
Brasília, DF – 13.01.12

RESPOSTA À FOLHA DE SÃO PAULO:

Conforme solicitação, seguem esclarecimentos:

 
- A Codevasf recebe indicações do deputado Fernando Filho para contratar empresas específicas?

A Codevasf  realiza suas licitações e contratações em conformidade com a lei 8.666

- Por que a Codevasf, presidida interinamente por um filiado ao PSB e administrada regionalmente 
por  um  indicado  da  família  Bezerra  Coelho,  contratou  as  empresas  SCS  Construções,  Solo 
Construções e Evel Terraplanagem, todas elas ligadas a filiados ao PSB?

A Codevasf realiza suas licitações e contratações em conformidade com a lei 8.666. a empresa vencedora 
da  concorrência  pública  é  aquela  que  atende  aos  critérios  de  exigência  do  termo  de  referência  e 
apresenta a melhor proposta técnica e/ou de preço.

- Por que a Codevasf contratou, no último dia útil de 2011, uma empresa em cuja sede funciona 
uma borracharia e cujo dono afirma nunca ter ouvido falar da CSSA?

A CSSA está localizada na rodovia do Salitre, nº 410, sala C, Piranga – Juazeiro (BA), sob o CEP: 48.900-
150, conforme. Ressaltamos que após essa denúncia a Codevasf esteve no citado endereço para obter 
uma cópia do contrato de locação e comprovante bancário, em anexo.

- Por que a Codevasf permitiu que a CSSA Construtora São Salvador e a Evel Terraplanagem, que 
possuem o mesmo sócio,  participassem do Pregão Eletrônico 23/2010,  da 3ª  Superintendência 
Regional da Codevasf?

Na modalidade de pregão eletrônico as empresas estão livres para a concorrência,  e só da empresa 
vencedora  é  exigida  a  documentação  comprobatória,  não  havendo  possibilidade  de  saber,  durante  o 
processo licitatório, se um sócio participa de mais de uma empresa.

- Quem é o representante da CSSA nos contratos firmados com a Codevasf?

O representante legal da CSSA perante a Codevasf é o Sr. Antônio Hilton Nunes Soares.

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


