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RESUMO  

O objetivo deste trabalho é avaliar o uso dos instrumentos de gestão de recursos de outorga e cobrança 

da água utilizados aplicados ao Distrito Federal (DF), de forma a verificar aspectos a serem melhorados 

nos instrumentos. Após análise foi possível verificar que o instrumento de outorga não considera a 

integração entre as águas subterrâneas e superficiais, assim como não há estudos de implementação de 

cobrança que considere essa integração. Portanto, foi desenhado um Termo de Referência para subsidiar 

contratação de estudos para implantação de cobrança considerando a integração entra as águas 

subterrânea e superficiais, assim como para que a análise e emissão de outorga considere essa integração 

existente. A avaliação e os estudos ocorrerão na área piloto da bacia do Rio Descoberto, essa bacia abriga 

o reservatório que abastece 60 % da área urbana do DF e além de ser área de intensa atividade agrícola.  

Palavras chaves: integração, instrumentos de gestão, Termo de referência   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  

 

  

  



                   

  

  

 ABSTRACT  

 The objective of this work is to evaluate the use of the instruments of management of resources 

grant and collection used applied to the DF, in order to verify aspects to be improved in the 

instruments. After analysis it was possible to verify that the granting instrument does not 

consider the integration between groundwater and surface water, nor is there any collection 

implementation studies that consider this integration. Thus, a Reference Term was designed to 

support the contracting of studies for the implementation of collection considering the 

integration of groundwater and surface water, as well as for the analysis and issuance of the 

concession to consider this existing integration. The evaluation and studies will take place in 

the pilot area of the Descoberto River basin, this basin houses the reservoir that supplies 60% 

of the urban area of the DF and an area of intense agricultural activity.  

Keywords: integration, management tools, Term of reference for contracts  
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1.INTRODUÇÃO   

A outorga do uso da água é ato administrativo em que se faculta ao usuário o direito 

de uso de recursos hídricos conforme especificado, sendo um dos instrumentos de gestão da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, definido na lei 9.433 de 1997, e também na lei 

distrital nº 2.725, de 13 de junho de 2001, lei que institui a Política Distrital de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Este 

instrumento tem como objetivos básicos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. O instrumento não implica a 

alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. É um 

instrumento de controle, ou seja, um ato governamental em que são estabelecidas as vazões 

postas à disposição do usuário (CRUZ, 2001, BRASIL1997).   

 No Distrito Federal (DF) o órgão gestor de recursos hídricos é a Agência Reguladora de 

Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (ADASA), criada pela lei nº 3.365, de 16 de julho 

de 2004 e reestruturada pela lei nº 4285 de dezembro de 2008. Esta possui competência legal 

para emissão de outorgas e regulação de usos de recursos hídricos, além da elaboração de 

estudos técnicos para subsidiar a definição do método e valores da cobrança.  

No que tange à regulamentação de emissão de outorgas destaca-se a Resolução 

ADASA n°350/2006, revisada em 2017, que ''estabelece os procedimentos gerais para 

requerimento e obtenção de outorga do direito de uso dos recursos hídricos em corpos de água 

de domínio do Distrito Federal e em corpos de água delegados pela União e 

estados''(ADASA,2006).   

Da citada Resolução, ressalta-se a possibilidade de outorgar para captações 

superficiais até 80% das vazões de referência Q7,10, Q90, Q95 ou Qmmm (média das mínimas 

mensais), ficando cada usuário limitado a 20% da vazão outorgável no ponto; e nos casos de 

prestação de serviço de abastecimento de água o percentual outorgável pode atingir até 90% 

da vazão de referência. Em relação às captações por poços manuais, quando esta ocorre com 

vazão de uso da água menor ou igual a 5 m³/dia é considerada insignificante, cabendo apenas 

registro, nos demais casos de poços manuais e poços tubulares aplica-se a obrigatoriedade de 

outorga, dentro de limites estabelecidos para cada subsistema. Há também a possibilidade de 

modificação de outorgas, transferências e há sempre a necessidade de solicitação de outorga 

prévia antes do início do uso (ADASA, 2006).   

http://www.semarh.df.gov.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20ADASA%20n%C2%BA%20350%20de%202006.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20ADASA%20n%C2%BA%20350%20de%202006.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20ADASA%20n%C2%BA%20350%20de%202006.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20ADASA%20n%C2%BA%20350%20de%202006.pdf
http://www.semarh.df.gov.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20ADASA%20n%C2%BA%20350%20de%202006.pdf


                   

  

As captações subterrâneas, além da Resolução ADASA 350/2006, são autorizadas em 

conformidade com a Resolução ADASA 01 de 28 de fevereiro de 2011, esta apresenta as 

disponibilidades hídricas dos aquíferos do DF, e preceitua em seu Art. 4º que a concessão de 

outorga estará condicionada à verificação da disponibilidade hídrica efetiva de cada 

sistema/subsistema. A disponibilidade de águas subterrâneas para fins de outorgas no DF foi 

definida a partir de um estudo de sistemas hidrogeológico contratado em âmbito de cooperação 

com a UNESCO realizado por Campos, Gaspar, e Diniz (2007) assim a outorga embasada em 

estudos hidrogeológicos representa um avanço, pois se concede outorga em conformidade com 

a capacidade de cada recarga e exploração de cada subsistema (CAMPOS, GASPAR e DINIZ 

2007; ADASA 2011).   

 As outorgas referentes às captações superficiais são concedidas com base na vazão de 

referência definidas no Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do DF 

PGIRH elaborado em 2012, neste plano a série de vazões naturais foi reconstruída com base 

em dados de estações fluviométricas e as outorgas são avaliadas considerando-se a vazão de 

referência Qmedmin sazonal, metodologia que também mostra um avanço na gestão e aplicação 

do instrumento pois reflete a forte sazonalidade local (PGIRH,2012).  

Outro instrumento que merece atenção no DF é a cobrança, instrumento previsto na lei 

federal nº 9.433/97 e também na lei distrital nº 2.725/2001, mas este não está implantado no 

DF(DF, 2001 e BRASIL, 1997). Sendo objetivo do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos a promoção da cobrança pelo uso dos recursos hídricos (DF, 2001).   

Pelo exposto, apesar dos avanços no DF e de existirem estudos de disponibilidade para 

as fontes de água superficiais e subterrâneas, não se observa a integração dessas fontes, 

integração esta que ocorre naturalmente no ciclo hidrológico. A falta de integração pode ser 

observada porque as outorgas são concedidas como se esses sistemas hídricos fossem isolados 

em balanços individualizados, desprezando as conexões e interferências existentes, 

adicionalmente a esta problemática no DF não há instrumento de cobrança implementado.   

Assim, entende-se como problemas de gestão, que requerem a elaboração de um projeto 

para solucionar, a falta de integração durante a análise de outorga de forma que esta passe a 

considerar a relação entre a disponibilidade das águas subterrâneas e superficiais e há a 

necessidade de desenvolvimento de estudos para subsidiar implantação do instrumento de 



                   

  

cobrança por parte do Conselho de Recursos Hídricos. A proposta de solução cabe à ADASA, 

órgão gestor dos recursos hídricos com competência legal para atuar.  

A justificativa técnica para a elaboração de contratação de um estudo de integração da 

gestão das fontes hídricas a ser utilizado para emissão de outorgas vem do próprio 

comportamento da água em ciclo, segundo Mosley e Mckerchar (1992), a vazão de um rio é 

gerada pela combinação de três componentes básicos: o fluxo de base (fluxo de água 

proveniente do subsolo); o fluxo subsuperficial (interflow - escoamento rápido subsuperficial 

por poros e interfaces nas camadas superficiais de solo); e o fluxo superficial (ou escoamento 

sobre solo saturado, ou sobre solos pouco permeáveis). Assim, a adequada aplicação do 

instrumento para obtenção de uma gestão ambiental deve considerar a relação existente entre 

as águas subterrâneas e as superficiais.  

O desenvolvimento de estudos sobre cobrança se justifica, pois, este instrumento 

econômico visa induzir o comportamento consciente do usuário, tendo como resultado a 

valorização do bem por parte do usuário que passa a fazer uso racional deste, além disso ainda 

há possibilidade de investimentos na bacia que melhores a gestão ou promovam a melhora da 

disponibilidade.   

2. OBJETIVOS  

2.1 Geral  

Propor projeto de intervenção para avaliação de mudanças nos critérios de outorga e 

para elaboração de estudos para definição de cobrança.  

2.2 Específicos:  

 Mapeamento e definição das interações entre rios e reservatórios subterrâneos na Bacia 

do Rio Descoberto;  

 Definição de disponibilidade hídrica conjunta entre águas subterrâneas e superficiais 

na bacia do Rio Descoberto;  

 Definição de novas regras para concessão de outorgas de direito de uso;  

 A partir de informações de demanda e oferta hídrica integrada, desenvolver estratégia 

para implementação de cobrança de água tanto para fontes superficiais quanto 

subterrâneas.   



                   

  

3. METODOLOGIA   

 Para desenvolvimento deste trabalho será realizado o levantamento teórico sobre as 

temáticas de integração de águas subterrâneas e superficiais e de cobrança, seguido pelo 

desenho de produtos a serem entregues pelo contratado, assim como modelo de Termo de 

Referência para procedência da contratação.   

4. REFERENCIAL TEÓRICO   

4.1 Política Nacional de Recursos Hídricos   

No panorama nacional, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) instituída pela 

lei 9.433 de 1997, apresenta os fundamentos essenciais que norteiam a política de recursos 

hídricos e os instrumentos a serem aplicados na gestão das águas. São instrumentos de gestão: 

os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos; a compensação a municípios e o sistema de informações sobre 

recursos hídricos. Os mesmos instrumentos de gestão se aplicam ao DF, nos termos da lei nº 

2.725 de 2001, que institui a Política Distrital de Recursos Hídricos e cria o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito Federal (BRASIL, 1997 e DF, 2001).   

4.2 Instrumentos de gestão de Recursos Hídricos   

a) Enquadramento de corpos hídricos   

O Enquadramento dos corpos hídricos é a definição pelo Conselho de recursos hídricos 

nacional ou estadual, a partir de proposta dos comitês de bacias, de parâmetros de qualidade de 

água dos corpos hídricos a serem atingidos num período de tempo. As classes de águas 

superficiais e subterrâneas e seus limites de parâmetros são definidas na Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 357 de 2005 (ANA, 2018). Esses parâmetros de 

qualidade são definidos a depender do uso que se pretende, no artigo 4º da Resolução 

CONAMA 57 de 2005, podemos observar para as águas doces a classificação em especial, 

classe I, classe II , classe III, e classe IV. Extrai-se deste mesmo artigo que as águas de classe 

especial são destinadas: ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; à 

preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, à preservação dos ambientes 



                   

  

aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. As águas classificadas como de 

classe 1 se destinam ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como natação, esqui 

aquático e mergulho; à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e à proteção 

das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. Para a classe 2as águas podem ser destinadas: 

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das 

comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000; à irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a 

ter contato direto; e à aqüicultura e à atividade de pesca. Quando a água for classificada como 

classe 3 podem ser destinadas: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca 

amadora; à recreação de contato secundário; e à dessedentação de animais. As águas de classe 

apenas se destinam à navegação; e à harmonia paisagística.  

b) Plano de Recursos hídricos   

O Plano de Recursos Hídricos contém as orientações para a gestão dos recursos hídricos, 

seu papel é estabelecer as diretrizes para aplicação dos instrumentos previstos na lei nº 9.433 

de 1997. Como o plano reflete as ações para longo prazo é possível a correção de rumos, assim 

este se constitui em um ciclo virtuoso do planejamento-ação-indução-controle-aperfeiçoamento 

(ANA, 2013a).   

 São conteúdos mínimos do plano segundo a lei 9.433 de 1997:  

• Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;  

• Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e 

de modificações dos padrões de ocupação do solo;  

• Balanço de disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com identificação de conflitos potenciais;  

• Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos 

hídricos disponíveis;  



                   

  

• Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados 

para atendimento das metas previstas;  

• Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;  

• Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

• Propostas para a criação de áreas sujeitas a restrições de uso com vistas à proteção dos recursos 

hídricos (BRASIL, 1997).   

No sítio oficial da Agência Nacional de Águas (ANA) é possível identificar a existência 

de sistema de dados, este realiza coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre recursos hídricos, bem como fatores intervenientes para sua gestão. O 

sistema busca reunir dados e possui diferentes módulos de sistemas computacionais, agrupados 

em: Sistemas para gestão e análise e dados hidrológicos; Sistemas para regulação dos usos de 

recursos hídricos; Sistemas para planejamento e gestão de recursos hídricos. Os sistemas são 

organizados de forma a auxiliar a gestão de recursos hídricos, primando pela descentralização 

da obtenção e produção de dados e informações; e suas informações são de acesso público 

(ANA, 2018).   

c) Cobrança pelo uso da água   

A cobrança pelo uso da água é um instrumento econômico que visa induzir o 

comportamento consciente do usuário. Com a cobrança o usuário passa a valorizar o bem, assim 

como passa a fazer uso racional deste. O recurso arrecadado deve empregado na própria bacia 

e contribui para melhorar a gestão e consequentemente traz ganhos de disponibilidade (ANA, 

2013).  

O valor arrecadado deve estimular o investimento em despoluição, reuso, proteção e 

conservação, bem como a utilização de tecnologias limpas e poupadoras dos recursos hídricos, 

tudo de acordo com o enquadramento dos corpos de águas em classes de usos preponderantes. 

O instrumento deve ainda induzir e estimular a conservação, o manejo integrado, a proteção e 

a recuperação dos recursos hídricos, com ênfase para as áreas inundáveis e de recarga dos 

aquíferos, mananciais e matas ciliares, por meio de compensações e incentivos aos usuários. 

Os mecanismo e valores estipulados devem ser definidos por debates públicos no Comitê de 

Bacias, pactuados entre os usuários, sendo que o valor, por ser proveniente de cobrança de bem 

público, deve ser arrecadado e aplicado por entes de governo (ANA, 2013).  



                   

  

São necessários o cumprimento de etapas para implementação da cobrança, dentre elas, 

a aprovação pelo conselho da proposta encaminhada pelo comitê de bacia, a implantação da 

agência de bacia, definição no plano de gerenciamento dos investimentos a serem realizados e 

a definição dos usos dispensados de outorga. São fontes de dados necessários para a 

implantação da cobrança os demais instrumentos de gestão, como as informações provenientes 

da outorga, do sistema de informações, de definições e de diagnósticos presentes nos planos e 

do enquadramento. São também essenciais para a implementação a caracterização de usuários 

e seu cadastro, o perfil da bacia, suas características hídricas, regularização de usos mediante 

outorga e cadastro (ANA, 2013 e CNRH ,2005)  

Destacam-se ainda as informações e dados a serem considerados para estabelecimento 

da cobrança apresentadas na Resolução do CNRH n° 48/2005: natureza do corpo de água 

(superficial ou subterrâneo); classe em que estiver enquadrado o corpo de água, no ponto de 

uso ou da derivação; a disponibilidade hídrica; grau de regularização assegurado por obras 

hidráulicas; vazão reservada, captada, extraída ou derivada e seu regime de variação; vazão 

consumida, ou seja, a diferença entre a vazão captada e a devolvida ao corpo de água; finalidade 

a que se destinam; sazonalidade; características e a vulnerabilidade dos aquíferos; 

características físicas, químicas e biológicas da água; localização do usuário na bacia; práticas 

de racionalização, conservação, recuperação e manejo do solo e da água; condições técnicas, 

econômicas, sociais e ambientais existentes; sustentabilidade econômica da cobrança por parte 

dos segmentos usuários; e práticas de reuso hídrico(CNRH ,2005).   

Ao pesquisar as Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos é possível 

identificar a implantação do instrumento em Rios de domínio federal. Da leitura das Resoluções 

observa-se sempre a existência da fórmula básica, valores de preço unitário, valores de K e 

destaques (CNRH, 2018). De um modo geral é possível observar a partir da leitura das 

Resoluções que as fórmulas e os preços PPU são muito semelhantes, a diferença entre os 

comitês reside nos valores de cada K. Esses valores refletem a importância do setor, sua 

capacidade de pagamento e sua força no cenário político no momento da discussão das 

ponderações. Não há uma melhor formulação, as que se apresentam são frutos de debate e são 

adequados a cada localidade, pois considera suas particularidades. Ressalta-se que existe 

grande vantagem nos comitês que adotaram uma formulação diferente, em que se separa a 

vazão captada da medida, como a apresentada pelos comitês Paraíba do Sul e PCJ, pois acabam 

por incentivar a regularização e o consequente cumprimento da outorga (CNRH, 2018).  



                   

  

d) Atores relevantes para implantação da cobrança  

A estruturação e implantação da cobrança é realizada pelo sistema de gerenciamento, 

cada órgão do sistema tem seu papel na implantação. Seguem as competências relacionadas à 

Cobrança (ANA, 2013):  

• Agências de Água:  

Efetuar, mediante delegação do outorgante, a Cobrança pelo Uso. Esta deve analisar e 

emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela 

Cobrança e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses 

recursos. Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a Cobrança em 

sua área de atuação; elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do Comitê de Bacia 

Hidrográfica e propor ao Comitê de Bacia Hidrográfica os valores e o plano de aplicação dos 

recursos arrecadados com a Cobrança (ANA, 2013).   

• Comitês de Bacia Hidrográfica:  

  Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia. Propor ao respectivo Conselho de Recursos 

Hídricos os usos de pouca expressão, para efeito de isenção da Outorga, e consequentemente, 

da Cobrança. Sugerir mecanismos de Cobrança e valores a serem cobrados.  

Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos arrecadados com a Cobrança (ANA, 2013):.  

• Conselhos de Recursos Hídricos  

Deliberar sobre as questões sobre cobrança que lhe tenham sido encaminhadas pelos 

Comitês de Bacia Hidrográfica. Estabelecer critérios gerais para a Cobrança. Definir os valores 

a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos, com base nos mecanismos estabelecidos e 

valores sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (ANA, 2013b):.   

• ANA e Órgãos Estaduais Correlatos:  

  Implementar a Cobrança em articulação com os Comitês de Bacias Hidrográficas. Elaborar 

estudos técnicos para subsidiar o respectivo Conselho de Recursos Hídricos na definição dos 

valores a serem cobrados. Efetuar a Cobrança, podendo delegá-la às Agências de Água (ANA, 

2013).  

A implantação de cobrança pode seguir de forma resumida os seguintes passos: proposta 

pelo comitê de bacia, construção das propostas de valores, aprovação do conselho e 



                   

  

operacionalização. A implantação da cobrança deve considerar o grau de avanço das 

informações e da gestão que ocorre no local. A proposta deve ser realizada pelo comitê e 

amplamente debatida discutida com base em informações técnicas presentes na bacia, após 

definição dos valores propostos a implantação requer um sistema informatizado para 

acompanhar a cobrança pagamento cobrança emissão de boletos. Os valores básicos devem ser 

definidos considerando-se uma Base de Cálculo x P x Coeficiente. A base de cálculo é o volume 

ou vazão consumido, o preço e o coeficiente que indicam o valor do recurso e o peso. Esse 

preço e fator dependem da região, suas características e o uso a que se destina a água. O debate 

desses elementos da equação determina como será a cobrança, esses elementos são frutos de 

debate que devem considerar o que se espera para bacia, adicionalmente devem ser avaliados 

os impactos da definição dos valores e o peso que terão em cada setor usuário (ANA, 2013).   

A mobilização social por meio de campanhas ou meios de comunicação social deve 

ocorrer durante todo o processo de implantação visando informar os atores envolvidos e a 

sociedade em geral sobre os objetivos, conceitos e impactos positivos e benefícios da cobrança. 

Uma vez instalada, para evitar a inadimplência, os recursos devem efetivamente ser investidos 

e resultados divulgados, assim como é possível colher sugestões de gasto em algum canal de 

comunicação ou mídia social (ANA, 2013).  

Essas práticas mostram os benefícios e chamam a sociedade para participar e 

acompanhar o investimento dos recursos que pagou. Incialmente o setor de saneamento, os 

produtores rurais e o setor terciário da economia podem vislumbrar o valor pago apenas como 

gasto, mas à medida que percebem que a cobrança torna o uso consciente, reduz custos pois 

induz a racionalização e a busca por sistemas eficientes, e proporciona a garantia de 

disponibilidade em qualidade e quantidade. (ANA, 2013)   

A garantia dos benefícios citados depende da avaliação da capacidade de pagamento de 

cada setor. Para conhecer a capacidade de pagamento dos setores é preciso realizar simulações, 

segundo por Roberto (2011), existem sete grupos de métodos de valoração da água: o método 

residual e suas variantes, os métodos baseados em funções de produção, os de modelagem 

econométrica, os de modelação da produção mediante programação matemática, os métodos de 

valoração contingente, métodos dos preços hedônicos e o método do custo alternativo 

(CAMPOS, 2011).  

 



                   

  

• Método de análise residual  

Consiste em se atribuir como valor econômico da água a diferença entre as receitas e todos os 

custos (inclusive as remunerações atribuídas à terra, ao empresário e ao capital) associados aos 

fatores de produção, excetuando-se a água. Para tanto, faz-se necessária a realização de 

orçamentos detalhados das atividades da empresa (CAMPOS, 2011).  

  

• Uso de funções de produção  

Baseia-se no uso de funções de produção empíricas estimadas a partir de dados de campo ou 

de experimentos, em que a quantidade de água aplicada nas atividades agrícolas é a variável 

explicativa. Multiplicando-se a função de produção obtida pelo preço do produto encontra-se 

uma função de receita; ao se derivar essa função pela quantidade de água utilizada, obtém-se a 

receita marginal, tomada como valor marginal da água (CAMPOS, 2011).  

• Uso de modelos econométricos  

É possível utilizar dois tipos de modelos econométricos para se estimar funções de demanda de 

água. Um deles consiste na estimação direta da função de demanda de água, aplicável quando 

se dispõem de observações reais de preço e consumo de água. Outro tipo de modelo 

econométrico também se aplica para estimativas que se baseiam na quantidade consumida de 

água de famílias relacionando-a ao preço (diferentes sistemas tarifários), à renda e a outras 

características das unidades domésticas (CAMPOS, 2011).  

• Modelação da produção mediante programação matemática  

Por meio da programação matemática é possível obter o valor marginal da água. Fundamentase, 

principalmente, na utilização de modelos de alocação de superfície, água et al fatores de 

produção. A exemplo do método residual, faz-se necessário o levantamento de todos os custos 

de produção (CAMPOS, 2011).  

• Métodos de valoração contingente  

Permitem estimar empiricamente funções de demanda a partir dos valores de disposição a 

pagar, obtidos junto aos usuários de água por meio de pesquisa direta. Para se chegar a esses 

valores questionam-se o interesse de se dispor de diferentes quantidades de água e os possíveis 

volumes a serem utilizados para vários níveis de preços (CAMPOS, 2011).  

 



                   

  

• Método de preços hedônicos  

Consiste em um método de valoração indireta utilizado tradicionalmente para a valoração de 

bens heterogêneos, como propriedades rurais rústicas, imóveis urbanos, bens ambientais, entret 

al. Embora seja um método que utilize técnicas econométricas, faz-se a opção de separá-lo por 

seu caráter de método de valoração indireta. Por meio dele, busca-se determinar em que medida 

certas características de um bem (por exemplo, a terra) - para as quais não existe um mercado 

específico - afetam o seu valor, derivando-se, assim, o valor de tais aspectos (nível de 

conservação ou de contaminação do solo, declividade, localização, tamanho, paisagem, acesso 

a água. (CAMPOS, 2011).  

• Método do custo alternativo  

É utilizado frequentemente para a valoração da água em usos não agrícolas. Isso porque 

permite valorar o recurso quando, por falta de dados apropriados ou por outros motivos, não é 

possível obter uma função de demanda da água de maneira direta por meio dos outros métodos 

(CAMPOS, 2011).  

O princípio em que tal método se baseia é que o valor da água é dado pelo custo em que 

se tem de incorrer, pública ou privadamente, para obter o recurso mediante a alternativa 

disponível de menor custo. Ou seja, o valor que se toma é o valor de oportunidade da água, 

entendendo como tal o da atividade produtiva que utilize a água da forma menos rentável. Para 

isso, é necessário se estabelecer os valores dos usos do recurso em todas as opções possíveis, 

por meio dos métodos descritos anteriormente (CAMPOS, 2011).  

• O Método de Monte Carlo  

Modelo probabilístico diferente dos anteriores que são determinísticos, pois leva em conta o 

aspecto aleatório das variáveis envolvidas e, consequentemente, o risco ambiental ou 

econômico associado à atividade produtiva. Dessa forma, os indicadores de rentabilidade não 

são apresentados como um valor pontual, mas como distribuições cumulativas de probabilidade 

(CAMPOS, 2011).  

d) Outorga    

A outorga de uso da água é outro instrumento de gestão da Política de Recursos 

Hídricos, definido na lei 9433/97, ato administrativo que põe à disposição do usuário volume 

de água definido, tem como objetivos básicos assegurar o controle quantitativo e qualitativo 



                   

  

dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. O instrumento não implica 

a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. É um 

instrumento de comando, ou seja, um ato governamental em que são estabelecidas as vazões 

postas à disposição do usuário que segundo Jussara (2001) deve considerar a disponibilidade 

hídrica e a demanda (JUSSARA, 2001).  

4.3 Gestão sustentável a partir da integração das fontes de recursos hídricos   

Para assegurar o controle quantitativo adequado e a sustentabilidade das águas o 

instrumento deve refletir o comportamento hídrico natural da bacia. O conceito de sustentável 

remonta a ideia de garantia de atendimento às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades, segundo a Comissão 

Brundtland das Nações Unidas (UNITED NATIONS, 1987). Uma análise do sistema 

hidrodinâmico e a identificação de componentes do balanço hídrico são os primeiros passos 

para se atingir essa sustentabilidade (VAN CAMP et al, 2013).   

O comportamento natural das águas nos revela que a vazão do rio é o resultado de 

vários processos ocorrendo em diferentes partes da bacia hidrográfica. O ciclo inicia com a 

chuva, parte da água precipitada flui para a saída da bacia com diferentes velocidades. O 

escoamento superficial, ou fluxo direto, fluirá rapidamente, produzindo um rápido aumento 

de vazão, em seguida, recuando de forma rápida. Outra parte dessa água de chuva, de fluxo 

lento, infiltra no solo e, em seguida, contribui para águas subterrâneas, ou seja, há um atraso 

significativo após o evento de precipitação originário até essa água deixar a bacia. Embora 

esses caminhos tomados pela água não sejam claramente separados, é uma prática comum e 

útil separar os hidrogramas de descarga observados na bacia tomada em pelo menos dois 

componentes: escoamento direto e fluxo de base.   

O componente do fluxo de base do hidrograma é relacionado a mudanças de longo 

prazo nas águas subterrâneas e armazenamento, e geralmente é assumido que o fluxo de base 

é produzido pela contribuição da água subterrânea para os rios. Quantificar a quantidade de 

descarga do rio que é originada da água subterrânea (separação do fluxo de base) é útil para 

quantificar a recarga do aquífero em escala regional e controlar a exploração sustentável da 

água subterrânea (COLLISCHONN; FAN, 2013).  

 



                   

  

Ressalta-se que as águas superficiais, interagem de muitas maneiras com as águas 

subterrâneas, fenômeno comumente chamado de interação água subterrânea / águas 

superficiais (GW-SW). A interação GW-SW é um importante grupo de processos 

hidrológicos abrangendo da escala local a regional . Pelo exposto, para se atingir a integração 

e a sustentabilidade é importante que se quantifique as trocas que ocorrem entre rios e 

aquíferos, de forma prática é necessário investigar os efeitos do rebaixamento de aquíferos ou 

redução do fluxo em rios localizados próximos às áreas de exploração de água por poços, 

estimar a recarga de aquíferos realizada pelos rios e vice-versa. (OSMAN, BRUEN, 2002; 

GUZMÁN et al, 2016).  

Como abordou Levy e Xu (2011), a gestão sustentável das águas depende, em parte, 

da determinação da interação contribuição das águas subterrâneas para os rios, lagos, zonas 

húmidas e estuários. Tais interações água superficial / água subterrânea estão entre os aspectos 

mais importantes na proteção de valiosos ecossistemas aquáticos. Há diferentes métodos 

diretos e indiretos para caracterizar e quantificar as interações água subterrânea / água 

superficial, não sendo trivial essa quantificação das interações (LEVY , XU, 2011).   

Reforçando a importância da integração a Resolução do CNRH nº. 16/01, que 

estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, aponta que a 

emissão de outorga deverá considerar a interdependência das águas superficiais e subterrâneas 

(CNRH, 2001). A partir da Figura 1 é possível observar o impacto das retiradas de águas 

subterrâneas e superficiais no ciclo hidrológico.   

Figura1. Representação dos efeitos das retiradas sobre a hidrogeologia local.  

  

Fonte: SILVA, 2007.  



                   

  

Esses processos hidrológicos e suas interações podem ser descritos por equações 

diferenciais parciais, a representação matemática e física realizada por modelos numéricos 

para esses processos hidrogeológicos têm evoluído nos últimos 30 anos, como exemplos de 

sistemas amplamente utilizados temos o MODFLOW2000, Soil Water Assessment Tool— 

SWAT (SUN, 2011). Kong (2010) relata a existência de modelos matemáticos que são 

capazes de descrever essa relação matematicamente, o que torna plausível a execução dos 

estudos.   

Há no Brasil estudos buscando essa integração, no âmbito do projeto de gerenciamento 

integrado das atividades desenvolvidas em terra na bacia do Rio São Francisco- subproduto 

uso conjunto das águas subterrâneas e superficiais da sub-bacia do Rio das Fêmeas na Bahia. 

Estudo desenvolvido em 2003 aponta e descreve a relação entre aquíferos e rios, os raios de 

influência, as vazões que podem ser retiradas e o impacto na vazão do rio causado pela 

captação em poços a depender do regime de operação. O estudo conclui que não é possível 

realizar outorgas superficiais de forma independente das outorgas subterrâneas 

(NASCIMENTO, 2003).  

Outro estudo realizado em âmbito de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) promoveu simulações de forma a se buscar matematicamente a integração 

das águas subterrâneas e superficiais, tendo como piloto a região da bacia do Alto Rio 

Paranaíba em Minas Gerais. O estudo apontou a vazão máxima a ser retirada dos aquíferos de 

forma a não interferir no regime de vazões nos rios, e apresentou curvas para análise de 

outorgas integradas com parâmetros base de análise após caracterização das interações 

(SILVA, 2007).   

Estudos de mapeamento hidro geológico realizados no DF já apontam desde 2004 a 

necessidade dessa integração dessas fontes, sendo clara a interação entre águas subterrâneas 

e as vazões apresentadas nos rios. A existência dessa interação é comprovada ao observarmos 

o clima da região do DF, que é caracterizado pela existência de forte sazonalidade: uma 

estação chuvosa e quente, entre outubro e abril, e outra fria e seca, de maio a setembro em 

que a pluviosidade chega a ser zero e mesmo sem pluviosidade temos vazões nos rios 

certamente provenientes dos reservatórios subterrâneos (INEMET, 2011).   

 



                   

  

O DF possui uma gama de informações técnicas sobre a bacia, uma contração no 

âmbito UNESCO ADASA/UNESCO PRODOC 914BRZ2016 – Edital 05/17 trouxe projeção 

de vazões naturais nos rios, preencheu falhas nas estações, dimensionou o fluxo de base e 

estabeleceu balanço hídrico para cada unidade de análise. (ADASA_ UNESCO, 2018). O 

relatório final do estudo apontou na Bacia a necessidade de atenção para as captações em 

poços especialmente em razão das interações naturais entre as águas superficiais e 

subterrânea, a Figura 2 ilustra os volumes outorgados para cada finalidade. A partir das 

informações presentes na figura nota-se que o maior volume de captações na bacia é realizado 

de fontes subterrâneas.  

Figura 2. Comparação de volumes outorgados para captações de fontes subterrâneas e 

superficiais.  

   

Fonte: ADASA_UNESCO, 2018.  

 Na figura 3, é possível comparar os pontos de usos outorgados para as duas modalidades de 

captação e resta claro que boa parte da irrigação é realizada por meio de poços, e isso impacta 

diretamente na disponibilidade hídrica e no balanço da Bacia, mas esse dado não é considerado 

durante as análises de outorga.   

 

 

 

 



                   

  

Figura3. Plotagem de pontos outorgados   

  

Fonte: autora (2018)  

O estudo aponta ainda a intensa correlação entre a disponibilidade superficial e 

subterrânea, definindo inclusive a vazão de base que alimenta os rios da região. Essa relação 

encontra-se ilustradas nas Figuras 4 a 6, que representam o balanço hídrico dos principais 

afluentes do reservatório.  

 

 



                   

  

Figura 4. Balanço hídrico da bacia do Alto rio Descoberto  

  

  

Figura 5 . Balanço hídrico da bacia do Ribeirão Rodeador  

  
  

 

 



                   

  

Figura 6. Balanço hídrico da bacia do Ribeirão das pedras  

    
  

Fonte: ADASA_UNESCO, 2018.  

Em relação à cobrança o DF possui uma contração em andamento no âmbito UNESCO 

ADASA/UNESCO PRODOC 914BRZ2016 – Contrato AS-2077/2017 para definição de 

cobrança em três bacias do DF (ADASA_ UNESCO, 2018), estudo que pode ser fonte de 

consulta para implantação na bacia que considere a integração das fontes hídricas.   

5. ÁREA DE ESTUDO  

A bacia do Rio Descoberto está localizada no Distrito Federal (DF), na região 

centrooeste do Brasil, em altitudes que variam de 750 a 1.344m. Possui área de 5.789,16 Km2, 

situado entre os paralelos 15º30' e 16º03' de latitude sul, sendo limitado a Oeste pelo Rio 

Descoberto, e a Leste pelo Rio Preto. Os principais afluentes da bacia são o Rio Descoberto são 

o Rio Descoberto, o Ribeirão Rodeador, o Ribeirão das Pedras, o Ribeirão Melchior e o 

Ribeirão Engenho das Lajes.    

    

A escolha da bacia do Rio Descoberto se deu em razão da região abrigar o reservatório 

do Rio Descoberto, fonte de abastecimento de mais de 60 % da área urbana do DF. Uma parte 

da região afluente do reservatório encontra-se no DF e uma pequena parte no estado de Goiás.  



                   

  

A Figura 7 ilustra a localização e delimitação da área de estudo.  

Figura 7- Localização e delimitação da região de estudo   

  

FONTE: autora (2018)  

    

Em relação a região escolhida para estudo, esta apresenta compartimentalização 

geormofologica de chapada elevada na sua porção leste com cotas superiores a 1.100 m, há 

presença de latossolo, uma pequena porção central de rebordo com cotas entre 1.050 e 1.100 m 

de padrão de relevo ondulado, presença de cambissolos e latossolos, seguida por padrão de 

relevo plano a suave ondulado com cotas que variam entre 950 e 1.100 m com predomínio de 

latossolos.   

O DF, segundo Campos (2004), possui duas superfícies potenciométricas sendo 

divididos em aquíferos fraturados e porosos (intragranulares), lembrando que aquíferos são 

reservatórios capazes de armazenar e transmitir quantidades significativas de água 

(KARMAN,2000).  

  



                   

  

Quanto a hidrogeologia fraturada na região de estudo predomina o grupo Paranoá, com 

as formações R4 e R3Q3 ( metassiltitos (R3), quartizitos (Q3), metarritmitos argilosos (R4)), 

conforme figura 8. A partir da Figura 9 observa-se que e os aquíferos intragranulares 

encontrados na região são o sistema poroso P1 predomina e há poucas manchas P4. O domínio 

intragranular é definido pelos solos aluviais e pelo manto de alteração das rochas. Segundo 

Campos ( em ZEE, 2011), a caracterização dos aquíferos desse domínio está vinculada a vários 

parâmetros, dos quais dois são destacados: a espessura e a condutividade hidráulica 

(permeabilidade), sendo que ambas são diretamente controladas pela geologia e pelos solos em 

que cada tipo de aquífero está inserido.   

No quadro 1, seguem detalhadas as características dos subsistemas da região o P1, P4, 

R4 e R3Q3 presente na Bacia do Rio Descoberto (CAMPOS E FREITAS-SILVA, 1998).  

Quadro 1 - Resumo da classificação dos sistemas aquíferos do Distrito Federal com respectivas 

vazões médias e condutividades hidráulicas. 

  

Fonte: CAMPOS E FREITAS-SILVA (1998).  

Figura 8. Mapas com Subsistemas fraturados encontrados na região de estudo.   

  

Fonte: autora, e dados ZEE, 2011.  



                   

  

Figura 9. Mapas com Subsistemas intragranulares-Poroso encontrados na região de 

estudo.  

  

Fonte: autora, e dados ZEE, 2011.   

6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO   

A proposta de intervenção é a elaboração de contratação de estudos de elaboração de 

método de análise de outorgas que considere a integração de águas subterrâneas com as 

superficiais, assim como a elaboração de estudos que subsidiem a implantação de cobrança na 

Bacia do Rio Descoberto que considere as águas subterrâneas integradas com a superficiais.   

6.1 Resultados e impactos esperados  

I. Gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas;  

II. Outorgas analisadas considerando a integração entre os corpos hídricos subterrâneos e 

superficiais;  

III. Implantação de cobrança na bacia do rio Descoberto.   

 

 



                   

  

6.2 Ações de intervenção  

São ações de intervenção a serem desenvolvidas no âmbito dessa contração:  

I) Elaboração de projeto básico para contratação de estudos piloto na Bacia do Rio 

Descoberto;  

II) O Fornecimento de dados hidrológicos e hidrogeologicos oficiais, a serem 

apresentados pela ADASA;  

III) Elaboração de estudos para mapeamento das interações existentes entre aquíferos 

subterrâneos e superficiais;  

IV) Definição de vazões sustentáveis, a serem concedidas no âmbito da outorga de forma 

integrada;  

V) Elaboração de estudos para subsídio de implantação de cobrança;  

VI) Submissão da proposta ao Comitê e ao Conselho de Recursos Hídricos do DF;  

VII) Aprovação no Conselho de Recursos Hídricos do DF da proposta de gestão integrada;  

VIII) Elaboração de Resolução específica para a outorga na Região da bacia do Rio 

Descoberto;  

IX) Aplicação da Resolução na concessão de outorgas.  

X)  Aprovação de proposta de cobrança da bacia.  

6. 3 Atores envolvidos  

I) Contratante: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF-  

ADASA  

II) Elaboração de Termo de referência: autora  

III) Execução de contrato: autora  

IV) Elaboração do estudo: consultor ou equipe de pesquisa  

V) Instância política: Conselho de Recursos Hídricos do DF e Comitê de Bacia  

 6.4 Viabilidade técnica, econômica e financeira  

As despesas para consecução do objeto previsto neste Projeto Básico, para o presente 

exercício, correrão à conta dos recursos orçamentários consignados à ADASA no Programa 

de Trabalho 1.854.462.102.679.000 – Gestão Ambiental, Natureza de Despesa 3.3.90 353 
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O prazo de execução do contrato objeto do presente Projeto Básico será de 12 (doze) 

meses prorrogáveis, contados a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal 

após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.  

A duração do contrato ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários 

e ao prazo de vigência de 12 (doze) meses, com data de início e término conforme estabelecido 

no Termo Contratual.   

O contrato será prorrogável no interesse da Administração, devendo a prorrogação ser 

justificada por escrito e promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser 

submetido à aprovação da consultoria jurídica da Contratante e autorizado pela autoridade 

competente para celebrar o Contrato.   

A forma de contagem dos prazos administrativos será realizada por dias corridos, 

excluindo-se o dia de começo e incluindo-se o do vencimento. Se o vencimento cair em feriado 

ou dia que não haja expediente na contratante, considera-se prorrogado o prazo até o primeiro 

dia útil subsequente. Quando o contrário for determinado, a forma de contagem do prazo será 

expressamente especificada.   

Tecnicamente estão disponíveis dados hidrogeológicos, de solos, de uso de solo, dados 

de estações com séries históricas de 1979 até 2017, e dados de resultado consultoria para 

serviços técnicos de modelagem hidrológica, cálculo do balanço hídrico e reconstrução e 

projeção de séries naturais em diferentes cenários, e estes devem ser utilizados conforme 

método a ser detalhado na descrição dos produtos. Há diferentes metodologias já conhecidas 

para esse estudo além dados disponíveis o que torna o estudo tecnicamente viável.  

7. RISCOS E DIFICULDADES   

São riscos e dificuldades envolvidas nesse projeto:  

 Disponibilidade de dados técnicos apurados  

 Tempo de trâmite do projeto internamente até lançamento de edital,   

  Recurso orçamentário para lançamento de edital, não inserção do projeto na  

LOA, 



                   

  

 A não aceitação dos decisores quanto à implantação do método 

integrado,   

   Licitação deserta para contratação do estudo,   

   Recursos dos licitantes que podem atrasar ou parar a licitação,  

  Contingenciamento de execução financeira do orçamento,   

   Atrasos na entrega dos produtos,   

  Não aceitação da proposta de resolução por parte dos decisores   

 Não aceitação da proposta de mudança da vazão de referência por parte do 

Conselho de Recursos hídricos.  

8. CRONOGRAMA  

No quadro 02 destaca-se o cronograma com definição de prazos para a realização da 

contratação no âmbito da ADASA, assim como para entrega dos produtos.   

Quadro 02. Cronograma da contratação 

Objetivos Específicos  Atividades  

 Ano 1    Ano 2    

  Mês      

 1   3   6   9   12   1  
3  6  9  12  

Aprovação de projeto de 

intervenção   

a)Elaboração de Nota técnica   

 b)envio para reunião de diretoria   

c)envio para setor jurídico   

e) aprovação pelo setor jurídico   

e) aprovação pela diretoria   

x x 

x  

x  

x  

     

Elaboração de edital   

a) Enviar para setor de licitações 

elaborar edital e minuta de contrato 

b) Finalizar edital   

c) aprovação pelo setor jurídico   

d) aprovação pela diretoria   

e) lançar edital na praça 

 x  

x 

x  

x x  

    

Contratação      x                 

Entrega dos produtos   
  

x  x  x  x  x  

  

 



                   

  

9. GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO   

A gestão, o acompanhamento e a avaliação da execução do contrato serão realizadas 

por 02 comissões: 1) Comissão Gestora do Contrato, nomeada para realizar o acompanhamento 

e a fiscalização do contrato, atestar as notas fiscais e encaminhar o processo para pagamento 2) 

Comissão Técnica: a ser composta por servidores efetivos da carreira de regulação da ADASA 

com conhecimento técnico na área de recursos hídricos por membros do Comitê do de bacia.  

A comissão técnica deverá verificar a adequação dos produtos, recomendar correções e  

deve se atentar para os prazos de entrega e cometimento de irregularidades.  

10 TERMO DE REFERÊNCIA  

10. 1 Objeto:  

Contratação de estudos para elaboração de marco regulatório e definição de vazão 

outorgável de forma integrada dos recursos subterrâneos e superficiais para a bacia do Rio 

Descoberto e estudos que subsidiem a implantação de cobrança na Bacia do Rio Descoberto.  

10.1.1 Descrição do objeto:  

As especificações e quantitativos do objeto estão estabelecidos no subitem 9.1.5  

 Deverão ser entregues pela CONTRATADA os – 05 (cinco) produtos, cujos conteúdos 

estão detalhados a seguir. A entrega de cada produto pela CONTRATADA deverá ocorrer 

imediatamente ao final do período de elaboração do respectivo, segundo Cronograma 

FísicoFinanceiro.  

10.1.2 Apresentação dos produtos   

 Os produtos finais deverão ser organizados em formato de relatório preliminar e de 

relatório final.  

10.1.3 Apresentação preliminar do produto   

Ao finalizar e desenvolver os produtos, a CONTRATADA deverá elaborar relatórios prévios 

para análise preliminar, no formato abaixo:  



                   

  

a) Os textos dos relatórios devem ser redigidos em língua portuguesa com a devida revisão 

ortográfica e redacional, em linguagem clara e objetiva.   

b) Todos os relatórios preliminares deverão ser entregues em duas cópias eletrônicas - 

CD/ROM ou DVD/ROM no formato Microsoft Word e PDF pesquisável;  

Deverão constar nos produtos as referências bibliográficas utilizadas para sua 

elaboração.  

10.1.4 Apresentação final do produto  

Após aprovação preliminar, e após as correções sugeridas deverá ser entregue o relatório final 

de cada produto no formato abaixo:  

a) Os textos dos relatórios devem ser redigidos em língua portuguesa com a devida revisão 

ortográfica e redacional, em linguagem clara e objetiva.   

b) Os relatórios finais devem ser impressos em 2 (duas) vias, papel A4, fonte Time New 

Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, encadernadas em espiral, com capa dura no 

padrão ABNT.  

  

Deverão constar nos produtos as referências bibliográficas utilizadas para sua elaboração.  

10.1.5 Descrição do conteúdo dos produtos   

Produto 1: Relatório inicial para levantamento de dados hidrológicos e hidrogeológicos 

existentes e definição de metodologia de desenvolvimento de estudos de integração das águas; 

a metodologia adotada deve ser justificada e aprovada pela ADASA,   

Produto 2: Relatório inicial para levantamento de dado existentes e definição de metodologia 

de estudos de implantação de cobrança;  

Produto 3: Relatório final expondo os resultados de estudos de integração das águas, shapes, 

tabelas e back-up de modelos usados;  

Produto 4: Relatório final expondo Proposta de modelo de cobrança sobre cobrança na Bacia  

Produto 5: Elaboração de Resolução específica para emissão de outorgas na bacia, 

considerando as interações entre as águas.   



                   

  

10.2 Fundamentação legal:  

A ADASA é a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF 

criada pela lei criada pela lei nº 3.365, de 16 de julho de 2004 reestruturada pela lei nº 4285 

de 2008, possui competência legal para emissão de outorgas e regulação de usos de recursos 

hídricos e para o exercício de suas atividades deve tomar por base a lei distrital das águas, a 

lei de n°2725 de 13 de junho de 2001. Nela está explicito que todas as ações relacionadas com 

o gerenciamento dos recursos hídricos devem utilizar conhecimentos científicos e 

tecnológicos atualizados, com o objetivo de garantir o uso sustentável dos recursos hídricos; 

o planejamento deve permitir a formulação e elaboração de projetos específicos de 

aproveitamento de recursos hídricos compatíveis com as reservas e as disponibilidades 

existentes e para isso é preciso ter conhecimento amplo e integrado das fontes (DF, 2001).   

10.3 Estimativa de custos e fonte de recursos:  

As despesas para consecução do objeto previsto neste Projeto Básico, para o presente 

exercício, correrão à conta dos recursos orçamentários consignados à ADASA no Programa 

de Trabalho 1.854.462.102.679.000 – Gestão Ambiental, Natureza de Despesa 3.3.90 353 
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151 (DF, 2017).   

O prazo de execução do contrato objeto do presente Projeto Básico será de 12 (doze) 

meses prorrogáveis, contados a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal 

após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal (BRASIL, 1993).  

A duração do contrato ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários 

e ao prazo de vigência de 12 (doze) meses, com data de início e término conforme estabelecido 

no Termo Contratual (BRASIL, 1993).O contrato será prorrogável no interesse da 

Administração, devendo a prorrogação ser justificada por escrito e promovida mediante 

celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica 

da Contratante e autorizado pela autoridade competente para celebrar o Contrato (ADASA, 

2017).   

A forma de contagem dos prazos administrativos será realizada por dias corridos, 

excluindo-se o dia de começo e incluindo-se o do vencimento. Se o vencimento cair em feriado 



                   

  

ou dia que não haja expediente na contratante, considera-se prorrogado o prazo até o primeiro 

dia útil subsequente. (BRASIL, 1993).   

O custo estimado para a presente contratação é R$ 100.000 (cem mil reais) sendo este o 

valor máximo global que a Contratante está disposta a pagar pelos serviços.   

10.4 Critérios de julgamento  

A licitação ocorrerá na modalidade tomada de preços, do tipo “Técnica e Preço” e a 

classificação das propostas far-se-á de acordo com a ordem decrescente das médias ponderadas 

dos Índices Técnicos e de Preços obtidos na avaliação. O fator de ponderação, para efeito de 

avaliação das propostas técnicas nesta contratação, será 60% (sessenta por cento) para o critério 

técnico e 40% (quarenta por cento) para o critério preço (ADASA, 2017).  

A ponderação maior ao quesito técnica se deve à alta complexidade envolvida no 

trabalho, cuja qualidade final é imprescindível para o objetivo pretendido. Neste sentido, 

buscase escolher a licitante melhor capacitada tecnicamente para a execução do trabalho 

(ADASA, 2017).   

A Proponente deve apresentar uma relação de todos os profissionais de nível superior 

que irão compor a Equipe Chave, a Equipe Complementar.   

As Equipes Chave e Complementar, com suas respectivas funções e experiência, 

deverão ser compostas pelos seguintes profissionais:   

Equipe Chave:   

a) Eng.º Coordenador Geral: Engenheiro civil, profissional com experiência superior a 15 

anos em estudos hidrológicos e de recursos hídricos,   

b) Geólogo Profissional com experiência superior a 10 anos em hidrologia, hidrogeologia 

e modelagem de hidrogeologia em MODflow,  

c) Especialista em Sistema de informação Geográfica (SIG): profissional com experiência 

superior a 10 anos em SIG.   

d) Especialista em regulação econômica e financeira, com experiencia em cobrança de 

recursos hídricos;  

 

 

  



                   

  

Equipe Complementar:   

e) Profissional com experiência superior a 15 anos em estudos hidrológicos e de recursos 

hídricos, hidráulica fluvial;   

f) Geólogo Profissional com experiência em modelagem de hidrogeologia em MODflow,  

g) Especialista em Sistema de informação Geográfica (SIG);  

h) Economista  

Os membros das Equipes Chave e Complementar deverão obrigatoriamente apresentar 

os respectivos “Curriculum Vitae” e o Registro Nacional de Entidade de Classe, no caso de 

Engenheiros, do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) (ADASA, 2017).   

A substituição de qualquer dos profissionais integrantes da Equipe Técnica Chave antes 

ou no decorrer da execução dos serviços somente será admitida mediante fatos supervenientes, 

fortuitos ou de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico 

equivalente ou superior, mediante prévia autorização da CONTRATANTE. Para efeitos de 

contratação de estudos a pontuação técnica será calculada conforme quadro 3.  

Quadro 3. Valoração de pontuação técnica   

Item   Descrição   Pontuação 

máxima   

1.   Critérios para pontuação da Empresa*   -   

1.1   Experiência geral em estudos e projetos de modelagem hidrológica integrada. 

Serão admitidos, para fins de pontuação, no máximo 3 (três) trabalhos- 0,50 

pontos por trabalho.   

1,5   

1.2   Experiência específica em estudos e projetos de modelagem hidrologias ou 

hidrogeológicas. Serão admitidos no máximo 5 (cinco) trabalhos- 0,50 pontos 

por trabalho.   

  2,5   

  

1.3  Comprovação de trabalhos realizados na área de cobrança pelo uso de 

Recursos Hídricos, regulação econômica e financeira. Serão admitidos no 

máximo 4 (quatro) trabalhos- 0,50 pontos por trabalho.   

  2,0   

  

2   Critérios para Pontuação do Coordenador Geral **   -   

2.1  Experiência geral em estudos e projetos de modelagem hidrológica integrada. 

Serão admitidos, para fins de pontuação, no máximo 3 (três) trabalhos- 1 

pontos por trabalho  

3  

2.2  Experiência na Atividade de modelagem hidrológica de águas superficiais e 

subterrâneas integradas. Serão admitidos, para fins de pontuação, no máximo 

3 (três) trabalhos- 1,0 ponto por trabalho.   

  3   

  

2.2   Experiência na Atividade de modelagem hidrogeológica. Serão admitidos no 

máximo 5 (cinco) trabalhos- 1 pontos por trabalho.   

  5   

3   Critérios para Pontuação dos demais***   -   

3.1   Experiência na Atividade de Modflow, no máximo 3 (três) trabalhos- 0,50 

pontos por trabalho.   

1,5   



                   

  

3.2  Experiência em Sistema de informação geográfica. Serão admitidos, para fins 

de pontuação, no máximo 3 (três) trabalhos- 0,50 pontos por trabalho.   

  1,5   

3.6   Experiência em projetos de equipamentos hidromecânicos e/ou de recuperação 

de estruturas auxiliares de barragens; Serão admitidos no máximo 3 (três) 

trabalhos-0,50 pontos por trabalho   

  1,5   

  

   Total   24   

(*) A comprovação da experiência da Empresa se fará pela apresentação de atestados de 

trabalhos realizados, fornecido por uma ou mais pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

comprovando ter a empresa executado serviços de características semelhantes aos objeto da 

licitação, devendo constar dos atestados os seguintes dados: data de início e término dos 

serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome dos 

responsáveis técnicos; especificações técnicas dos serviços; quantitativos executados e tempo 

gasto para realizá-los.   

(**) A comprovação da experiência do Coordenador-Geral se fará pela apresentação de 

atestados de trabalhos realizados, fornecido por uma ou mais pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, comprovando ter o profissional exercido atividade de gerência em serviços 

de características semelhantes aos objeto da licitação, ou ainda por meio de cópia da Carteira 

Profissional de Trabalho devidamente assinada ou documento equivalente, acompanhados da 

cópia da inscrição na Associação de Classe competente,.   

(***) A comprovação da experiência dos Profissionais da CONTRATADA se fará pela 

apresentação do Currículo Vitae, assinado pelo profissional, acompanhado de 

declarações/atestados comprobatórios das atividades elencadas e cópia da inscrição na 

Associação de Classe competente, somente no caso de exercer profissão regulamentada em lei 

e esta exigir a filiação como condição para o exercício da atividade, ou cópia do documento de 

identidade.   

a) A formação acadêmica deverá ser comprovada por certificado emitido pela instituição 

competente, nacional ou internacional, devidamente reconhecida pelo Ministério da 

Educação – MEC. (ADASA, 2017).  

b) Os profissionais estrangeiros deverão apresentar o diploma com tradução juramentada e 

devidamente revalidado pelo MEC, registro no conselho profissional e comprovação de 

situação trabalhista regular no Brasil. (ADASA, 2017).  

c) As especialidades (lato sensu), elencadas, deverão ser comprovadas por meio de certificado 

emitido pela instituição competente, nacional ou internacional, devidamente reconhecida 



                   

  

pelo Ministério da Educação - MEC, exigindo-se uma carga horária mínima de 360 horas 

em cada especialidade. (ADASA, 2017).  

d) Serão considerados para fins de pontuação, Mestrado e Doutorado (stricto sensu) desde que 

devidamente comprovado pela instituição competente, nacional ou internacional, 

devidamente reconhecida pelo MEC. (ADASA, 2017).  

e) Cabe ressaltar que para fins de pontuação de titulação, será considerado o somatório da 

pontuação, ou seja, a pontuação será cumulativa. A comprovação de tempo de experiência 

na área poderá ser efetuada mediante apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, de declaração do órgão ou de certidão de tempo de serviço. 

Esta comprovação deverá ser acompanhada de declaração do empregador referente aos 

requisitos para exercício do cargo, bem como para as datas (mês e ano) de início e fim da 

realização da atividade. (ADASA, 2017).  

f) A comprovação dos trabalhos de consultorias realizados deverá ser feita por intermédio de 

atestado (s) de capacidade técnica ou declaração expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, assinado(s), com firma reconhecida (quando não se tratar de 

órgão público) por representante, devidamente autorizado do órgão/entidade contratante 

dos serviços, constando o objeto e período do trabalho realizado. (ADASA, 2017).  

g) Os períodos de experiência comprovados (em meses) serão somados e divididos por 12, 

obtendo-se dessa forma o resultado em anos. As frações resultantes da divisão 

correspondentes a 08 (oito) meses ou mais, serão consideradas um ano completo na 

atividade, as inferiores a esta quantidade serão desconsideradas. (ADASA, 2017).  

h) Para fins de pontuação em tempo de experiência, havendo diferentes trabalhos realizados 

em períodos coincidentes, o tempo de execução que coincidir será contabilizado apenas 

uma vez. (ADASA, 2017).  

i) Será considerado como “mês” o período de 30 dias completos. As frações de mês não serão 

consideradas para fins de pontuação. (ADASA, 2017).  

j) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica ou declaração emitidos pela empresa 

licitante aos seus profissionais. (ADASA, 2017).  

10.4.1 Condições de participação   

a) enquadrados nas disposições do artigo 9º da lei Federal nº 8.666/1993 ou nas disposições do 

artigo 7º da lei Federal nº 10.520/2002;   



                   

  

  

b) sociedade cooperativa porque, devido à natureza do serviço, este não poderá ser executado 

com autonomia pelos cooperados e não poderá ter a sua gestão operacional realizada pelos 

cooperados de forma compartilhada e em rodízio, onde todos venham a assumir tal atribuição;  

c) pessoa jurídica com falência declarada, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação;   

d) pessoa jurídica que, por qualquer motivo, tenha sido declarada inidônea pela ADASA ou 

por qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Distrital, Estadual e 

Municipal, bem como a que esteja punida com suspensão do direito de licitar ou contratar com 

a Administração Pública (BRASIL, 1993);   

e) pessoa jurídica da qual seja sócio dirigente ou responsável técnico servidor de qualquer 

órgão do complexo administrativo do Distrito Federal (BRASIL, 1993);   

f) de 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 do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de 

confiança por meio de contrato de serviço terceirizado, contratos pertinentes a obras, serviços 

e à aquisição de bens ou convênios e instrumentos equivalentes, conforme Decreto Distrital nº  

32.751/2011(DF, 2011).   

10.5 Prazo, local e condições de entrega  

O Local de entrega dos produtos será a sede da ADASA, em Brasília- DF. Os prazos 

de execução devem seguir o quadro 4.  

Quadro 4. Prazo para entregas de produtos contratados  

Produto   Descrição   

30  90  120  

Dias   

210 300  365  

1  

Relatório inicial para levantamento de dados hidrológicos e 

hidrogeológicos existentes e definição de metodologia de 

desenvolvimento de estudos de integração das águas; a 

metodologia adotada deve ser justificada,   
x  

     

2  

Relatório inicial para levantamento de dado existentes e 

definição de metodologia de estudos de implantação de 

cobrança;  
x  

     



                   

  

3  

Relatório final expondo os resultados de estudos de 

integração das águas, shapes, tabelas e back-up de modelos 

usados;  

   
x x  

 

4  
Relatório final expondo Proposta de modelo de cobrança 

sobre cobrança na Bacia  
    

x  x  

5  
Elaboração de Resolução específica para emissão de outorgas 

na bacia, considerando as interações entre as águas  
     

x  

10.6 Condições de recebimento do objeto  

 Os relatórios prévios dos produtos serão recebidos provisoriamente pela comissão 

executora do contrato, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do 

Contratado (ADASA, 2017).   

O Contratado será informado formalmente por meio de ofício sobre o aceite do 

relatório preliminar para que apresente o relatório final do produto no prazo de 05 (cinco) dias, 

ou sobre as recomendações de adequação e das correções a serem apresentadas no prazo 

indicado no ofício (ADASA, 2017).   

Os relatórios finais serão recebidos definitivamente, pela comissão executora do 

contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias, após o 

decurso do prazo de observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 

(ADASA, 2017).   

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei e pelo contrato (ADASA, 2017).   

Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação não serem, respectivamente, 

lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que 

comunicados à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos (ADASA, 

2017).   

A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o 

contrato (ADASA, 2017).   



                   

  

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta 

bancária, de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros e o cronograma 

físicofinanceiro definido neste termo de referência (ADASA, 2017).   

10.7 Obrigação das partes  

10.7.1 Obrigações da contratada   

 A Contratada obriga-se a:   

a) Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; (ADASA, 2017).   

b) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 

10 (dez) dias os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução, a critério da Contratante.; (ADASA, 2017).   

c) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 

dolosa ou culposamente, à Administração ou a terceiros (ADASA, 2017).   

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor (ADASA, 2017).   

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

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Administração (ADASA, 2017).   

f) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso   

g) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços (ADASA, 2017).   

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (ADASA, 

2017).   



                   

  

i) Promover a transferência de técnicas e tecnologias empregadas, sem perda de informações, 

por meio, inclusive, da capacitação dos técnicos da Contratante que continuarão a execução 

dos serviços, tendo em vista a contratação tratar-se de serviços de natureza intelectual e 

estratégica (ADASA, 2017).   

j) Transferir à Contratante o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo 

após o recebimento de cada produto, de forma permanente, permitindo à contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações. (ADASA, 2017).   

k) Transferir à Contratante os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 

na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis 

(ADASA, 2017).   

l) Manter, sob rigoroso sigilo, quaisquer assuntos, registros e informações pertinentes aos 

produtos e a todos os insumos, processos, documentos e demais informações recebidas da 

Contratante para o desenvolvimento dos serviços, sob pena de rescisão contratual e 

possíveis sanções administrativas, civis e penais – estando ciente que, de acordo com os 

art. 152 e 154 do Código Penal Brasi leiro, a divulgação de segredo de empresa é crime; 

(ADASA, 2017).   

m) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.   

n) Manter escritório no Distrito Federal.  

10.7.2 Obrigações da contratante   

 A Contratante obriga-se a:   

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do  



                   

  

Projeto Básico;   

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

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;   

c) Monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 

devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida e notificar a Contratada por 

escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção;   

d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;   

e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.   

10.8 Acompanhamento e fiscalização  

A gestão, o acompanhamento e a avaliação da execução do contrato serão realizadas por 02 

comissões: 1) Comissão Gestora do Contrato, nomeada para realizar o acompanhamento e a 

fiscalização do contrato, atestar as notas fiscais e encaminhar o processo para pagamento 2) 

Comissão Técnica: a ser composta por servidores efetivos da carreira de regulação da ADASA 

com conhecimento técnico na área de recursos hídricos por membros do Comitê do de bacia.  

A comissão técnica deverá verificar a adequação dos produtos, recomendar correções e 

deve se atentar para os prazos de entrega e cometimento de irregularidades. (ADASA, 2017).   

A designação dos membros das duas comissões deverá recair sobre servidores ocupantes 

de cargo de provimento efetivo que possuam qualificação técnica e experiência condizentes 

com a complexidade e especificidade do objeto contratado (ADASA, 2017).   

A designação da comissão executora somente produzirá efeitos após a publicação do 

ato de designação no Diário Oficial do Distrito Federal e da ciência dos membros (ADASA, 

2017).   

 



                   

  

A Fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos (ADASA, 

2017).   

10.9 Pagamento  

O pagamento está condicionado à entrega dos produtos pela contratada, aferidos os 

critérios de aprovação e qualidade pela Comissão Executora do Contrato, reservado o direito 

de recusar o pagamento se os produtos não estiverem de acordo com as especificações do 

Contrato.   

Os pagamentos às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal serão feitos 

exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco 

de Brasília S/A (BRB), de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767/2011 (DF, 2011).   

O prazo de pagamento não será superior a trinta dias, contado a partir da data final do 

período de adimplemento de cada parcela (BRASIL, 1993).   

É vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, 

sem a correspondente contraprestação de execução do serviço (BRASIL, 1964).  

10.10 Subcontratação  

É vedada a subcontratação.   

10.11 Sanções  

Os licitantes ou a contratada que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções (DF, 2005):  a) advertência;   

b) multa;   

c) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a 

Administração do Distrito Federal, sendo a penalidade aplicada por prazo não superior a 2  

(dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;   



                   

  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base na alínea anterior.   

Levando em consideração a natureza e a gravidade da falta cometida e observando o 

princípio da proporcionalidade, as sanções de advertência, suspensão temporária de 

participação em licitação e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com 

a sanção de multa, facultada a defesa prévia à interessada no respectivo processo, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis.   

A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada 

descumprir qualquer obrigação.   

   A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada por atraso injustificado na 

entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais (DF, 2015):   

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, 

calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 

9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;   

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na execução do 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas 

obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, 

quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 

inadimplemento completo da obrigação contratada;   

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo 

de entrega, sem prejuízo da aplicação da multa nos percentuais dos incisos anteriores;   

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar 

o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na 

conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, calculado sobre a parte inadimplente;   

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 

descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.   



                   

  

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de 

Preços – Mercado (IGPM) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente (DF, 2015):  

        O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 

normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte   

Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:   

a) o atraso não superior a 5 (cinco) dias;   

b) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.   

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato deverá ser rescindido, exceto se houver 

justificado interesse da Contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, o qual será 

penalizado com 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso( DF, 2005). .   

A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 

licitações e de contratar com a Administração, sendo seus efeitos extensivos a todos os órgãos 

e entidades da Administração do Distrito Federal (DF, 2005). .   

Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as 

sanções de advertência e multa, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento ( 

DF, 2005).  

As sanções de advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação 

serão aplicadas pelo ordenador de despesas e a declaração de inidoneidade será aplicada pela 

autoridade máxima da Contratante, à vista dos motivos informados na instrução processual ( 

DF, 2005).   

Constitui falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não 

recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como 

o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo 

à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de 

impedimento para licitar e contratar com o Distrito Federal (DF, 2005).   



                   

  

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O objetivo inicial deste trabalho era avaliar os instrumentos de outorga e cobrança de 

forma a identificar possibilidades para aprimoramento da gestão hídrica no DF. Após análise 

verificou-se a possibilidade de aprimoramento do instrumento de outorga de forma que este 

considere a integração das fontes de água subterrânea e superficial. Em relação à cobrança no 

que cabe à ADASA até o momento ocorreu a contratação de estudos para implantação no DF, 

mas os estudos não consideram essa integração das águas. Assim, com o objetivo de aprimorar 

a aplicação dos instrumentos foi apresentado termo de referência para contratação de estudos 

de avaliação e propostas de melhoria na aplicação de outorga e de cobrança, sendo região 

piloto a Bacia do Rio Descoberto.  

 No que tange aos objetivos específicos propostos, serão resultados do produto de contratação 

o mapeamento e a definição das interações entre rios e reservatórios subterrâneos na Bacia do 

Rio Descoberto, também será produto do termo de referência apresentado a definição de 

disponibilidade hídrica conjunta entre águas subterrâneas e superficiais na bacia do Rio 

Descoberto; a definição de novas regras para concessão de outorgas de direito de uso; e a 

implantação de cobrança de água integrada entre as fontes superficiais e subterrâneas.   

 Essa integração traz vantagens e mostra-se dentro do debate atual da literatura, estudos 

dessa natureza ainda são insipientes no Brasil o que demonstra o desafio de desenvolvimento 

de estudos dessa natureza. Os desafios iniciam na elaboração de termo de referência, obtenção 

de dados e uma vez finalizados os estudos a gestão de governança e articulação para implantar 

possíveis sugestões de mudança na gestão hídrica.   

Quanto aos aspectos jurídicos do Termo de Referência apresentados é importante 

passagem deste termo de referência pelo jurídico do órgão, pois a legislação, a jurisprudência 

e acórdãos dos tribunais de contas são atualizados com frequência.   
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2001, que estabelece critérios gerais para outorga dos recursos hídricos. Disponível em : 

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/resolucao_cnrh_n0_16-01.pdf=, acessado em 

26 de abril de 2018.  

  

XVI.CNRH-CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS -, Resolução CNRH n° 48 de  

2005, que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Disponível 

em  :  

http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=44&Itemid= 

, acessado em 02 de abril de 2018.  

  

XVII.CNRH-CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, 2018. Lista de resoluções: 

Resolução nº 185, de 07 de dezembro de 2016,Aprova os mecanismos e valores de cobrança 

pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, 

Resolução nº 171, de 09 de dezembro de 2015, Aprova os mecanismos e valores de cobrança 

pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, 

Resolução nº 166, de 29 de junho de 2015, Estabelece as prioridades para aplicação dos 

recursos provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referidos no inciso II, do § 

1º do art. 17, da lei no 9.648, de 1998, com a redação dada pelo art. 28, da lei no 9.984, de 2000, 

para os exercícios orçamentários de 2016 e 2017, Resolução nº 162, de 15 de dezembro de 

2014, Aprova os valores e mecanismos para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos de 

domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, Resolução nº 155, de 09 de 

junho de 2014,Aprova novos valores para os PUBs da cobrança pelo uso de recursos hídricos  

de domínio da União da Bacia, Resolução nº 150, de 28 de junho de 2013, Prorroga o prazo 

para reavaliação dos mecanismos e valores de cobrança referentes aos usos de recursos hídricos 

para a transposição das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul para a bacia 

hidrográfica do rio Guandu. Resolução nº 132, de 20 de setembro de 2011,Aprova critérios 

complementares para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos externos na Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco. Resolução nº 123, de 29 de junho de 2011, Aprova os valores e 

mecanismos para cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Doce. 

Resolução nº 108, de 13 de abril de 2010, Aprova os valores e mecanismos para cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Resolução nº 78, 

de 10 de dezembro de 2007,Aprova a revisão dos mecanismos e ratifica os valores relativos à 

cobrança pelo uso de recursos hídricos de Resolução nº 71, de 14 de junho de 2007, Estabelece 
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