimento

econômico e social, pois melhora a qualidade de vida, promove a geração de empregos

e renda, amplia a capacidade de abastecimento de água para usos múltiplos e estimula

a economia (SANTOS, 2018).

3.3 Disponibilidades Hídricas 

Quando  nos  referimos  à  palavra  “água”,  não  a  ligamos  a  qualquer  utilização

específica, porém o termo “recursos hídricos” já a associa a um bem econômico.

O movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes (superfície,  solo,

rochas) e na atmosfera formam o ciclo hidrológico.  Duas variáveis compõem este ciclo a

precipitação e a evapotranspiração, assim como o escoamento superficial e o de infiltração,

determinando o chamado balanço hídrico (ANA, 2012).

  Muito estudo vem sendo feito nas ultimas três décadas no montante de água que

compõe o ciclo hidrológico,  com ênfase nas pesquisas realizadas  pelo Programa Nacional

Hidrológico. Estima-se que hoje temos um total de 1,386 milhões de km³ de água na Terra há

pelo menos 500 milhões de anos (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 1999).

A distribuição da água no planeta pode esta disposta na tabela 3.

                    Tabela 1 -  Distribuição da água por reservatório. 

Fonte: Água Doce do Brasil (1999).
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De acordo com a tabela, podemos observar que 97% do volume total de água na Terra

é composta pelos Oceanos e apenas 2,5% se trata de água doce. Todavia, 68,9% desta água

doce  formam  as  calotas  polares  e  geleiras,  29,9%  são  de  águas  subterrâneas,  0,9%

representam umidade do solo e apenas 0,3% são correspondentes a rios e lagos.

3.4 Usos da Água no Distrito Federal

A categoria de uso consultivo da água no Distrito Federal fica dividido basicamente

em uso  (abastecimento)  animal,  abastecimento  humano  (urbano  e  rural)  e  abastecimento

industrial.

De acordo com o Plano de Gestão Integrada Recursos Hídricos do Distrito Federal

(PGIRH) foram consideradas como vazões de retirada as vazões captadas nos mananciais para

atividades de uso consultivo; vazões de retorno as vazões lançadas nos corpos d’água após o

seu uso, ou seja, as decorrentes de despejo de parcela remanescente da vazão de retirada para

atividades  de uso consultivo da água (parcela  não consumida da vazão de retirada);  e as

vazões consumidas a diferença entre as vazões de retirada e de retorno (ADASA, 2012).

A estimativa das vazões de retirada,  de retorno e consumida pela irrigação e pelos

abastecimentos animal, humano (urbano e rural) e industrial foi realizada para cada um dos

municípios pertencentes à área correspondente a cada unidade hidrográfica. 

A vazão de retirada  de cada tipo  de usuário foi obtida pelo somatório  das  vazões

relativas a todos os municípios pertencentes à área considerada. Para o cálculo da vazão de

retirada pela irrigação e para os abastecimentos animal e rural foi considerado o critério de

proporcionalidade  da  área  do  município  localizada  na  unidade  hidrográfica  considerada

(ADASA, 2012).

Para o abastecimento urbano da região do DF são necessárias transposições de água de

bacias  hidrográficas.  A  estrutura  de  produção  de  água  da  Companhia  de  Saneamento

Ambiental  do Distrito Federal - Caesb é composta por cinco sistemas produtores de água

distribuídos pelo DF: Descoberto,  Santa Maria/Torto,  Sobradinho/Planaltina,  Brazlândia,  e

São  Sebastião.  Esses  sistemas  produtores  são  responsáveis  por  captar  água  bruta  de

mananciais  superficiais  ou  subterrâneos,  realizarem bombeamentos  nos  casos  necessários,

tratar a água para que sejam atingidos os parâmetros de portabilidade estipulados pela Portaria

2.914/2011,  que revogou a Portaria  518/2004,  do Ministério  da Saúde,  e armazenar  água

tratada para abastecer a população do DF. Com base no peso de cada unidade de captação no

consumo das Regiões  Administrativas  disponibilizado pela  Caesb foi  obtido o volume de
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água produzido para a região administrativa advindo de cada ponto de captação. A instituição

ressaltou que pode haver variações nos percentuais apresentados de acordo com a operação do

Sistema (ADASA, 2012).

3.5  Usos da água na agricultura 

A agricultura e uma das atividades mais onerosas, que necessita de um grande

consumo de água. O Brasil possui aproximadamente 55 milhões de hectares de área

cultivada, porém a maior parte dos solos brasileiros necessitam de irrigação em larga

escala,  principalmente  nos  estados em que o solo e  seco e que necessitam de um

tratamento especial para que não danifiquem a lavoura.

Os principais métodos e técnicas de irrigação estão descritos ta tabela 2: 

Tabela 2 -  Principais métodos de irrigação.

Método Descrição
Irrigação por gotejamento não  requer  vazão  nem  pressão  muito

grandes, e está associado à proteção do solo,

pois  diminui  a  evaporação  da  água,

reduzindo seu consumo em até 80%; método

muito utilizado no entorno Distrito Federal

por ser a técnica de irrigação mais eficiente.
Irrigação por aspersão constituída por conjunto de tubulações que

têm  a  finalidade  de  pulverizar  o  jato  de

água,  proporcionando  a  aplicação  da

irrigação  na  forma  de  chuva.  Uma  das

vantagens  desse método pode ser utilizada

em  qualquer  tipo  de  solo,  pode  ser

automatizado,  aplica-se  a  qualquer  tipo  de

terreno  e  as  desvantagens  favorecem  o

aparecimento  de  algumas  doenças,  alto

custo sofre efeito dos ventos que diminuiu a

uniformidade de distribuição.
Aspersão convencional considerado  o  sistema  básico  de  irrigação

por  aspersão,  do  qual  deveriam  todos  os

demais. São classificados em portáteis, sem
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portáteis  e  fixos,  dependendo  do  grau  de

movimentação do campo. 
Autopropelido movimentado por energia hidráulica, possui

um aspersor  do  tipo  canhão,  montado  em

uma plataforma,  e  uma mangueira  de  alta

pressão de até 500 metros. É empregado em

áreas  irrigadas  de  tamanho  médio.  É  um

método um pouco eficiente, pois é altamente

influenciado pelo vento
Pivô central sistema de movimentação circular, movido à

energia  elétrica  ou  a  diesel.  Possui  uma

linha  lateral  de  aspersores  suspensa  por

torres  dotadas  de  rodas.  As  torres  se

movimentam  independentemente  por

possuírem motores individuais. Esse método

pode abastecer áreas de 117 hecta

3.6 Agricultura no Distrito Federal

Uma  cultura  que  vem  crescendo  no  Distrito  Federal  é  a  Agricultura  Familiar,

responsável por grande parte dos produtos orgânicos do mercado, que movimentam cerca de

30 milhões  por ano, de acordo com a Companhia de Planejamento  do Distrito  Federal  –

Codeplan (CODEPLAN, 2015).

Conforme dados da Codeplan, as atividades no setor agropecuário são produzidas em

3,9 mil instalações rurais, sendo que 46,1% são de produtores familiares.

Um dos grandes destaques da agricultura do Distrito Federal é a produção de morango

que fica localizada na Região Administrativa de Brazlândia, a maior do Centro-Oeste. Essa

cultura do morango se adaptou rapidamente no Distrito Federal por causa do solo seco do

Planalto Central, o auge da produção e na época mais seca do DF no período de julho até

outubro (EMATER, 2017).

Devido à expressiva crise hídrica que estamos passando muitos produtores não têm a

mesma sorte que os produtores de morango. Os produtores de milho vêm sofrendo com a

redução da chuva e a redução de captação que de água para não ameaçar o abastecimento das

residências. Os principais reservatórios de Brasília, as barragens do Descoberto e de Santa
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Maria,  vêm  sofrendo  uma  das  maiores  estiagens,  o  que  tem  levado  os  produtores  a  se

adaptarem a esses novos tempos com revezamento de água e abrindo mão de grandes safras.

No período de seca de 2016, houve uma queda de 70% na produção de grãos e uma

redução de 30% da área plantada com isso o preço das verduras e hortaliças chegou a ter um

acréscimo de até 100%. (EMATER, 2017).

Devido à circunstância ser preocupante o canal na região do descoberto teve que ser

fechado pela primeira vez na história do DF para fins de evitar desabastecimento residencial.

Foi priorizado o abastecimento das incidências e plantações destinadas à alimentação devido

ao baixo nível do reservatório.

Outros canais que tiveram suas vazões reduzidas foram o Santos Dumont no Pipiripau

em Planaltina, o Roteador na Bacia do Descoberto próximo à Ceilândia e a Águas Lindas

(GO), diminuindo ainda mais o acesso dos produtos rurais à água.

A redução mais drástica foi feita nas fazendas localizadas na região do Rio Preto em

Planaltina onde há propriedades maiores a solução foi radical todos os grandes produtores

suspenderam suas plantações desde julho, outros canais tiveram reduções de 30% a 50% que

foram obrigados a fazer revezamento com 24 horas com acesso à água e 48 sem.

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal - ADASA

para evitar danos maiores da produção de alimentos futuros traçou estratégias para combater

as perdas de transporte da água com projetos de transformar os canais abertos em tubulações e

com isso diminuir a perda significante que ocorre. Por exemplo, o canal Santos Dumont que

possui extensão de aproximadamente 20 km e perdas que chegam a 59 %. A água perdida

nesse canal seria suficiente para abastecer uma cidade inteira como Planaltina e Brazlândia.

3.7 Canais de Irrigação

Estruturas hidráulicas, por definição, são estruturas projetadas para carregar o

montante de água de uma fonte (rio, lago etc.) com quantidades mais elevadas para

onde  ocorrerá  sua  utilização.  Essas  estruturas  possuem dois  tipos  de  escoamento:

escoamento forçado, obrigatoriamente fechado e cujo escoamento se dá com pressão

superior à atmosférica (sistemas adutores, abastecimento público); e escoamento livre,

que  se  dá  com a  pressão  atmosférica,  cuja  estrutura  pode  ser  aberta  ou  fechada,

todavia trabalhando parcialmente cheia (canais projetados, canais naturais, sistemas de

drenagem e de esgotamento sanitário).
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Podemos  conceituar  e  classificar  os  canais  em dois  modelos.  Os  artificiais

possuem  seccionamento  transversal  definido  e  geralmente  constante,  rugosidades

normalmente  definidas  transportam  águas  quase  sempre  limpas  e  em  regime

permanente. Podem ser revestidos ou sem revestimento. Os naturais caracterizam-se

por terem seção transversal muito variável, rugosidade extremamente alta e variável,

normalmente transportam muito sedimento das laterais e do fundo e à medida que a

velocidade diminui este se deposita.

Os  canais  revestidos possuem  materiais  especifico  que  forma  uma  capa

totalmente impermeável acima do solo onde ele foi colocado. Existem vários tipos de

revestimento, e cada um necessariamente lhe traz um bom resultado. Entretanto, caso

se utilize um revestimento não apropriado para a situação proposta, o resultado não

será dos melhores, pois não há ainda um revestimento que seja bom para todas as

situações.

Ao se revestir um canal isso lhe trará algumas vantagens e podemos citar como

exemplo a redução da dimensão do canal e redução da necessidade manutenção no

mesmo e redução da perda de água por infiltração. É fato que o custo para revestir um

canal  em alguns  casos  não  pareça  que  compense  apenas  pelas  vantagens  citadas,

porém canais revestidos, de maneira geral, são uma ótima alternativa no envio de água

principalmente para irrigação.

Popularmente denominados de canais de terra, os canais sem revestimento são

aqueles em que a transportação da água se dá na superfície de solo em que o canal foi

escavado. Normalmente, perda de água por infiltração excessiva não é um problema

em canais  escavados  em solos  de  textura  entre  média  e  fina,  embora  a  erosão  e

sedimentação  possam  vir  a  ocorrer  se  o  solo  for  erosivo.  Para  manter  a  seção

transversal  do  canal  segura,  juntamente  com sua  eficiência  de  condução,  deve-se

observar e respeitar as velocidades de escoamento, em relação à seção transversal e a

inclinação de fundo. A velocidade de escoamento tem um limite inferior, dado pelo

valor  mínimo  para  que  não  haja  deposição  ou  sedimentação  das  partículas  em

suspensão, e um limite superior, dado pela velocidade máxima para se evitar a erosão.

Quando são iniciadas ações nestes canais, é comum ocorrerem pequenas erosões até

que se chegue a uma situação de equilíbrio.

Para que um canal sem revestimento possa se manter como opção duradoura e

com capacidade  de  transporte  adequada,  por  um grande  período  de  tempo  e  com

manutenções mínimas, alguns cuidados devem ser tomados e podemos citar:
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a) Desempenhar com exatidão a escavação, respeitando a geometria, o alinhamento e

a declividade de fundo; 

b) Projetar o canal respeitando as velocidades de escoamento, observando limites de

erosão e sedimentação;

c) Aprontar e manusear o solo de forma que se consiga a estanqueidade satisfatória,

ou seja, infiltração < 0,15m³/m²/24h; 

d) Elaborar  e  manusear  um  tratamento  no  solo  para  impedir  o  crescimento  de

vegetação e realizar limpeza dessa vegetação quando necessário.

3.8  Problemas mais comuns em canais

Na maioria das vezes, os problemas em canais se dão por falta de manutenção,

erro de projeto ou até mesmo execução do mesmo. Abaixo estão listados os principais

problemas que podem ser encontrados em canais:

a) Perdas por infiltração;

b) Transbordamento; 

c) Perdas por evaporação;

d) Assoreamento;

e) Erosão.

3.9 Estudos de viabilidade técnica e econômica de materiais

Os canais que possuem o revestimento composto por concreto de longe é a

alternativa de menor custo e, desse modo, bastante utilizada na condução de água nos

perímetros de irrigação. Em grande parte dos casos, problemas em canais ocorrem por

falta de manutenção ou operação adequada, podendo também ser por erros no projeto

e/ou na execução do mesmo. 

Dentre os principais problemas que podem ser encontrados em canais, podem

ser citados:  infiltração  excessiva,  evaporação,  transbordamento  e  por vazamento,  o

assoreamento e a erosão do canal.

Seguem abaixo modelos dos tubos e estudo técnico especificando o melhor

material para cada situação necessária:

a) Ferro fundido;

Figura 1 - Tubo de ferro fundido.
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Apresenta uma enorme resistência mecânica, contudo deverá ser submetido a

um tratamento contra corrosão.

b) Ferro fundido dúctil;

Figura 2 - Tubo de ferro fundido.

Comparado a outras tubulações,  possui maior resistência  ao impacto e bem

maior elasticidade e capacidade de alongamento. Devido à sua enorme resistência à

corrosão é muito utilizado na adução de água potável.

c) Polietileno de alta densidade – PEAD

Figura 3 - Tubo de PEAD;

Possui  alta  resistência  à  corrosão,  excelente  resistência  à  abrasão,  leveza,

atoxicidade e boa flexibilidade.

d) Poli(cloreto de vinila) - PVC e Poli(acrilato de butila) -PBA;

Figura 4 - Tubo de PVC PBA.
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Empregado para água potável a temperatura ambiente, apresenta facilidade de

instalação e manutenção, baixa perda de carga, estanqueidade e leveza.

e) PVC DEFoFo;

Figura 5 - Tubo de PVC DEFoFo

Empregado para execução de adutoras e redes de distribuição enterradas de

abastecimento  de  água.  Apresenta  intercambialidade  com  a  tubulação  de  ferro

fundido,  facilidade  de  corte,  leveza  e  durabilidade  superior  à  tubulação  de  ferro

fundido.

f) PVC rígido (coletor de esgoto tipo Vinilfort)

Figura 6 -  Tubo de PVC rígido.

Empregado  para  sistema  de  esgotos  sanitários,  possui  boa  estanqueidade,

rapidez de manutenção e montagem e menor necessidade de qualificação de mão-de-

obra.  Apesar possui  valor de compra mais  alto,  possui grande flexibilidade,  o que

diminui o número de acessórios na linha de tubulação, e, portanto, o preço total da
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obra.  Além disso,  possui  maior  resistência  ao meio  de  trabalho,  maior  vida útil  e

menor necessidade de manutenção. 

O material que apresentou o melhor desempenho foi o PEAD, pois o mesmo

atende todos os quesitos técnicos e possui boa avaliação em questões econômicas,

seguido do PVC PBA por apresentar maior facilidade de montagem, manutenção e

baixo preço,  e o ferro fundido dúctil. O pior desempenho foi do PVC rígido.

4  ESTUDO DE CASO 

4.1 Descrições da Área de Estudo

Para se entender e ter dimensão do Canal de Irrigação do Núcleo Rural Santos

Dumont precisamos conhecer melhor a bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau que

localiza-se no Distrito Federal e uma parte no Estado de Goiás, compreendendo uma

área de drenagem de aproximadamente 235 km². Tendo sua maior área da bacia dentro

no Distrito Federal o que corresponde a (90,3%), sendo a parte mais alta da bacia

localizada  em  Goiás.  Conhecida  como  uma  bacia  astuciosa  e  estratégica  pelas

entidades gestoras de recursos hídricos (ANA e Adasa), onde a pressão urbana sobre

as  áreas  tradicionalmente  rurais  da bacia  acirra  os  problemas  relacionados  tanto  à

quantidade, quanto à qualidade da água da bacia. 

O Núcleo Rural Santos Dumont é formado por 84 chácaras rurais com área

média de sete hectares cada, utilizados principalmente com a olericultura, sendo de

muita relevância o uso da irrigação (aspersão convencional/micro aspersão) entre os

meses de março a outubro. O abastecimento de parte da população do Distrito Federal

se dá grande parte  por seu curso d’água principal  entre as cidades de Planaltina e

Sobradinho, sem contar as propriedades rurais que a utilizam para fins de irrigação.
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Figura 7 -1 Croqui com relação das propriedades beneficiadas pelo canal.

        Fonte: Emater(2015).

Cada lote  tem um potencial  para  produzir  336 toneladas  de  hortaliças/ano,

podendo  gerar  de  800  a  1000  empregos  diretos.  De  acordo  com  relatório  da

Semarh/DF de 2002 residem no Núcleo Rural Santos Dumont aproximadamente 440

pessoas.

4.2 Canais Santos Dumont 

Iniciada suas operações no ano de 1989 e construído no ano de 1984 o canal de

irrigação Núcleo Rural Santos Dumont tem sua tomada d'água no ribeirão Pipiripau,

principal  manancial  da  unidade  hidrográfica,  alcançando  as  propriedades  rurais  da

comunidade por gravidade. É constituído por um canal principal com 9.800 metros

(1900 m revestidos de concreto e 7.900 m sem revestimento) e 08 canais secundários

(8.790 m sem revestimento).

Uma  parceria  com  a  SEAGRI  do  DF,  ANA,  Caesb  e  ADASA  e  outras

entidades foi formado o Programa Produtor de Águas no ribeirão Pipiripau com o

objetivo de restaurar e recuperar do Canal Santos Dumont. Dessa forma acorrerá a

otimização das condições de uso de água no local e com isso haverá a redução das

perdas  de  água  devido  a  infiltração,  evaporação  e  desvios  causados  por  ações  da
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natureza.  Com  essas  precauções  estima-se  que  a  captação  desse  canal  possa  ser

reduzida em ate 45% no prazo máximo de cinco anos do valor atual. 

As perdas por infiltração e evaporação nos reservatórios existentes têm a media

de 267 L/s no período de março e outubro, enquanto a captação e de 350 L/s com isso

há  uma  grande  perda.  Devido  à  má  utilização  da  vazão  outorgada  a  Caesb  e  a

Associação dos Usuários do canal promoveu um reforço e construção do canal no

Córrego capão grande proporcionando uma vazão adicional  de 30 a 50 L/s para o

Canal de Santos Dumont (DISTRITO FEDERAL, 2010).

Para o aperfeiçoamento de sua utilização seria de fundamental importância o

revestimento do canal principal, dos reservatórios individuais e tubulação dos canais

secundários.  Outras  ações  recomendáveis  seriam a  manutenção  das  comportas  nas

derivações dos canais e instalação de registro nos canais secundários com as chácaras,

objetivando manutenção preventiva.

4.2.1  Descrição geral das estruturas de captação

O canal foi construído com o objetivo de irrigar por gravidade de 612,48 h.a.

localizados  a  margem  esquerda  do  Rio  Pipiripau,  entre  outros  contribuintes  dos

Córregos Cachoeirinha e Quinze.

4.2.1.1  Adução

A água necessária para irrigação é derivada do rio Pipiripau em ponto cota

compatível, tomada através de pequena barragem de derivação, provida de comporta e

medidor Parshal.

A condução até  a  área  irrigável  é  feita  através  de canal  a  lamina  livre  em

quatro trechos distintos: primeiro trecho em sessão retangular fechada com 580m  de

extensão de 2.090,77m; Segundo trecho em sessão trapezoidal sem revestimento, para

570 l/s, com 5.914,23 m; e o trecho concessão trapezoidal para 330 l/s, com 1.276,71

m de extensão.

O controle das derivações do canal é através de “Bicos de Pato”. Para tanto, as

obras de derivação compreendem uma caixa com largura compatível  com a vazão

jusante, donde se faz levantar “Bicos de Pato” e logo a sua montante as baterias de

módulos de derivação de 30 l/s.
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4.2.1.2 Canal Principal

Estes dessem do canal principal,  penetrando na área irrigável e distribuindo

água para os diversos lotes através de tomadas d’água “Modulada”.

Figura 8 - Calculando vazão do Canal Principal

   

Fonte: Oliveira (2018).

4.2.1.3 Canais Secundários

A  drenagem  transversal  do  canal  principal  compreende  bueiros  tabulares,

capeados  ou  celulares,  descarregando  em  grotas  naturais  (quando  fora  da  área

irrigável) ou em drenos.

Os drenos recebem as bacias e as contribuições da área irrigável lançando no

rio  Pipiripau.  São  valas  escavadas  e  posteriormente  protegidas  com  o  plantio  de

grama, em face de elevada declividade da área.

Figura 9 - Parte do Canal Secundário
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Fonte: Oliveira (2018).

4.2.1.4  Rede Viária

O Canal Principal possui seu caminho de serviço em toda a extensão dos dois 

últimos trechos em cessão trapezoidal. Desde caminho dessem outros paralelos as 

conduções secundárias, interligando todos os lotes à rede viária local.

Ao final do canal, tem-se uma estrada ligando todo perímetro irrigado à 

DF130. Os caminhos são razanteados ao terreno natural com simples camada de solo 

compactado formando a pista 5,00 metros. A estrada recebe um tratamento melhor que

os caminhos na confecção da base e possui 7,0 metros de pista.

5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5.1 Identificação do Problema

  O Canal Santos Dumont, assim como outros canais no DF, sofre com perdas

por infiltração no canal, por evaporação e infiltração nos reservatórios existentes nas

propriedades e dos sistemas de irrigação, este é um problema antigo

 Diversos conflitos pelo uso da água têm sido constantemente observados na

bacia  desde o início de sua colonização.  Nos últimos anos,  porém, esses conflitos

foram  agravados  devido  a  disputa  pelo  uso  da  água  entre  os  irrigantes,  sendo  a

principal captação na região operada pelo canal Santos Dummont, e a Concessionária

de Abastecimento de Água (Caesb).

 No ribeirão Pipiripau, além do canal que retira água para o abastecimento de

90 propriedades, há outros 260 usuários de água cadastrados nos bancos de dados da

ADASA, sendo que aproximadamente 78% desses usuários fazem uso da água para

irrigação,  principalmente  de  hortaliças.  Outros  usos  expressivos  são  para

dessedentação animal e aquicultura.

 No que se refere às estimativas de demandas na bacia do ribeirão Pipiripau,

nota‐se que entre os meses de novembro a março, ocorrem as menores demandas na

bacia, em torno de 430 L/s, correspondente ao período chuvoso e consequentemente

relacionado a uma menor demanda de água pelas culturas irrigadas. O trimestre julho‐
setembro, que corresponde ao ápice do período seco no Distrito Federal, representa o

período mais crítico em termos de demandas, cujos valores variam entre 770 L/s a 920
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L/s, ou seja, praticamente o dobro da estimativa de demanda em relação ao período

chuvoso (DISTRITO FEDERAL, 2010).

O Canal Santos Dumont possui outorga (Resolução nº 06/2012) para captação

máxima de 327 L/s  no período chuvoso e,  294 L/s  no período seco.   No entanto,

estudos relevam que as perdas médias atuais de vazão no Canal no período de março a

outubro, são de cerca de 267 L/s, ou seja, uma perda de 80% da vazão captada. 

De  acordo  com  o  Relatório  de  Diagnóstico  Socioambiental  da  Bacia  do

ribeirão  Pipiripau.  Esse  valor  representa  as  perdas  por  infiltração  no  canal,  por

infiltração e evaporação nos reservatórios existentes nas propriedades e dos sistemas

de irrigação (DISTRITO FEDERAL, 2010).

 Um agravante em relação a esses números é que a maior parte da demanda de

água na bacia,  por ser destinada  à produção de alimentos,  tem caráter  consuntivo,

possuindo pequena taxa de retorno. Em outras palavras, a água retirada do rio, após

utilizada, não retorna a ele. Além disso, apesar de possuir outorga para captação no

período  seco,  parte  da  água  captação  é  perdida,  sendo necessário  a  realização  de

rodízio, muitas vezes rodízios de 72 horas. Nos casos mais extremos, como a crise

hídrica que ocorre no Distrito Federal, parte das propriedades localizadas no final do

canal deixaram de ser abastecidas.

De acordo com a Associação, os sistemas de mais utilização são: aspersão em

56% das unidades; sulco em 21% das unidades; gotejamento em 19% das unidades; e

microaspersão em 4% das unidades, e de acordo com dados fornecidos pela própria

Associação de Usuários dos Canais, a própria utilização da água dentro das chácaras

requer de melhorias quanto ao uso racional.

Grande  perda  se  dá  também  no  interior  das  propriedades  nos  tanques  de

armazenamento,  que,  em  sua  maioria,  não  são  revestidos,  tais  tanques  possuem

espelho d’água e volume de armazenamento muitas vezes superdimensionado para a

utilização a que se destinam. Segundo diagnóstico da Emater 78% dos tanques estão

com área acima 100 m², 13% entre 50 e 100m² e 9% até 50m².

Segundo  Sandra  Ribeiro,  presidente  da  Associação  dos  Usuários  do  Canal

Santos Dumont, embora a associação possua outorga do Canal a água que entra não

chega a todas as propriedades devido a perdas no trajeto da captação e no trajeto do

Canal. Segundo ela, no período chuvoso (novembro a março) os usuários do Canal

operam em esquema de rodízio, em que 4 ramais recebem água por 24hrs e depois

mantém as mesmas 24hrs sem acesso a água.
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Em 2017, por exemplo, segundo Sandra Ribeiro, foi o período mais critico do

canal. A captação representava 130 L/s e o esquema de rodízio foi de 1 dia com o

canal  aberto  e  7  fechado,  com  isso  boa  parte  dos  produtores  ficaram  sem  água.

Segundo ela estima-se um prejuízo em mais de 50% da produção e em alguns casos

chegando até 70%.

5.2 Justificativa

A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau localiza-se no Distrito Federal e no

Estado de Goiás,  compreendendo uma área de drenagem de aproximadamente 235

km². A maior parte da área da bacia está inserida no Distrito Federal (90,3%), sendo a

parte mais alta da bacia localizada em Goiás. É uma bacia reconhecidamente tida por

estratégica pelas entidades gestoras de recursos hídricos (ANA e ADASA), onde a

pressão urbana sobre as áreas tradicionalmente rurais da bacia acirra os problemas

relacionados  tanto  à  quantidade,  quanto  à  qualidade  da  água  da  bacia.  Seu  curso

d’água principal é fundamental para o abastecimento de parte da população do Distrito

Federal nas cidades de Planaltina e Sobradinho, além de atender a um grande número

de pequenas e médias propriedades rurais que fazem uso da irrigação.

O projeto de revitalização pretende otimizar  o uso dos recursos hídricos na

região, reduzir as perdas do canal por evaporação e infiltração  e reduzir a captação do

canal no ribeirão de 327 L/s para 180 L/s. Com o projeto pretende-se atender as 90

propriedades com vazão mínima de 2 L/s por propriedade e máxima de 3,5 L/s, com

possibilidade de fechamento em cada ponto de entrega sem desequilíbrio do sistema.

Com a tubulação do canal, estima-se um aumento da disponibilidade hídrica de 147 L/

s no período chuvoso e 114 L/s no período seco à montante da captação de água da

concessionária de abastecimento público.

O benefício direto na tubulação do canal Santo Dumont está na garantia do

direito  ao  acesso  de  água  a  todas  as  84  propriedades  abastecidas  pelo  canal  e  o

aumento  da  disponibilidade  hídrica  no  trecho  do  ribeirão  Pipiripau  localizado  á

montante de captação do sistema de abastecimento da cidade de Planaltina/DF, tendo

em vista que o canal  está localizado à montante da captação da Caesb e concorre

diretamente  com ela  pelo  uso  da  água.  Como benefícios  indiretos  pode-se  citar  a

segurança na manutenção de aproximadamente 800 empregos indiretos na região que

depende do acesso à água para produção de alimentos.
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Diante dos fatos, para aperfeiçoar o uso de água no canal Santos Dumont e,

consequentemente, aumentar a disponibilidade hídrica na bacia para o abastecimento

urbano de Planaltina/DF é de suma importância o revestimento do canal principal e

dos  canais  secundários,  manutenção  das  comportas  nas  derivações  dos  canais,

instalação  de  registro  nos  canais  secundários  com  as  chácaras,  adequação  dos

reservatórios e manejo adequado do uso da água na agricultura.

Tabela 2 - resultado das medições de vazão do canal, do ponto de captação ao

ramal 8.

Seção Vazão (L/s) Retirada  (L/s) Perda (L/s)

Captação 248 L/s

1º  Trecho:  da  captação  ao

reforço  do  córrego  Capão

Cumprido

55 L/s

Vazão no canal principal 193 L/s

Reforço  córrego  Capão

Cumprido

30 L/s

Vazão no canal principal 223 L/s

2º  Trecho:  do  reforço

córrego Capão Cumprido ao

1º ramal.  

21 L/s

Vazão no canal principal 235 L/s

3º  Trecho:  Do  primeiro

ramal ao segundo ramal

10 L/s

Vazão no canal principal 202 L/s

4º  Trecho:  Do  segundo

ramal ao terceiro ramal.

12 L/s



29

Vazão no canal principal 190 L/s

4º Trecho: Do terceiro ramal

ao quarto ramal.

12 L/s

Vazão no canal principal 178 L/s

5º Trecho:  Do quarto ramal

ao quinto ramal.

11 L/s

5º ramal 40 L/s

Vazão no canal principal 127 L/s

6º Trecho:  Do quinto ramal

ao sexto ramal.

13 L/s

6º ramal 38 L/s

Vazão no canal principal 76 L/s

- 7º Trecho: Do 6º ramal ao

7º ramal.

10 L/s

7º ramal 35 L/s

Vazão no canal principal 31

8º Trecho: Do 7º ramal ao 8º

ramal.

9  L/s

8º ramal 22 L/s

Vazão no canal principal 0 L/s

       Fonte: Oliveira (2018)

5.3 Objetivos

Realizar um levantamento de todas as características relevantes à utilização dos canais

de irrigação revestidos e/ou não, utilizando como estudo de caso o Canal Santos Dumont no

Distrito Federal.

Realizar estudos técnicos, topográficos e de viabilidade econômica no Canal Santos

Dumont  para  elaboração  de  projeto  executivo  hidráulico  para  revitalização  do  canal



30

substituindo a forma de transporte de água bruta por canal aberto para tubulação enterrada,

minimizando as perdas e aumentando os ganhos hídricos.

5.4 Resultados e Impactos esperados

Após a revitalização do canal o canal deve atender 90 propriedades (84 atuais e

06 potenciais) definidas no estudo da EMATER com sistema de distribuição de água

bruta  capaz  de  atender  cada  propriedade  com vazão mínima  de  2  L/s  por  lote,  e

máxima  de  3,5  L/s  por  lote  com possibilidade  de  fechamento  em  cada  ponto  de

entrega sem desequilíbrio do sistema. 

O projeto deve ser dimensionado para 180 L/s de forma a reduzir a captação do

canal no ribeirão do Pipiripau e o pré-dimensionamento da adutora deverá ser em grau

de detalhe, que possibilite a caracterização de eventuais perdas ao longo do sistema de

abastecimento projetado;

Espera-se um aumento na produtividade de alimentos durante o ano todo na

região, já que o projeto garantirá a chegada de água nas propriedades, e também a

geração de vários empregos diretos e indiretos. Também, o canal deixará parte da água

que antes era captação para a concessionária CAESB que abastecerá as cidades de

Planaltina e Sobradinho.

5.5 Ações de Intervenção

Para a execução do projeto serão necessárias a execução das seguintes ações:

a) ✓Estudo 01: Estudos de perda e contribuições do canal por trecho, sendo: 

Trecho 01, da captação até o 1º ramal; 

Trecho 02, do 1º ramal até o último ramal; e 

Trecho 03, os ramais; 

b) ✓Estudo 02: Estudos Técnicos e Econômicos para avaliar a melhor opção de tipo

de material (ou de aplicação de um ou mais tipos de materiais) a ser utilizado na

execução das obras. A contratada poderá apresentar estudos referentes a outros

materiais que não os descritos no item acima referenciado; 

c) ✓Estudo  03:  Estudos  Topográficos  e  lançamento  de  marcos  necessário  para

execução da obra; 
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d) ✓Estudo 04: Projeto Executivo Hidráulico e metodologia para execução da obra

sem a  interrupção  do  abastecimento  às  propriedades  rurais  ou  que  acarrete  o

menor  impacto  possível  no  abastecimento,  considerando  a  melhor  opção

considerada no Estudo 3; 

e) ✓Estudo 05: Memorial descritivo, manual de operação e manutenção do sistema

como  um  todo;  orçamento  das  obras,  caderno  de  encargos  e  especificações

técnicas e cronograma de execução das obras por trecho.

5.6 Atores Envolvidos

O Projeto possui como atores principais envolvidos o governo e a comunidade,

com os seguintes papeis:

I. Governo:

O  Governo  (Distrito  Federal  e  a  União)  ficaria  com  a  responsabilidade  de

conseguir o orçamento para a obra.

a) ADASA: contratação dos estudos necessários para a execução da obra (Estudos

01 a 05 mencionados no item anterior);

b) CAESB: aquisição do material (canos e tubos) necessário para a obra;

c) SEAGRI:  contratação  de  empresa  para  tubulação  do  canal  principal  e

fornecimento do maquinário e de pessoal para execução da tubulação dos ramais

secundários do canal e adequar os reservatórios (tangues);

d) EMATER: mobilização dos proprietários rurais.

II. Comunidade – proprietários rurais

a) Associação de Usuários do Canal: contratação de pessoal para execução da obra

de tubulação dos canais secundários, como apoio à SEAGRI;

b) Proprietários rurais: cada proprietário deverá construir as caixas de passagens

individuais e a ligação do canal para sua propriedade.

5.7 Recursos Necessários

Para a execução do projeto são necessários os seguintes recursos:

I. Humanos estratégicos: necessário de pessoal capacitado para avaliação dos

Estudos 01 a 05 a serem contratados, como também para avaliar e acompanhar

a execução do projeto e executar os serviços de escritório;
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II. Humanos operacionais: necessário de pessoal para a mão de obra pesada para

operar os maquinários, cavar valor, emendar canos, capinar e demais serviços

de campo necessários para enterrar a tubulação do canal;

III. Materiais: canos em PVC e PEAD para tubulação do canal e demais produtos

necessários para junção dos canos, hidrômetros ou instrumentos de medição na

entrada do canal e em cada propriedade individual;

IV. Financeiros: são recursos orçamentários para execução da obra;

V. Organizacionais: a Associação de usuários precisa elaborar um Estatuto que

disciplinam a regra de operação e uso do canal;

VI. Educacional: após a tubulação do canal é necessário um trabalho de manejo da

irrigação  nas  propriedades,  com  foco  na  otimização  do  uso  dos  recursos

hídricos.

5.8 Orçamentos

Os custos para execução da obra estão estimados e divididos em três fases:

1ª Parte: Contratação dos estudos e projetos executivos: R$ 180.000,00;

2ª Parte: Tubulação do canal principal e secundários: R$ 7.000.000,00;

3ª Parte: Revitalização dos tangues de armazenamento de água: R$ 84.000,00.

5.9 Viabilidade

O projeto é viável porque a bacia onde o canal está localizado é estratégica

para o governo do Distrito Federal, tanto relacionado à agricultura como relacionado

ao  abastecimento  público.  Também,  foi  realizado  um  compromisso  entre  as

instituições  ADASA,  CAESB,  SEAGRI  e  EMATER  em  reunir  esforços  para

revitalização do canal, sendo o primeiro passo a elaboração do projeto executivo para

tubulação do canal.
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5.10 Cronograma

Importante ressaltar que o presente projeto tem com objeto a 1ª fase da obra, 

devido sua grandiosidade.

Tabela 3 - cronograma de execução do projeto..

Período/Atividade Ju

n

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Elaboração do TR

Licitação

Contratação

Recebimento Estudo 01.

Recebimento Estudo 02.

Recebimento Estudo 03.

Recebimento Estudo 04.

Recebimento Estudo 05.

Workhop

Entrega cópia dos 

produtos aos órgãos 

parceiros

5.11 Gestão, Acompanhamento e Avaliação

Para acompanhar a execução do projeto, sugere-se que seja designado um gestor que

tenha  a  responsabilidade  de  monitorar  os  esforços  empreendidos  para  atingir  as  metas

previstas  e  eventualmente  sugerir  alterações  no plano de trabalho.  Além disso,  o  gestor

deverá  realizar  acompanhamento  mensal  e  semanal  e  encaminhar  relatório  semestral  as

entidades envolvidas, conforme modelos predeterminados.
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6 TERMO DE REFERÊNCIA

6.1 Objeto

Esse  Termo  de  Referência  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa

especializada para elaboração de projeto executivo de adutora de água bruta e sistema

de distribuição de água que integra o Sistema Coletivo de Abastecimento de Água

para Irrigação do Núcleo Rural Santos Dumont, localizado na área rural da Região

Administrativa de Planaltina - RA – VI, Distrito Federal (DF).

6.2 Contexto e Justificativa

A bacia hidrográfica do ribeirão Pipiripau localiza-se no Distrito  Federal e no

Estado de Goiás,  compreendendo uma área de drenagem de aproximadamente 235

km². A maior parte da área da bacia está inserida no Distrito Federal (90,3%), sendo a

parte mais alta da bacia localizada em Goiás. É uma bacia reconhecidamente tida por

estratégica pelas entidades gestoras de recursos hídricos (ANA e ADASA), onde a

pressão urbana sobre as áreas tradicionalmente rurais da bacia acirra os problemas

relacionados  tanto  à  quantidade,  quanto  à  qualidade  da  água  da  bacia.  Seu  curso

d’água principal é fundamental para o abastecimento de parte da população do Distrito

Federal nas cidades de Planaltina e Sobradinho, além de atender a um grande número

de pequenas e médias propriedades rurais que fazem uso da irrigação. 

No ano de 2004, foi realizado o cadastramento de usuários da bacia do ribeirão

Pipiripau,  tendo  sido  quantificadas  suas  demandas  hídricas.  A  partir  dessas

informações,  constatou-se  uma  situação  de  elevada  demanda  se  comparada  à

disponibilidade  hídrica  da  região  durante  o  período de  estiagem,  o  que  resulta  na

ocorrência de conflitos pelo uso da água nos anos de precipitação abaixo da média ou

quando ocorre atraso no período de início das chuvas na bacia. 

Em  decorrência  desses  fatos,  em  2006  foi  constituída  uma  Comissão  de

Acompanhamento da Bacia do ribeirão Pipiripau para monitorar, alertar e conduzir a

solução  dos  conflitos  (Resolução  ADASA  nº  293/2006  e  Resolução  ANA  nº

127/2006). Em 2011,  com vistas  à  integração  da  gestão  territorial  e  dos  recursos

hídricos na bacia do ribeirão Pipiripau, foi implantado o Programa Produtor de Água

em sua área de drenagem, ação que hoje conta com a participação de 18 instituições,
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dentre as quais, a ANA e a ADASA.

No âmbito do Programa Produtor de Água verificou-se a importância de uma ação

efetiva para o incremento da eficiência na condução de água no Canal Santos Dumont

como uma das principais alternativas para o aumento da segurança hídrica na bacia e

na região. Segundo levantamento recente realizado, a eficiência de condução de água

do Canal Santos Dumont é hoje da ordem de 50%. De acordo com dados fornecidos

pela  Associação  dos  usuários  do  Canal,  a  própria  utilização  da  água  dentro  das

chácaras carece de aprimoramentos quanto ao uso racional.

O canal de irrigação do Núcleo Rural Santos Dumont, construído em 1984 e

cuja  operação  iniciou‐se  em  1989,  tem  sua  tomada  d'água  no  ribeirão  Pipiripau,

principal manancial  da unidade hidrográfica,  e alcança as propriedades rurais desta

comunidade por gravidade. É constituído por um canal principal com 9.800 metros

(1900 m revestidos de concreto e 7.900 m sem revestimento) e 08 canais secundários

(8.790 m sem revestimento).

Diante  dos  fatos,  para  otimizar  o  uso  de  água  no canal  Santos  Dumont  e,

consequentemente,  a  disponibilidade  hídrica  na  bacia  é  de  suma  importância  o

revestimento do canal principal e dos canais secundários. Outras ações recomendáveis

seriam a manutenção das comportas nas derivações dos canais e instalação de registro

nos canais secundários com as chácaras, objetivando manutenção preventiva.

6.3 Área de Intervenção

A área de intervenção consiste  em toda extensão do canal  Santos  Dumont,

composto  de  um  canal  principal  com  aproximadamente  9.800  metros  (1900  m

revestidos de concreto e 7.900 m sem revestimento) e 08 canais secundários (8.790 m

sem revestimento).
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O objeto da contratação consiste na elaboração de estudos e projeto executivo para

substituição da forma de transporte de água bruta por canal aberto para tubulação em PVC ou

PEAD enterrada, com início no córrego Pipiripau (na coordenada geográfica 150  38` 28,08``

470  34`34.55``), com reforço de aproximadamente 50 l/s (na coordenada geográfica (150  38`

50`` 470  35`16``) vindo do córrego Capão Grande, atendendo a 90 propriedades, conforme

mapa anexo.

O acesso ao ponto de tomada d'água pode ser feito pela DF - 230, entrada de

terra a esquerda após a ponte sobre o ribeirão Pipiripau no sentido Planaltina - Núcleo

Rural Taquara, Região Administrativa de Planaltina - RA – VI, Distrito Federal – DF.

6.4 Descrição do Objeto

Projeto Executivo, necessário e suficiente, para contratação da obra de intervenção no

Sistema de Abastecimento Coletivo – Canal de Irrigação do Rodeador, contendo:

Produto 1: Estudos de perda e contribuições do canal por trecho, sendo:

a) Trecho 01, da captação até o 1º ramal;

b) Trecho 02, do 1º ramal até o último ramal; e

c) Trecho 03, os ramais;

Produto 2: Estudos Técnicos e Econômicos para avaliar a melhor opção de tipo

de material  (ou de aplicação de um ou mais tipos de materiais)  a ser utilizado na

execução  das  obras,  conforme  o  relacionado  no  item  4.2.  A  contratada  poderá

apresentar estudos referentes a outros materiais que não os descritos no item acima

referenciado;

Produto  3:  Estudos  Topográficos  e  lançamento  de  marcos  necessários  para

execução da obra;

Produto 4: Projeto Executivo Hidráulico e metodologia para execução da obra

sem a interrupção do abastecimento às propriedades rurais ou que acarrete o menor

impacto  possível  no  abastecimento,  considerando  a  melhor  opção  considerada  no

Produto 3;
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Produto 5: Memorial descritivo, manual de operação e manutenção do sistema

como um todo; orçamento das obras, caderno de encargos e especificações técnicas e

cronograma de execução das obras por trecho.

Para se alcançar este objetivo, devem ser considerados e avaliados os aspectos a seguir

relacionados:

a) o projeto deve atender as 90 propriedades definidas no estudo da EMATER

anexo  a  este  Termo  de  Referência  com  sistema  de  distribuição  de  água  bruta

atendendo cada propriedade com vazão mínima de 2 l/s por lote e máxima de 5 l/s

por  lote  com  possibilidade  de  fechamento  em  cada  ponto  de  entrega  sem

desequilíbrio do sistema. 

b) o projeto deve ser dimensionado para 230 l/s de derivação somadas as vazões

captadas no Ribeirão Pipiripau com o reforço do córrego Capão Grande; 

c) o  pré-dimensionamento  da  adutora  deverá  ser  em  grau  de  detalhe,  que

possibilite  a  caracterização  de  eventuais  perdas  ao  longo  do  sistema  de

abastecimento projetado; 

6.5 Detalhamento dos Serviços

             A elaboração do projeto executivo compreenderá a execução de serviços de campo e 

de escritório.

Serviços de Campo, compreendendo:

a) Estudo de perda e contribuições do canal;

b) Estudos topográficos: levantamentos planialtimétricos, compreendendo toda a

extensão do projeto até os pontos de entrega nas propriedades; 

c) Lançamento dos marcos  necessários para a execução da obra;

Serviços de Escritório, compreendendo:

a) Estudos técnicos e econômicos:

b) avaliação técnica e econômica das opções de tipo de material a ser utilizado na

execução das obras;

c) Projeto executivo hidráulico considerando a melhor opção avaliada nos Estudos

técnicos e econômicos, incluindo:
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d) especificações e detalhamento das estruturas hidráulicas das linhas em plantas e

perfil na escala representativa para cada caso;

e) projeto hidráulico das estruturas de captação e condução;

f) projeto das estruturas acessórias:

g) derivações;

h) caixas de passagem;

i) blocos de ancoragem, se necessários;

j) interligação para o recebimento de eventuais contribuições;

k) caixas de inspeção;

l) dispositivo  de  controle  e  medição  da  vazão  de  entrega  nos  lotes  garantindo

atendimento com vazão mínima de 2,5 L/s para todos os lotes;

m) lista  de  materiais,  equipamentos  e  especificações  técnicas  necessária  para  a

execução das  obras;  lista  de materiais,  equipamentos  e  especificações  técnicas

prevista para a manutenção do sistema após execução das obras, em um período

estipulado de 10 anos de operação;

n) Estrutura de interligação entre os trechos;

o) Memorial descritivo, contendo:

Planta geral do sistema: em escala representativa, da área de abrangência do

projeto, indicando traçado e diâmetro da adutora principal e dos ramais;

Descrição completa  dos dispositivos referentes a tomada d´água no ribeirão

Rodeador;

Adução, apresentando o dimensionamento para a melhor opção avaliada nos

Estudos Técnicos e Econômicos com detalhamento completo da adutora, informações

de  extensões,  diâmetros,  materiais  e  demais  características.  Deverão,  ainda,  ser

relacionados  e  dimensionados  os  acessórios  tais  como,  registros,  dispositivos  de

controle e medição de vazão, ancoragens, apoios e dispositivos de descarga. Deverão,

também, ser considerados os seguintes aspectos:

a) caracterização conveniente dos trechos de comportamentos diferentes;estudo,

definição e justificativa da utilização de mais de um tipo de material e/ou diâmetros

diferentes na mesma linha adutora;

b) proteção contra erosão e fluxos de águas pluviais;

c) estruturas de medição e controle das vazões de entrada nas tomadas d`água do

ribeirão Rodeador e contribuições identificadas;
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d) além dos  desenhos  que  forem aplicáveis,  deverão  ser  apresentados:  plantas

com caminhamento e locação na escala representativa com estaqueamento/cotas do

terreno e da geratriz inferior da tubulação/diâmetro e tipo de material das tubulações

projetadas/declividade/profundidade/localização  das  estruturas  de derivação  para  os

ramais e registros em escala representativa, e:

 desenhos de detalhes de ancoragens e obras de arte;

 desenhos de detalhes de caixa de inspeção;

 desenhos das estruturas de derivação para os ramais;

 desenhos das estruturas de proteção;

 desenhos e detalhes de travessias;

e) deverá ser dimensionada e projetada, observando-se as Normas da ABNT e/ou

outras estrangeiras pertinentes. Como referenciais indica-se as seguintes: NBR 12215:

Projeto de adutora de água para abastecimento público, NBR 12218: Projeto de rede

de distribuição de água para abastecimento público e NBR 9649: Projeto de redes

coletoras de esgoto sanitário;.

Ramais de distribuição, compreendendo os seguintes aspectos:

a) estudo do traçado e definição dos critérios de lançamento da adutora principal;

b) estudo para implantação de válvulas para possibilitar manobras operacionais;

c) estudo hidráulico para definição do melhor ponto para instalação de medidores

de vazão e pontos de pitometria;

d) deverão ser dimensionadas e projetadas, observando-se as Normas da ABNT e/

ou outras estrangeiras pertinentes.  Como referenciais  indica-se as seguintes:  NBR

12215: Projeto de adutora de água para abastecimento público e NBR 12218: Projeto

de rede de distribuição de água para abastecimento público e NBR 9649: Projeto de

redes coletoras de esgoto sanitários;

e) Os  ramais  deverão  ter  descargas  de  limpeza  e  de  vazões  remanescentes  e

sempre que possível encaminha-las para os tributários e o Lago do Descoberto;

f) além dos desenhos que forem aplicáveis, deverão ser apresentados:

 planta de cada ramal;

 esquema  de  cálculo,  contendo  a  extensão  dos  trechos,  vazões  e  diâmetros

resultantes;

 desenho padrão com tipo de ligação da propriedade rural, caixas de válvulas,

medidores e blocos de ancoragem; e

 planta específica com setores de manobra e macromedição;
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 Manual de operação e manutenção do sistema, objetivo e de fácil compreensão,

visando orientar as ações quanto aos procedimentos operacionais do sistema

coletivo de distribuição de água, abordando, no mínimo, os seguintes itens:

 descrição sucinta da concepção do sistema;

 fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais;

 diagrama dos processos operacionais nas situações normais e emergenciais;

 manutenção preditiva e preventiva do sistema; e

 cuidados necessários para manutenção e segurança;

 Memória de cálculo - detalhada do levantamento dos quantitativos, inclusive

com  os  parâmetros  e  critérios  adotados  que  compõem  o  orçamento,  com

indicação dos desenhos de referência para cada item quantificado;

 Os serviços constantes na planilha orçamentária deverão priorizar o sistema de

preços de bases oficiais como o SINAPI (CAIXA) e/ou SICRO (DNIT) com o

mês de referência.

 Na organização  dos  itens,  estes  deverão  conter  as  referências  de  preço  em

coluna própria. (SINAPI/SICRO)

 No  volume  com  a  memória  de  cálculo  deverão  estar  relacionados  os

dispositivos com as respectivas siglas bem como os números ou códigos das

pranchas nas quais estão localizados para facilitar as posteriores verificações

tanto no aceite do produto como na execução da obra.

 Os serviços ou insumos cotados deverão ter minimamente 3 registros de preços

anexados aos produtos entregues.

 Preferencialmente  as  composições  serão  baseadas  nas  tabelas  da

SINAPI/SICRO. Quando isso não for possível as composições  apresentadas

deverão ter em seus insumos os itens de mão de obra ou material dos sistemas

mencionados.

 Relação  e  especificação  dos  serviços,  materiais  e  equipamentos  e  seus

quantitativos, necessários à cada etapa de implantação das obras. Deverão ser

fornecidos:  memória  de  cálculo,  parâmetros  e  critérios  utilizados  no

levantamento destes quantitativos,  detalhando os materiais e equipamentos a

serem adquiridos, ressaltando a quantidade e detalhes relacionados com o seu

funcionamento.  Deverão  ser  apresentados,  também,  processo  executivo  e

detalhes para a instalação dos equipamentos, inclusive a forma de remuneração

de cada serviço a ser executado nas obras.
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6.6 Fundamentação Legal

A contratação  de  pessoa  jurídica  para  execução  das  atividades  objeto  do  presente

Projeto Básico encontra-se de acordo com:

a) Lei 2.725/2001

b) Lei 4.285/2008

c) Lei nº 8.666/1993;

d) Lei nº 10.520/2012

6.7 Modalidade de Licitação

O objeto do certame consiste na contratação de empresa especializada na elaboração

de  projetos  executivos  que  subsidiará  futuras  contratações  de  obras  de  revestimento

(tubulação) de canal de distribuição de água bruta – Canal Santos Dumont - localizado em

Planaltina – Distrito Federal.

A Lei  no 10.520, de 17 de julho de 2002, instituiu,  no âmbito da União,  Estados,

Distrito Federal e Municípios, a modalidade de licitação denominada pregão. O pregão pode

ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, em qualquer licitação que seja do tipo

menor preço, independentemente do valor da aquisição.

O art. 1o, § único, da Lei no 10.520/2002 define bens e serviços comuns como sendo

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo

edital, por meio de especificações usuais no mercado. O objeto de licitação, previsto no termo

de referência, foi descrito de forma precisa, suficiente e clara, caracterizando-se como serviço

comum de engenharia, conforme o que preconiza o art. 9o, inciso I do decreto regulamentador

do pregão na forma eletrônica (Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005).

O  Tribunal  de  Contas  da  União  em  face  das  disposições  da  lei  nº  10.520/2002,

considera  possível  a  utilização  da  modalidade  de  licitação  denominada  pregão  para

contratação de serviços comuns de engenharia. Tão pacífico é o entendimento no âmbito da

Corte, que foi editada a Súmula TCU nº 257/2010 “O uso de pregão nas contratações de

serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002”.

Para  que  o  Administrador  utilize  a  modalidade  pregão,  deve-se  analisar  a

natureza do serviço de engenharia. Caso o serviço possua natureza técnica comum, o

gestor  pode  optar  pela  modalidade  pregão,  uma  vez  que  não  há  nenhuma  razão

objetiva  para  que  serviço  de  engenharia  não  possa  ser  licitado  por  pregão,  essa
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modalidade já demonstrou ser um avanço em termos de confiabilidade, universalidade

e igualdade entre os competidores. 

Partindo-se de uma definição técnica suficientemente estruturada, ou seja, de um

projeto  básico  ou  termo  de  referência  bem  elaborado,  a  licitação  de  serviços  de

engenharia comuns por pregão resultará invariavelmente no sucesso da contratação. A

modalidade representa um ganho para a Administração Pública e, consequentemente,

para  toda  a  sociedade,  e  deve  ser  aplicada  sempre  que  não  seja  comprometida  a

segurança  da  execução  do  objeto  contratado. SOUZA  & CASTRO  (2012)1 citam

algumas  das  vantagens  que  o  pregão  eletrônico  representa  para  a  administração

pública, entre elas:

a)  maior  agilidade  e  rapidez  com  a  inversão  das  fases  procedimentais,  que

permite que todo o certame seja realizado antes da habilitação da empresa;

b)  a oferta de lances possibilita a redução dos preços ofertados;

c)  o confronto entre os licitantes possibilita uma disputa mais célere;

d)  os percentuais de economia para a unidade administrativa varia  entre  20 a

30%;

e)  não há limite de valores para as contratações;

f) existe apenas uma fase de recurso;

g)  possibilidade de utilizar o sistema de registro de preço;

h)  maior transparência pública.

6.8 Estimativas de Custos 

Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 374.879,28 (trezentos e

setenta  e  quatro  mil,  oitocentos  e  setenta  e  nove  reais  e  vinte  e  oito  centavos),

conforme ANEXO I.

6.9 Critério de Julgamento das Propostas

No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço, considerando-se

o preço  global.

1 SOUZA,  K.  D.  B.;  CASTRO,  E.  B.  (2012)  Pregão:  vantagens  e  desvantagens  para  a
administração pública. In: VIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão. Niterói/RJ. 20
p. Acesso em 29 de abril de 2015
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Poderão participar dos serviços objeto deste TR, empresas nacionais com experiência

em serviços similares aos relacionados neste TR e que atendam às condições estabelecidas no

edital.

As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas

a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como

levantamentos,  estudos  poderão  ser  subcontratados  total  ou  parcialmente  com  empresas

especializadas, sob responsabilidade total da contratante, perante a Contratada, pela qualidade

dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

A  empresa  considera  que  conhece  plenamente  os  presentes  TR  e  que  os  aceita

totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com

as quais a Contratada concordou previamente, por escrito. 

A empresa deverá apresentar comprovação de qualificação técnica, constando de: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em características,  quantidades  e  prazos  com o objeto  da licitação,  através  de

atestados  de  capacidade  técnica  registrados  no  CREA,  que  comprovem que  a

empresa  executou  a  contento  projetos  executivos  de  distribuição  de  água  ou

similares;

b)  Prova de  inscrição  ou registro  da  empresa  junto  ao  Conselho  Regional  de

Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante. No caso de a

licitante possuir CREA de outra localidade, deverá apresentar visto do CREA-DF,

previamente à contratação, em sua plena validade, com indicação do objeto social

compatível com a presente licitação, de acordo com disposto no Inciso I do Art.

30 da Lei nº 8.666/93; 

Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:

a)  Empresas  que  tenham  em  seu  quadro  de  pessoal  servidor  ou  dirigente  da

Contratada ou ainda membro efetivo ou substituto da Comissão de Licitação; 

b) Empresas que estejam suspensas temporariamente ou declaradas inidôneas para

licitar ou contratar com Administração Pública; 

c) Empresas em Consórcio; 

d) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

e) Pessoa física, e ou empresa individual.

f) Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção

seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou

entidade  da  administração  pública  em que este  exerça  cargo em comissão  ou
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função  de  confiança  por  meio  de  contrato  de  serviço  terceirizado;  contratos

pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; convênios e os instrumentos

equivalentes.

6.10 Habilitação

Os  documentos  necessários  à  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e

qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados em conformidade com os

arts.  28, 29 e  31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no

edital. 

Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, as empresas deverão apresentar:

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos

conceituados neste TR; 

b) Certidão(ões)  ou  atestado(s)  de  capacidade  técnica,  expedido  por  pessoas

jurídicas  de direito  público ou privado, devidamente  registrado(s)  pelo CREA,

comprovando  a  execução  de  serviços,  com  características  similares.  Deverão

constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, os seguintes

dados:  local  de  execução;  nome  da  contratante  e  da  contratada;  nome  do(s)

responsável(eis)  técnico(s),  seu(s)  título(s)  profissional(is)  e  números  de

registro(s), e; a relação dos serviços executados;

c) Comprovação  de  possuir  em seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para

entrega das propostas,  ao menos um profissional  de nível  superior  detentor de

atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de características

semelhantes  ao objeto desta licitação.  Para este  fim é suficiente  o atestado de

responsabilidade  técnica  registrado  no  conselho  profissional  do  responsável

técnico.  A  comprovação  do  vínculo  do  profissional  detentor  de  atestado  de

responsabilidade técnica com a licitante deverá ser feita da seguinte forma:

I. Se  sócio  –  cópia  autenticada  do  contrato  social  ou  estatuto  social,

devidamente registrado no órgão competente;

II. se diretor – cópia autenticada do contrato social, em se tratando de firma

individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada

na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
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III. se  empregado  –  cópia  autenticada  da  ficha  ou  livro  de  registro  de

empregado  na  DRT,  ou  cópia  autenticada  da  Carteira  de  Trabalho  e

Previdência Social; ou ainda cópia de contrato de prestação de serviços;

IV. contrato de prestação de serviços regido pelo Código Civil.

6.11 Da Vistoria

Fica  facultado a licitante  interessada em participar  deste Pregão vistoriar o

local onde será executada a obra, até o último dia útil anterior à data fixada para a

abertura da sessão pública,  com o objetivo  de inteirar-se das condições  e  grau de

dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Contratada.

6.12 Da Proposta de Preço

As  propostas  deverão  conter  informações  e  documentos  com  base  no

detalhamento estabelecido neste Termo de Referência, segundo os quais a empresa se

propõe a  executar  os  serviços,  no qual  conste,  obrigatoriamente,  a  composição  de

todos os seus custos, nos termos do artigo 40, combinado com o artigo 7º, ambos, da

Lei 8.666/93.

A proposta técnica é o documento onde a empresa consubstancia e justifica a

metodologia,  apresenta  o  programa  de  trabalho,  os  cronogramas  e  os  recursos

humanos  e  materiais,  definidos  e  quantificados  a  seu critério,  segundo os  quais  a

mesma se propõe a  executar  os trabalhos.  Deve contemplar  os diferentes  tipos  de

trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e

meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho.

6.13 Prazo de Execução, Local e Condições de Entrega e Pagamento

O prazo de execução dos serviços e o da vigência do contrato será de 150

(cento  e  cinquenta  dias)  dias,  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,  devendo  ser

observados os seguintes prazos por produto:

a) Produto 1: Estudos de perda e contribuições do canal por trecho: 30 (trinta)

dias corridos, após a assinatura do contrato;
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b) Produto 2: Estudos Técnicos e Econômicos para avaliar a melhor opção de

tipo de material (ou de aplicação de um ou mais tipos de materiais) a ser utilizado

na execução das obras, conforme o relacionado no item 4.2. A contratada poderá

apresentar  estudos  referentes  a  outros  materiais  que  não  os  descritos  no  item

acima referenciado: 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do contrato;

c)  Produto  3:  Realização  de  estudos  topográficos  e  lançamento  de  marcos

necessários para execução da obra: 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura

do contrato;

d) Produto 4: Elaboração dos projetos hidráulicos e metodologia de execução:

120 (cento e vinte) dias corridos, após a assinatura do contrato;

e) Produto 5: Memorial descritivo, manual de operação e manutenção do sistema,

orçamento das obras, caderno de encargos e especificações técnicas e cronograma

de execução das obras: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, após a assinatura do

contrato.

O  presente  contrato  poderá  ser  prorrogado  nos  termos  da  Lei,  mantendo-se

inalterado o seu preço.

Cada etapa deverá ser entregue com 5 (cinco) dias de antecedência em relação a

data de término da respectiva etapa. A Contratante pagará à empresa, pelos serviços

efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável,

a incidência de reajustamento e atualização financeira.  Os preços incluem todos os

custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições

previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e

executados.

Na entrega de cada produto será na sede da Contratada e será exigida a presença

física do técnico responsável para apresentar aos membros da comissão de fiscalização

o produto.

Os produtos serão pagos da seguinte forma:

PRODUTOS PARCELA PERCENTUAL
1 1/5 10%
2 2/5 10%
3 3/5 10%
4 4/5 45%
5 5/5 25%

6.14 Da Garantia
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Será  exigida  prestação  de  garantia  em  qualquer  das  modalidades  previstas  no

parágrafo 1º do artigo 56 da lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

contratado. A garantia deverá ser oferecida quando da assinatura do contrato.

Por ocasião do encerramento do contrato, o que restar da garantia e seus reforços

será liberado ou restituído após a liquidação das multas eventualmente aplicadas, ou após a

dedução de eventual valor de condenação da CONTRATADA.

O prazo da validade da garantia, quando prestada na modalidade seguro-garantia ou

fiança bancária, deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias superior ao prazo de vigência do

contrato.

6.15 Das Obrigações das Partes

6.15.1 Das Obrigações da Contratante

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando

dia,  mês  e  ano,  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as

providências cabíveis;

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a

sua  correção,  certificando-se  de  que  as  soluções  por  ela  propostas  sejam as  mais

adequadas;

d) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma

físico-financeiro;

e) Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  da

Contratada, em conformidade com o art. 36, § 8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;

f) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços

objeto do contrato;

g) Realizar avaliações da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

h) Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando

do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
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6.15.2 Das Obrigações da Contratada

a) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de

sua  proposta,  com  a  alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito

cumprimento das cláusulas contratuais;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

no  prazo  fixado  pelo  fiscal  do  contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se

verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  dos

materiais empregados;

c) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

d) Apresentar  à  Contratante,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos

empregados  que  adentrarão  no  órgão  para  a  execução  do  serviço  ou  em

propriedades rurais; 

e) Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

f) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestação dos serviços;

g) Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as

obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação

exigidas na licitação;

h) Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em  decorrência  do

cumprimento do contrato;

i) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos  os  materiais,  equipamentos  e  utensílios  em  quantidade,  qualidade  e

tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa

técnica, normas e legislação;

j) Ceder  os  direitos  patrimoniais  relativos  ao  projeto  ou  serviço  técnico

especializado,  para  que  a  Administração  possa  utilizá-lo  de  acordo  com  o

previsto neste Termo de Referência e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei

n° 8.666, de 1993;

k) Promover  a  organização  técnica  e  administrativa  dos  serviços,  de  modo  a

conduzi-los  eficaz  e  eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e

especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
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l) Submeter  previamente,  por escrito,  à Contratante,  para análise  e aprovação,

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do

memorial descritivo.

6.16 Acompanhamento e Fiscalização

A avaliação dos documentos, serviços e produtos será realizada por banca técnica de

fiscalização formada por integrantes designados pela Contratada, que  se dará por meio de

parecer favorável ou desfavorável.

Independentemente  da  aprovação  dos  produtos  subsequentes  pela  banca

técnica de fiscalização, enquanto houverem pendências técnicas apontadas não serão

pagas as faturas referentes aos percentuais dos produtos com pendências pendentes.

A consultora deverá se comunicar com a Contratada, por escrito. Mesmo as

comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

A  empresa  deverá  apresentar  à  Contratada,  para  aprovação,  programa  de

trabalho  específico  para  cada  atividade,  antes  do  início  dos  serviços  de  campo,

indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização. 

O  cronograma  físico  e  financeiro  poderá  ser  revisto  e  ajustado,  mediante

aprovação  das  partes.  As  alterações  dos  cronogramas,  ainda  que  aprovadas  pela

Contratada,  não  constituirão  motivo  para  a  prorrogação  do  prazo  da  vigência  do

contrato.

Os  prazos  para  análise,  pela  Contratada,  dos  projetos  e  documentos

apresentados, deverão estar previstos no cronograma de serviços.  Serão de 10 (dez)

dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos.  A empresa

deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram descontinuidade.

Os relatórios,  documentos  e produtos não aprovados,  pela  banca técnica  de

fiscalização, serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de

acordo com as análises a serem encaminhadas à empresa.

A  Contratada  acompanhará  os  trabalhos,  objetivando  a  otimização  dos  prazos

anteriormente  definidos.   A  relação  dos  produtos  previstos  na  proposta  e  respectivo

cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal

objetivo. 
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A Contratada e a banca técnica de fiscalização terão o direito de acompanhar e

fiscalizar  os  serviços  prestados,  com livres  acessos  aos  locais  de  trabalho,  para  a

obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

6.17 Apresentação dos Trabalhos

Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais etc., observarão às unidades do Sistema

Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão

indicados entre parênteses, ao lado da correspondente 

Redação -  o  projeto  e  a  documentação  pertinente  serão,  obrigatoriamente,

apresentados  na  Língua  Portuguesa,  excluídos  os  eventuais  termos  técnicos

específicos.

 Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

a) Relatório parcial ou específico, em 3(três) vias impressas;

b) Minuta do relatório final, em 3(três) vias impressas;

c) Relatório final  em 5 (cinco) vias completas, bem como dos documentos de

concorrência  (desenhos,  especificações  técnicas  e  planilha  de  quantidades)  em

vias impressas e em CD-ROM.

Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais e específicos poderá

ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica. A encadernação do relatório final

deverá  ser  do tipo  "capa-dura",  não sendo aceita  com garras  plásticas.   As folhas

deverão ser destacáveis.

 Elementos componentes – a seqüência a ser obedecida na elaboração dos documentos

é a seguinte: listas (NBR 6029); texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão;

referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do

material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

 Disposição. 

 Formatos de papel (NBR - 5339):

a) os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e,

posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

b) a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade

das informações;

c) os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Contratada;
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d) especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

 Paginação e numeração:

a) a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa,

excluída(s) a(s) capa(s);

b) a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

 Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

 Revisão  dos  documentos  -  o  documento  revisto   terá  indicação  e  apresentar,  em local

específico, a descrição das alterações efetuadas.

 Escala  (NBR  -5984) -  a  escala  do  desenho  será,  obrigatoriamente,  ser

indicada na legenda.

 Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em

A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

 Legenda (NBR - 5984):

a) as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior

direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do

documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

b) a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo

documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

c) a  legenda   conterá  as  seguintes  indicações,  além  de  outras  julgadas

indispensáveis para um determinado tipo de documento:

• título do projeto;

• título do documento;

• data (mês/ano);

• nome da empresa;

• número  do  documento  e,  se  necessário,  outras  indicações  para

classificação e arquivamento;

• indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

• assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e

aprovação) e respectivos números de registros no CREA;

• número de revisão; e

• escala.

d) A  descrição  de  modificações  e  as  indicações  suplementares,  quando

necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

 indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;
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 assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e

aprovação) e respectivos números de registros no CREA;

 número de revisão; e

 escala.

6.18  Das condições de recebimento provisório e definitivo

 O recebimento do objeto se dará após a aprovação dos produtos, cujas edições

serão autorizadas após essa aprovação. Será feita a entrega pela empresa do número de

vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

Nos termos do artigo 73 da Lei n.º 8.666/93, após a execução dos serviços e

sua conferência, o seu objeto será recebido:

a) Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicação escrita de sua entrega via protocolo, pela Contratada;

b) Definitivamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de

observação,  ou  vistoria  que  comprove  a  adequação  do  objeto  aos  termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

 O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  pelos

projetos,  nem  ético-profissional  pela  perfeita  execução  do  Contrato,  dentro  dos  limites

estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

 O  prazo  de  observação  a  que  se  refere  o  item  atinente  ao  recebimento

definitivo  será  de  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  da  emissão  do  Termo  de

Recebimento Provisório.

 A  Contratante  rejeitará,  no  todo  ou  em  parte,  serviço  ou  fornecimento

executado em desacordo com o Contrato.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revitalização do canal Santos Dumont tem por finalidade a economia da água

sendo  assim,  evitando  o  desperdício  por  evaporação  e  infiltração  da  água  a

contaminação e o pisoteio de animais.
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Ressalta-se que ressaltar  que para a revitalização ser um sucesso deverão ser

observadas  determinadas  características,  como,  o  solo  sendo  arenoso  e  o  menos

inclinado possível,  de preferência,  menor que o talude.  Quando o duto for do tipo

enterrado os tubos de concreto ou metálico costumam ser a melhor opção. Para evitar

a perca de água por infiltração e outros problemas de estabilidade, o projeto propõe

fazer o revestimentos dos canais, utilizando o melhor revestimento, sendo este o que

une as seguintes características,   a melhor funcionalidade,  a baixa manutenção e o

menor custo.

Os canais mais resistentes são aqueles compostos de concreto armado sobre uma

camada de brita com todas as proteções como caneletas e galerias contra infiltração

externa  de  água  principalmente  de  chuva.  Mas  existem vantagens  e  desvantagens

nesse processo como o menor custo de manutenção e o alto custo de instalação.

Como se sabe, não há nível de perda zero, e de entendimento que ao se fazer

um trabalho de aproveitamento de perdas de água para se obter melhor rendimento

financeiro, é certo que afetará o meio ambiente entre outros mais fatores.

É  necessário  considerar  toda  possibilidade  de  relação  custo-benefício  e

também obter chances de troca por condutos forçados, sendo que seu sistema possui

melhor  forma  de  transporte  do  bem,  diminuindo  suas  perdas  causadas  pela

evaporação,  manutenções  variadas,  contaminação  e  outras  mais  para  seu

funcionamento.

Além disso, tem sido observado que a funcionalidade dos apresenta uma série

de  problemas,  como  vazamentos  laterais,  infiltrações,  erosões,  ausência  de

manutenções e a destruição da maioria de suas comportas, impossibilitando com que o

abastecimento d’água aos lotes localizados no trecho final do sistema. Para otimizar a

distribuição e o uso da água por meio de canais de irrigação seria de suma importância

o seu revestimento, adequação dos reservatórios individuais e o manejo adequado da

irrigação. 

Os  estudos  apontaram que  a  revitalização  do  canal   Santos  Dumont  traria

grande benefício para a região e para o Distrito Federal. Com o revestimento do canal

será possível recuperar uma vazão de aproximadamente 200 L/s, quantidade suficiente

para abastecer aproximadamente 70 mil pessoas.

Vale ressaltar  que medidas  adicionais  seriam recomendáveis  para garantir  a

efetividade das ações, como a manutenção das comportas nas derivações dos canais e

instalação  de  registro  nas  derivações  que  abastecem  as  chácaras,  adequação  dos
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reservatórios de armazenamento de água e manutenções  preventivas  no sistema de

distribuição..

Sugere-se que os estudos relativos ao canal de irrigação Santos Dumont sejam

atualizados para que se tenha melhores dados de monitoramento de sua eficiência,

onde  seja  possível  identificar  e  pontuar  as  perdas,  com cálculos  mais  precisos,  e

apontar a melhor metodologia para sua revitalização. 
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9.  ANEXO  A  -  DECLARAÇÃO  DE  VISTORIA  DO  LOCAL  DOS  SERVIÇOS

(FACULTATIVA)

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ____/2015, que eu,
_________________________________,portador(a) da CI/RG nº __________________ e do
CPF  nº  x__________________,  Responsável  Técnico  da  empresa
x_______________________________,  estabelecida
no(a)x______________________________  como  seu(a)  representante  legal  para  fins  da
presente declaração vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação
em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade existentes.

Local e data

http://www.portaldoagronegocio.com.br/artigo/o-uso-multiplo-da-agua
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____________________________________________

Assinatura e carimbo

(Representante da empresa)

10.  ANEXO B - PROPOSTA DE PREÇO

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Banco/:Conta:

OBJETIVO DA PROPOSTA

Elaboração de projeto executivo de adutora de água bruta e sistema de distribuição de água
que integra o Sistema Coletivo de Abastecimento de Água para Irrigação do Núcleo Rural
Santos Dumont.

ITEM VALOR 
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1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

1.1  Levantamentos  planialtimétricos,  compreendendo  toda  a  extensão  do
projeto até os pontos de entrega nas propriedades; 

1.2 Lançamento dos marcos necessários para a execução da obra;

2. PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICO

2.1 Projeto executivo hidráulico incluindo: 

2.1.1)  especificações  e  detalhamento  das  estruturas  hidráulicas  das
linhas em plantas e perfil na escala representativa para cada caso; 

2.1.2) projeto hidráulico das estruturas de captação e condução;

2.1.3) projeto das estruturas acessórias; 

2.1.4) derivações;

2.1.5) caixas de passagem;

2.1.6) interligação para o recebimento da vazão de reforço do córrego
Capão Grande;

2.1.7) caixas de inspeção;

2.1.8) dispositivo de controle da vazão de entrega nos lotes garantindo
atendimento com vazão mínima de 2l/s para todos os lotes

2.1.9) lista de materiais, equipamentos e especificações técnicas.

2.2 Memorial descritivo; 

2.3 Manual de operação e manutenção do sistema; 

2.4 Orçamento das obras; 

2.5 Relação e especificação dos serviços, materiais e equipamentos e seus 
quantitativos;
2.6 Caderno de encargos e especificações técnicas.

3. RECURSOS MATERIAIS 

3.1  Relatório parcial ou específico, em 3(três) vias impressas;

a) 3.2  Minuta do relatório final, em 3(três) vias impressas;
b) 3.3 Relatório final  em 5 (cinco) vias completas, bem como dos
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documentos de concorrência (desenhos, especificações técnicas e planilha de
quantidades) em vias impressas e em CD-ROM.

c) VALOR TOTAL

O preço orçado para a execução total dos serviços é de R$ XXXX (XXX). 

O prazo de execução para os serviços é de até 90 (noventa) dias a contar da data da ordem de
serviço.

A validade de nossa proposta é de 30 (trinta) dias a contar da data de sua apresentação.

Atenciosamente,

_________________________________________

Assinatura

11. ANEXO C -  MAPA CANAL SANTOS DUMONT E PROPRIEDADES
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12. ANEXO D -  MAPA CANAL SANTOS DUMONT
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