SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal criada pela lei 1.120 de 22/03/2018
Rua Resplendor, 206 - Bairro Centro – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000,
tel(33)98825-6704
CNPJ 31.378.010/0001-99

A Sra. Hilda Fabiana Moura Marques
Diretor do SAAE de Pocrane – MG.
Requisição faz,

Pocrane, 26 de janeiro 2021.

Senhor Diretor,

Respeitosos cumprimentos. Solicito a formalização do Procedimento Administrativo
de Licitação para Aquisição de Material de Material para analise

laboratorial, para ser utilizado na coleta de amostra de água, em
atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG;
Para tanto, tomei a liberdade de realizar pesquisa de preço com Empresa da
região, na intenção de dar celebridade ao procedimento e a estimativa de preços para
a Aquisição de Material de Material para analise laboratorial, para ser

utilizado na coleta de amostra de água, em atendimento as demandas do
SAAE de Pocrane – MG; é de R$: 5.581,59 (Cinco Mil e quinhentos e oitenta e um
reais e cinquenta e nove centavos).

Atenciosamente,

___________________________________________
Secretaria de Administração
SAAE de Pocrane – MG
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JUSTIFICATIVA;

Faz-se necessário o serviço do objeto, visando atender às demandas desta
autarquia. A água potável é condição essencial de vida de todo ser humano e o acesso à água
está intimamente relacionado ao direito fundamental do homem, sendo o SAAE responsável por
este serviço, prezando por sua qualidade, continuidade e a distribuição de água na sede
município de Pocrane - MG, justificamos que os materiais e bolsas plásticas estéreis destinamse à coleta de água para análises microbiológicas (substituem os frascos de vidro). As mesmas
contêm pastilhas de Tiossulfato de Sódio, cuja finalidade é neutralizar o cloro presente na
amostra por isso faz-se necessário o serviço do objeto, visando atender às demandas

desta autarquia.

Pocrane em 26 de janeiro 2021

___________________________________________
Secretaria de Administração
SAAE de Pocrane – MG

