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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO

DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Fiscalização da Superintendência de Abastecimento de

Água e Esgoto

Relatório de Fiscalização - ADASA/SAE/COFA  

RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

RVF/COFA/026/2020

Fiscalização do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta n.º 004/2019 

Superintendência de Abastecimento de Água e Esgoto - SAE

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ADASA

ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. 

Endereço: Setor Ferroviário – Parque Ferroviário de Brasília – Estação Rodoferroviária, Sobreloja – Ala Norte
– CEP: 70631-900 – Brasília-DF. 

Telefone: (61) 3961-4900

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas – Av. Sibipiruna – Lotes 13/21 – Águas Claras – CEP:
71928-720 – Brasília-DF.

3. DADOS DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA

Tipo Fiscalização da execução do TCAC 004/2019

Localidade ETA Brasília

Data da ação
fiscalizatória 12/03/2020

4. OBJETIVO

O obje�vo desta fiscalização de retorno é acompanhar a execução das caixas de interligação 3, 4 e 5, que
fazem parte da obra de implantação de 02 Reservatórios Apoiados em aço, com capacidade de 15.000m³
cada - Reservatório Apoiado Brasília 01 (RAP.PPL.001) - na área da ETA Brasília, caixas cuja construção consta
no TCAC, Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta SEI-GDF n.º 4/2019, em subs�tuição ao Auto de
Infração SEI – GDF nº 1/2018 – ADASA/SAE.

 

5. METODOLOGIA

A metodologia dessa ação fiscalizatória compreendeu o retorno à obra das caixas de interligação 3, 4 e 5, 
u�lizadas na saída dos 2 (dois) novos reservatórios a serem instalados na área da Estação de Tratamento de
Água - ETA Brasília.

A fiscalização contou com a presença de técnicos da Caesb e da empresa que está executando a obra. O
registro fotográfico foi realizado por meio de celular e drone.

6. RELATO DA FISCALIZAÇÃO
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Em 13/11/2019 ocorreu a 1ª fiscalização à obra e restou concluído que o andamento das
obras estava normal, e a previsão é de que ocorreria a entrega das 3 caixas de interligação (3,4 e 5) dentro
do prazo final do cronograma, em 10 de dezembro de 2019. Foi solicitado à Caesb o envio de relatório do
andamento das obras.

Em 10/01/2020 a Caesb encaminhou à SAE o relatório de execução das caixas de interligação com o layout
do projeto, relato fotográfico e andamento das obras.

Em 12/03/2020 a equipe desta COFA realizou a 2ª fiscalização e constatou a pouca evolução da obra em
comparação ao que foi informado pela Caesb em 10/01/2020.

A caixa de interligação 3 – Saída para abastecimento da Asa Norte (AAT.ASN.010 – Adutora de Água Tratada
Asa Norte) (Foto 1) está com a parte civil 100% concluída, faltando a instalação de escada e guarda-
corpo. Também falta a montagem das peças e a instalação da válvula dentro da caixa. Para a interligação aos
novos reservatórios (Foto 5) a empresa executora da obra depende da programação junto à Caesb para a
parada da rede.

 

Foto 1: Caixa de interligação 3 (vista interna)

 

Na caixa de interligação 4 – Derivação da Adutora da Asa Norte para a Adutora Lago Norte
(AAT.ASN.010/AAT.LNT.010) (Foto 2), também com a parte civil 100% concluída, falta a instalação
da escada, guarda-corpo e do bloco de apoio para sustentação da adutora. O aterramento da caixa também
não foi realizado porque será necessário a re�rada de tubulação não mais u�lizada (seta azul), por interferir
na chegada da adutora a essa caixa de interligação. 
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Foto 2: Caixa de interligação 4 sem aterro (vista interna)

 

A caixa de interligação 5 – Derivação da Adutora da Lago Norte para a Adutora Asa Norte
(AAT.LNT.010/AAT.ASN.010) (Foto 3), assim como as caixas 3 e 4, está com a parte civil 100% concluída e
aguardando a instalação de escada e guarda-corpo. Essa caixa possui infiltração de água decorrente de
vazamento numa válvula do an�go reservatório(Foto 4, seta azul), que já foi desa�vada.
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Foto 3: Caixa de interligação 5 (vista interna)
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Foto 4: Válvula desa�vada

 

Ao final da obra será necessário a melhoria no acabamento das caixas. Apesar da pouca evolução da obra
das caixas após a emissão do úl�mo relatório (33896626), a construção dos 2 Reservatórios Apoiados em aço
(Foto 5) encontra-se em estágio avançado.

 

Foto 5: Reservatórios metálicos em construção na ETA Brasília

Foi informado que foi feito um adi�vo para o Contrato 9022/2018, prorrogando a obra por
mais 120 dias (previsão de término em junho de 2020). Mesmo com a prorrogação, esta obra se
encontra dentro do prazo determinado pelo TCAC,  previsto para término em 31 janeiro de 2021 (21206728).

Sendo assim, entende-se necessário a atualização do cronograma da obra para
acompanhamento desta COFA e anexação do termo adi�vo do contrato a este processo.

 

7. CONSTATAÇÕES

7.1. C1 - Infiltração na caixa de interligação 5

7.2. C2 - Obra das caixas de interligação 3, 4 e 5 em andamento

 

8. EQUIPE TÉCNICA

Patrícia Silva Cáceres 
Reguladora de Serviços Públicos

 
Adalto Clímaco Ribeiro

Regulador de Serviços Públicos
 

Isabela San�ago Monteiro de Carvalho
Estagiária
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De acordo,
 

Pablo Armando Serradourada Santos
Coordenador de Fiscalização

 

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA SILVA CÁCERES - Matr.0266966-8,
Regulador(a) de Serviços Públicos, em 17/03/2020, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADALTO CLÍMACO RIBEIRO - Matr.0271173-7,
Regulador(a) de Serviços Públicos, em 17/03/2020, às 10:00, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PABLO ARMANDO SERRADOURADA SANTOS -
Matr.0261284-4, Coordenador(a) de Fiscalização, em 24/03/2020, às 12:09, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 36964604 código CRC= DFF7AA84.
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