
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  REALIZAR  PESQUISA  DE  VAZAMENTOS  NÃO
VISÍVEIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1. JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de contratação se dá pelos seguintes motivos:

1) Elaboração  de  pesquisa  de  vazamento  com objetivo de  localizar  vazamentos  não
visíveis no Sistema de Abastecimento de Água do município de Fraiburgo, com objetivo de
buscar a vazão mínima noturna e fator de pesquisa ideal para monitoramento futuro;
2) Redução  dos  índices  de  perdas  físicas  e  totais  que  fazem  parte  do  objetivo
permanente da empresa;
3) Reduzir as perdas físicas e conseqüentes custos de produção e distribuição;
4) Essa ação é importante para a redução do índice de perdas,  atendendo assim as
metas definidas no Plano Municipal de Saneamento Básico;
5) Aquisição de experiência prática na realização dos serviços pelo acompanhamento e
pela transferência de conhecimento;
6) Melhorar  a  pressão  piezométrica  e  eficiência  das  redes  de  distribuição  com
conseqüente melhoria do índice de satisfação dos clientes;
7) Atender  o Plano de Trabalho e prioridades definidas  no Programa de Combate e
Controle de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água elaborado no PROESA.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PESQUISA DE
VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

 2.1 OBJETO
O presente termo refere-se a contratação de empresa de engenharia para realização de
pesquisa de vazamento com objetivo de localizar vazamentos não visíveis do Município de
Fraiburgo.

1.2 DOS SERVIÇOS

A  pesquisa  deverá  ser  realizada  primeiramente  nas  áreas  que  apresentarem  maior
necessidade que serão definidas pelo setor de engenharia da SANEFRAI.

O serviço deverá seguir os procedimentos de detecção de vazamentos não-visíveis definidos
pela ABENDE – Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos contemplando as seguintes
etapas ou fases:
 Seleção da área de pesquisa com base nas informações de pressão e vazão e nas
condições cadastrais;
 Verificação  das  condições  mínimas  operacionais  para  realização  da  pesquisa.  A
pressão mínima deverá ser maior que 15 m.c.a;
 Realização  de  “varredura”  com  uso  de  haste  de  escuta  mecânica  em  todos  os
cavaletes. Os cavaletes deverão estar com os registros de abastecimento fechados durante a
escuta;



 Realização  de  pesquisa  com  geofone  eletrônico  nos  pontos  onde  foi  detectado
suspeita de vazamento com o uso da haste de escuta e nas ruas/trechos onde a rede não
possuir ligação de água;
 Caso não seja possível a determinação com o uso de geofone eletrônico deverá ser
utilizado o correlacionador de ruídos;
 Os vazamentos detectados deverão ser demarcados com tinta não solúvel em água
sobre  o  pavimento  contendo  a  inscrição  “VAZ”  ou  estaqueados  em  caso  de  ruas  sem
pavimentação;
 Para  cada  vazamento  detectado  deverá  ser  preenchida  um  relatório  com  as
informações de identificação e classificação do vazamento bem como com um croqui de
amarração do ponto demarcado;
 Os  relatórios  de  identificação  dos  vazamentos  deverão  ser  encaminhados
diariamente a Secretaria para que seja providenciado o reparo do mesmo;
 Complementarmente,  no  decorrer  da  execução  dos  serviços  de  detecção  de
vazamentos  não-visíveis,  deverão  ser  apontados,  sempre  que  possível,  outras  situações
operacionais  ou  estruturais  que  acarretem  perdas  ou  desconformidades  no  sistema  de
distribuição  de  água,  tais  como  vazamentos  visíveis,  ligações  clandestinas,  ligações  sem
hidrômetros ou com hidrômetros avariados;

1.3 RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica a  mínima a ser  disponibilizada  para  a  realização do objeto deverá  ser
composta por:
 01 (um) engenheiro  coordenador responsável técnico;
 No mínimo 01 (uma) equipe de campo contendo 02 (duas) pessoas.

1.4 RELAÇÃO DO APARELHAMENTO A SER DISPONIBILIZADO 

Para  a  realização  do  objeto  deverá  ser  disponibilizado  pela  contratada  no  mínimo os
seguintes equipamentos:

 01 (um) veículo com identificação da empresa e com a inscrição “A SERVIÇO DA
SANEFRAI”
 01 (um) geofone eletrônico;
 02 (duas) hastes de escuta mecânicas;
 02 (dois) manômetros digitais;
 01 (uma) haste de perfuração e sondagem;
 01 (uma) válvula geradora de onda;
 01 (uma) máquina fotográfica digital ou celular;
 Coletes reflexivos com a inscrição “A SERVIÇO DA SANEFRAI”;

Antes do início dos trabalhos a secretaria irá exigir a apresentação de todos os itens acima.



1.5 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Serão responsabilidade da contratada durante  a realização do objeto proposto e de sua
contratação:
 Executar os serviços de detecção de vazamentos, de acordo com os procedimentos
definidos, nas áreas estabelecidas pela SANEFRAI;
 Designar um Coordenador para os entendimentos que se fizerem necessários junto à
unidade fiscalização do contrato;
 Apresentar  e  manter  a  estrutura  de  equipamentos  disponibilizados  com  nível
tecnológico e condições de funcionamento adequados aos objetivos da contratação;
 Apresentar e manter veículos devidamente equipados para a prática de atividade
diurna  e  noturna  e  respectivos  equipamentos  de  segurança  (cones,  lanternas,  coletes
refletivos, etc.);
 Fornecer crachás com foto e uniformes padronizados com identificação da empresa e
com a inscrição “A SERVIÇO DA SANEFRAI”, para os elementos das equipes de pesquisa;
 Garantir o comportamento da equipe de campo, especialmente nas interações com
moradores, clientes e transeuntes, demonstrando sempre cordialidade e educação;
 Zelar pela segurança e qualidade dos serviços realizados;
 Emitir relatórios e preencher planilhas de serviços de campo a serem definidos com
técnicos da Secretaria;
 Informar  sempre,  no dia  anterior,  a  localização da  equipe de pesquisa,  para  que
equipes as Secretaria possam fazer eventuais fiscalizações;
 Responsabilizar-se  pela  segurança,  guarda  e  conservação  de  todos  os  materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios, bem como pela contratação de apólice de seguro
referente a esses equipamentos caso julgue necessário.

1.6 RESPONSABILIDADE DA SANEFRAI

Será  responsabilidade  da  SANEFRAI  durante  a  realização  do  objeto  proposto  e  de  sua
contratação:
 Fornecer  as  informações  cadastrais  e  operacionais  necessárias  à  execução  dos
serviços de forma ágil sempre que solicitado;
 Emitir Ordem de Serviço com mapa constando o cadastro da rede e as ruas do setor
onde será realizada a varredura;
 Realizar os reparos de vazamentos apontados pela pesquisa de vazamentos após o
recebimento do relatório de campo;
 Designar um Coordenador para os entendimentos que se fizerem necessários junto à
contratada;
 Realizar  a  fiscalização  com pessoal  próprio  nos  trechos  onde foram realizadas  as
pesquisas;
 Informar a contratada sobre alterações ou mudanças operacionais com antecedência
para não prejudicar os trabalhos de pesquisa.



1.7 MEDIDAS DE SEGURANÇA

Na execução dos trabalhos,  deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes ao
pessoal da CONTRATADA e a terceiros, e para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente
o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança e à higiene do trabalho,
bem como obedecer a todas as normas, apropriadas e específicas para a segurança de cada
tipo de serviço, conforme procedimento 050-03 – Segurança, Medicina e Meio Ambiente do
Trabalho em Obras e Serviços Contratados.
Em caso de acidentes, na área de trabalho, a CONTRATADA deverá:
 Prestar socorro imediato às vítimas;
 Paralisar  imediatamente  os  serviços  nas  suas  circunvizinhanças,  a  fim de evitar  a
possibilidade de mudanças de aparências das circunstâncias e causas relacionadas com o
acidente;
 Solicitar  imediatamente  o  comparecimento  da  SANFRAI  no  local  da  ocorrência,
relatando o fato conforme ocorrido.

1.8 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Para avaliar o desempenho da contratada será adotado o seguinte índice para mensurar a
qualidade do serviço:
Índice  de  Acerto  (IA):  É  a  relação  de  quantidade  de  vazamentos  marcados  (VM)  pela
CONTRATADA e a quantidade de vazamentos realmente existentes (VR), dados pela fórmula:
IA = VM / VR
Caso o IA seja maior que 90% o serviço será aprovado. Se este índice ficar abaixo de 90% a
contratada deverá realizar nova pesquisa no setor solicitado pela Secretaria.

A  equipe  de  fiscalização  da  Secretaria  selecionará  uma  parte  da  extensão  da  rede
programada para medir a qualidade do serviço da contratada para controle e avaliação dos
serviços.

Será considerada não conformidade os casos em que a CONTRATADA não demarque em
campo o vazamento detectado pela fiscalização da SANEFRAI ou ocorra erro de demarcação.

Entende-se  como  erro  de  demarcação  aquele  vazamento  que  foi  comprovado  numa
distância superior a 3,0 (três) metros para cada lado do ponto marcado originalmente.

2. QUANTIDADE A SER CONTRATADA
Será contratado pesquisa de vazamento em 100 Km de ruas em vários bairros do município
de Fraiburgo.
A medição e o pagamento do serviço se darão por Km de rua onde foi realizada a pesquisa.



3. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
O Valor para a contratação da empresa será:
Quantidade: 100 Km
Valor Unitário: R$ 760,47 Km
Valor Total do Serviço: R$ 76.047,00

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)  Atestado de capacidade técnica em nome da empresa ou de seu responsável  técnico
fornecido por empresa de saneamento (pública ou privada), assim caracterizado:
-  no mínimo 01 (um)  atestado comprovando  ter  executado pesquisa  de vazamento não
visíveis utilizando geofone eletrônico e haste de escuta em no mínimo 50 Km de rede em um
sistema de sistema de abastecimento de água (SAA); 
-  Poderá  ser  aceito  para  atingir  a  quantidade  acima  exigida  a  soma  de  até  05  (cinco)
atestados de capacidade técnica;

b)  A  Proponente  deverá  apresentar  cópia  do  seu  registro  no  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Agronomia  –  CREA,  bem como o  comprovante  de  estar  em dia  com esse
Conselho.
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