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Respostas aos questionamentos feitos, por escrito, na Audiência Pública 

do dia 12/11/2019 que tratou da Apresentação da Minuta do Edital de 

Concessão dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Petrolina 

 

Sr. Pedro Elias de C. Silva 

Pergunta: O município que tem um grupo que diz ter força e gestão, porque não 

municipaliza os serviços em vez de dar novamente a concessão a uma empresa 

privada? 

Resposta: Uma nova Concessionária com novas regras e com um plano de 

metas e investimentos que superam 830 milhões de reais ao longo do período 

da concessão, aliado a expertise da empresa, exigida na licitação, trará benefício 

a população de Petrolina com a celeridade que hoje se faz necessária. Ao 

município caberá uma fiscalização forte através de sua agencia de regulação a 

qual deverá acompanhar a qualidade dos serviços e a evolução das tarifas. Muito 

embora seja permitido a municipalização, dada a precariedade que o sistema de 

água e esgoto se encontra, inclusive sem a cobertura universal, os gastos seriam 

bastante elevados frente a real capacidade que o município atualmente dispõe.    

 

Sr. João Luiz da Silveira Queiroz 

Pergunta: Informar a data que ficará disponível para consulta o edital, contrato 

e anexos. 

Resposta: O Edital e seus anexos estão disponíveis a partir do dia 12/11/19 

através do link da prefeitura: http://armup.petrolina.pe.gov.br/minuta-do-edital/ 

 

Sr. Eduardo Gastagnari 

Pergunta: Qual é o cronograma previsto para as próximas etapas da licitação? 

Quando deverá ser publicado o edital de licitação? 

Resposta: A minuta do edital encontra-se em análise pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Pernambuco (TCE), o qual tem 90 dias para conclusão de sua 

análise. Não há, portanto, no presente momento, uma data específica para a 

publicação do edital. 

 

Sr. Roniel Joarez dos Santos 

Pergunta: Qual o valor destinado anual para o saneamento em Petrolina? Esse 

valor é suficiente? Porque o saneamento é tão precário em alguns bairros da 

cidade? 

Resposta: Atualmente a COMPESA possui um faturamento anual líquido da 

ordem de 110 milhões de reais. Infelizmente, parte substancial deste valor é 

distribuído para investimentos em outras cidades deficitárias do Estado de 

Pernambuco (subsídio cruzado), ficando Petrolina com poucos recursos para 

investimentos em sua rede de esgotamento sanitário. 
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Sra. Lucy Ferreira 

Pergunta: Em que base legal a empresa custeia o órgão que fiscaliza? 

Resposta: Com base na Constituição da República e na lei de concessões 

públicas que para garantir eficiência, permite a desconcentração de atribuições 

a uma agência reguladora com poderes para exercer a ampla fiscalização dos 

serviços delegados com prerrogativa para se estabelecer tributos em favor da 

regulação. O Art. 8º da lei 11.445 de 5/01/07 permite a regulação desse tipo de 

serviço e a lei municipal 1.240 de 09/05/03. 

 

Sra. Laiane Oliveira 

Pergunta: Quais serão as comunidades, bairros e vilas atendidas pelo edital 

proposto?  

Resposta: Além da sede municipal são mais 64 localidades da zona rural 

(ribeirinha, projetos irrigados e área de sequeiro) que fazem parte da área de 

concessão e que podem ser visualizadas na página 32 da minuta do edital. 

 

Sr. Roniel Joarez do Santos 

Pergunta: Porque são tão ineficientes a empresa contratada para atender as 

necessidades de saneamento básico? Sem ter fiscalização e resposta a 

sociedade quando solicita alguma melhoria em seus bairros? 

Resposta: Com a nova concessão, teremos um novo contrato com regras mais 

rígidas e uma fiscalização mais forte que irá atender com celeridade a todos os 

bairros da cidade e localidades do interior de Petrolina. 

 

Sr. Flávio de Souza Silva 

Pergunta: Há mais de 10 anos convivemos com uma obra inacabada e de 

maneira impossibilitada ao uso. Como podemos resolver? Seria possível a 

conclusão, ou um novo projeto para a avaliação do antigo, onde o nosso já não 

existe mais com capacidade para uso. 

Resposta: Com o novo contrato de concessão problemas semelhantes ao do 

Jardim Petrópolis terão prioridade nos investimentos iniciais da concessão e 

serão solucionados com a qualidade e eficiência que o assunto requer. 


