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ATO JUSTIFICATÓRIO DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ABATECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE 

MAIRINQUE 

O Prefeito do Municipio de Mairinque/SP, com fundamento nos artigos 5° e 16°, ambos da 

Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, vem apresentar as justificativas da 

conveniência de outorga da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário no Municipio. 

Primeiramente, há que se destacar que a prestação de serviços públicos e atividades de 

interesse público visam assegurar aos cidadãos condições mínimas de dignidade da pessoa 

humana. 

Neste mister, o artigo 175 da Constituição Federal, assegurou à Administração Pública 

Municipal - titular dos serviços públicos e das atividades de interesse público, a prerrogativa de 

prestação indireta, por meio de delegação, destes serviços e atividades, desde que precedida de 

processo licitatório, mantendo-se a fiscalização e regulação sobre tais atividades. 

Atualmente, os serviços públicos de saneamento básico no Município de Mairinque/SP são 

prestados pela Saneaqua Mairinque S/A, por meio do Contrato n° 79/2010, decorrente da 

Concorrência n° 02/2009. 

Ocorre que, o processo licitatório referente a Concorrência Pública n° 02/2009 encontra-se 

em litígio, tendo obitdo sentença de nulidade do certame e dos atos subsequentes. Tal decisão foi 

confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e sobre ela pende tentativa de 

recebimento de Recurso Especial, interposto pela Concessionária Saneaqua e que se encontra 

conclusos para decisão do Agravo Regimental contra decisão denegatória do Recurso Especial. 

(Processo n° 0004741-33.2009.8.26.0337) 

Assim, ante a iminência de uma decisão final sobre a matéria, que pode vir a confirmar a 

declaração de nulidade da Concorrência n° 02/2009, e, consequentemente, o contrato firmado 

com a Saneaqua Mairinque S/A, o Municipio de Mairinque/SP, de forma diligente, promoveu os 

atos suficientes com vistas a promover, oportunamente, novo certame, sendo eles: Lei 

autorizativa da concessão do Serviço Público em questão — Lei 3.702/2019, criação e 
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regulamentação (em andamento) do Fundo Municipal de Saneamento Básico — Lei 3703/2019, 

realização de Procedimento de Manifestação de Interesse - Chamada Pública n° 005/2018, para 

obter projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos integrados de viabilidade técnica, 

econômica-financeira, jurídica e regulatória voltados à concessão dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, já concluídos e apresentados. 

Com tal medida. o Município de Mairinque/SP objetiva assegurar a regular prestação de 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário à população, caso o 

Superior Tribunal de Justiça venha a confirmar a declaração de nulidade do contrato firmado 

com a Saneaquea Mairinque S/A. 

Prefeitura Municipal de Mairinque, 26 de Julho de 2019. 
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