
Brasília, DF – 12.01.12

Resposta à Folha de São Paulo:

Conforme solicitação, seguem as respostas:.

1) Por que esses reservatórios, comprados em 2008 estão estocados no Centro de Serviços da 
Codevasf e ainda não foram distribuídos? Quando eles foram entregues para a Codevasf? 
 
Os reservatórios citados fazem parte da lista de materiais adquiridos e que tem a função exclusiva para 
instalação  de  poços  artesianos  em  sistemas  simplificados  de  abastecimento  de  água.  Não  são 
cisternas  e  não  funcionam  com  essa  finalidade.  Em  setembro  de  2009,  foi  celebrado  o  contrato 
0.00.09.0073/00 visando a instalação de poços e utilização do material  com recursos do Programa 
Água para Todos, no âmbito do PAC1 (Programa de Aceleração do Crescimento). O prazo do contrato 
encerrou em março de 2011, sem a conclusão de todos os serviços previstos. Foram instalados apenas 
14 dos 119 poços e sistemas simplificados de abastecimento previstos. Em função do descumprimento 
contratual, a Codevasf está tomando as providências para aplicar à empresa contratada as penalidades 
previstas na legislação  em vigor e providenciará  nova licitação em 2012 visando a conclusão dos 
serviços. Os recursos necessários para essa licitação estão assegurados no novo programa Água para 
Todos, aprovado em 2011 pela Presidenta da República.

2) Quantas famílias serão atendidas com esses reservatórios e em quais localidades? 
 
Serão atendidas 315 famílias com a instalação de poços e sistemas simplificados de abastecimento. 
Serão atendidas localidades difusas que apresentem poço perfurado com vazão e qualidade de água 
apropriada para dessedentação humana. Está prevista a sua utilização em todos os municípios da 
calha do São Francisco,  em áreas distantes do leito  do rio e que não seja viável  a instalação de 
adutoras.

3) Qual o valor do contrato que resultou na compra dos reservatórios? Nós identificamos o 
contrato nº 0.01.08.0075/00. Existe outro contrato para a compra de reservatórios ou apenas 
esse? 
 
O contrato citado foi celebrado para o fornecimento de equipamentos para atender os municípios na 
área de atuação das Superintendências Regionais da Codevasf em Minas Gerais e em Pernambuco, 
que englobam, respectivamente, 240 e 69 municípios.  Quanto aos reservatórios mencionados, e que 
estão armazenados, custaram R$ 495.000,00. Não existe outro contrato para o fornecimento desse tipo 
de material.

4) O dinheiro para a compra desses reservatórios é proveniente de emendas parlamentares ou 
de orçamento próprio da empresa? 

Os recursos utilizados foram do Programa Água para Todos, no âmbito do PAC1 (Programa de 
Aceleração do Crescimento).
 

Mais informações: www.codevasf.gov.br
Contato: Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da Codevasf
Fone: (61) 3312 - 4860/4627/4769
E-mail: divulgacao@codevasf.gov.br


