
Brasília, DF – 13.01.12

Resposta à Folha de São Paulo

Conforme questionamentos, seguem respostas:

1) Quantos reservatórios foram comprados no total? 
Por meio do contrato nº 0.01.08.0075/00, foram adquiridos 205 reservatórios metálicos de 5 m3, que 
serão utilizados na implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água, especificamente 
nos municípios da área de atuação das Superintendências Regionais da Codevasf em Montes Claros 
(MG) e em Petrolina (PE), que englobam, respectivamente, 240 e 69 municípios. Os recursos não são 
de origem de emenda parlamentar.

2) Quantos reservatórios são para Petrolina? 
Por meio do contrato nº 0.01.08.0075/00, foram destinados 97 reservatórios para os municípios na área 
de atuação da Superintendência Regional da Codevasf em Pernambuco, a serem instalados em 56 
pocos. Considerando que alguns pocos necessitam de mais de um reservatorio.

3) Dos reservatórios para Petrolina, quantos foram instalados? 
Foram instalados 18 reservatórios em 14 pocos em comunidades rurais difusas.

4) A compra dos reservatórios para todas as SRs foi feita pelo contrato 0.01.08.0075/00 no valor 
de R$ 1,3 milhão. Em qual data os reservatórios comprados para Petrolina foram entregues? 
Conforme  resposta  da  primeira  pergunta,  o  contrato  nº  0.01.08.0075/00  destina-se  somente  ao 
fornecimento da 1ª e 3ª SRs. Os reservatórios foram entregues entre os meses de maio e junho de 
2008.

5) A instalação dos reservatórios comprados para a 3a SR deveria ser feita pela empresa Poço 
Líder (contrato 0.00.09.0073/00), o que não foi cumprido. A empresa recebeu os R$ 1,1 milhão 
previstos no contrato para isso? 
Não. A empresa recebeu apenas R$ 267.089,28 equivalente a 23,39% do valor total do contrato. O 
contrato foi assinado em 09/09/2009 e encontra-se encerrado, e, por não cumprimento do mesmo, foi 
encaminhado à Assessoria Jurídica da empresa para as providências legais.

6) O contrato de compra dos reservatórios já não previa a instalação?
O contrato não previa instalação, apenas fornecimento dos reservatórios.

Adendo:
-  O  edital  de  licitação  da  instalação  (0.01.08.0075/00)  prevê  a  instalação  de  apenas  56 
reservatórios! Por que vocês falam em 119? 
O edital prevê a equipagem de 56 poços tubulares profundos. Quanto a informação sobre instalação de 
119 reservatórios, possivelmente houve um erro de transcrição de dados.

- Existe ainda uma diferença importante que precisa ser esclarecida. O edital de compra diz que 
para Petrolina foram comprados 97 reservatórios. Já o edital para a instalação fala na instalação 
de 56 reservatórios em Petrolina. Como vocês explicam essa diferença? Isso tudo sem levar em 
consideração  que  vocês  dizem que  foram  comprados  119  RESERVATÓRIOS  para  Petrolina 
(número que não sei de onde vocês tiraram esse número e aguardo explicação). Ou seja, se 
foram comprados mesmo 119 porque foi  fechado um contrato para instalar  56? A pergunta 
ainda se mantém neste caso .



O contrato nº 0.00.09.0073/00 prevê a montagem de de poços tubulares já perfurados e instalação de 
sistemas simplificados de abastecimento de água em 56 localidades rurais difusas. Em determinados 
sistemas, há necessidade de mais de um reservatório por poço, o que justifica a aquisição dos 97 
reservatórios.
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