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Ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações  

De; Secretaria de Administração do SAAE de Pocrane – MG  

Solicitação de Inexigibilidade de Licitações   

Data: 15 de junho 2021. 

 

 

 

Solicito a instauração de processo de Inexigibilidade de Processo Licitatório para 

fornecimento de Padrões para Calibração de Turbidímetro modelo TB 1000 P 

Tecnopon , modelo TP 1100 PC, em atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – 

MG;  tendo em vista que a Empresa MS TECNOPON ESPECIAIS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ: sob o nº 60.160.975/0001-09, com sede na rua 

Av. Professor Benedito de Andrade, 649, Distrito Industrial Unileste – CEP: 13.422-

000 Piracicaba - MG, detém de Certificado de Exclusividade conforme o documento 

em do fabricante em anexo,  com fundamento no art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93. 

 

I. Do Objeto  

1.1 Contratação de Empresa para o fornecimento de Padrões para Calibração de 

Turbidímetro modelo TB 1000 P Tecnopon , modelo TP 1100 PC, em atendimento 

as demandas do SAAE de Pocrane – MG;  

 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT  VALOR 
UNIT.  

VALOR 
TOTAL  

01 CJ DE PADRÕES P / 
TURBIDÍMETRO TB -
1000P(0.1/1/10/100/1000NTU) 
– TP-1100P 

01 R$: 
1.132,60 

R$: 1.132,60 

02 CJ DE PADRÕES P / 
TURBIDÍMETRO TB -
1000P(0.1/1/10/100/1000NTU) 
– TP-1100P-24 

01 R$: 
1.132,60 

R$: 1.132,60 



 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Autarquia Municipal criada pela lei 1.120 de 22/03/2018 

Rua Aimorés, 127, Centro  – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000, tel(33)98825-6704 
CNPJ 31.378.010/0001-99 

  

 

II. Da Justificativa para Contratação  

 

2.1.       A Presente aquisição visa atender a solicitação da Química 

responsável técnica do SAAE de Pocrane – MG, a qual justifica-se a presente a 

fim de possibilitar uma melhoria nos serviços prestados a autarquia, no 

tratamento da água potável do município;  

2.2. Ressalta- se que a empresa M S TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

LTDA EPP, CNPJ: 60.160.975/0001-09,  é fabricante e distribuidora exclusiva 

do objeto a ser licitado;  

 

 

III. Da justificativa do Pedido  

3.1 . Justifico o presente pedido de Inexigibilidade de Licitação por entender a 

presente aquisição se enquadra no Inciso 1º do artigo 25 da Lei 8666/93, e tendo 

em vista que empresa MS TECNOPON ESPECIAIS LTDA detém de Certificado de 

Exclusividade conforme o documento em do fabricante em anexo.  

IV. Da Justificativa Técnica  

A turbidez é reconhecida como um indicador simples e básico da qualidade da 

água. Uma vez medido o nível de turbidez da água, estuda-se qual tratamento é mais 

adequado para atender aos níveis de qualidade exigidos pela legislação. Para analisar 

a turbidez são usados os turbidímetros e, para eliminá-la, é necessário submeter o 

líquido a uma série de processos de tratamento, como coagulação, filtração e 

decantação. 

 

A CALIBRAÇÃO DE TURB IDIMETRO 

Turbidímetro é um instrumento constituído de um nefolômetro, que, por sua vez, 

integra-se de uma fonte de luz, para iluminar a unidade, e um detector fotoelétrico 

com um dispositivo para designar a intensidade da luz espalhada em ângulo reto ao 

caminho da luz incidente. 

Na medição, utiliza-se a escala de NTU, Unidades Nefelométricas de Turbidez 

(“Nefelometric Turbidity Unit”). O aparelho mede característica ou propriedade 

óptica de um líquido, ou seja, define se o líquido é claro ou turvo. A turbidez é 
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relacionada ao grau de transparência – ou não – de um líquido, o que pode definir a 

pureza dele ou a presença de sólidos ou outros materiais nele suspensos, tais como: 

matérias orgânicas e inorgânicas, organismos microscópicos, algas, sílica etc. 

 

EXISTEM VÁRIOS TIPOS ,  APLICAÇÕES E CALIB RAÇÃO DE 

TURBIDIMETRO.  

O turbidímetro é amplamente empregado em laboratórios, no controle de águas de 

rios, lagos e represas, empresas de saneamento, no controle de água potável, e no 

segmento industrial, em especial nos subsetores alimentício, químico, farmacêutico e 

cosmético. 

Existem turbidímetros de bancadas, geralmente adotados em dependências 

laboratoriais, além de turbidímetro portátil ou manual para utilização em processo 

ou em campo. 

 

A CALIBRAÇÃO DE TURB IDIMETRO 

O que comprova a calibração de turbidimetro é a existência do relatório ou 

certificado de calibração de turbidimetro. Vale ressaltar que o instrumento de 

medição só pode ser usado se devidamente calibrado. 

Para evitar que o aparelho queime, é preciso avaliar a voltagem indicada na placa de 

características do produto, localizada junto ao cabo de força (127V/220V) e ligar o 

dispositivo somente na voltagem especificada. Quanto aos equipamentos que dispõe 

de baterias pode-se fazer a leitura utilizando-as. 

É extremamente importante que o operador programe verificações diárias do 

instrumento, antes de colocá-lo em funcionamento. Sendo assim, recomenda-se 

a calibração de turbidimetro conforme orientação do fabricante; ao perceber 

resultados e performance inesperados, entre em contato com uma empresa do ramo. 

 

Além disso, é preciso inspecionar periodicamente o estado das cubetas de vidro e, se 

elas estiverem manchadas ou arranhadas, a recomendação é providenciar a troca dos 

itens danificados, pois eles podem comprometer o procedimento. A cada medição, as 

cubetas deverão ser lavadas com água destilada e limpas com pano que não solte pelo. 

As amostras deverão ser analisadas imediatamente após a coleta, lembrando que a 

turbidez pode se sedimentar ou ser alterada com o passar do tempo. Recomenda-se 



 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Autarquia Municipal criada pela lei 1.120 de 22/03/2018 

Rua Aimorés, 127, Centro  – POCRANE – MG / CEP: 36.960-000, tel(33)98825-6704 
CNPJ 31.378.010/0001-99 

  

trabalhar com amostras em temperatura ambiente, evitando-se, assim, a 

condensação nas cubetas. 

O Turbidímetro modelo TB 1000P foi criado para determinar o valor da turbidez em 

soluções aquosas. É um aparelho que utiliza uma tecnologia moderna e conta com 

todos os recursos necessários para realizar com precisão e confiabilidade as medições 

propostas em seu projeto. Seu principio de medição é Nefelométrico, possuindo dois 

sensores, um disposto a 90º em relação ao feixe de luz e outro disposto a 180º. Esse 

conjunto, somado à iluminação policromática de 2500 K, fazem com que o 

instrumento esteja em conformidade com a norma EPA Analytical Method for 

Turbidity Determination nº 180.1. Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da 

Saúde. Este instrumento foi projetado para fazer medições de turbidez tanto no 

laboratório como no campo, com alta precisão e versatilidade.  

 

 

Portanto, a  calibração de turbidimetro é realizada em comparações com padrões 

de referência: a empresa calibra em 3 ou mais pontos da escala de acordo com a 

necessidade do cliente, onde em cada ponto são efetuadas três replicações para 

cálculos estatísticos. 

 

Ainda, a presente visa atender a solicitação do Setor de Administração do SAAE 

DE POCRANE, o que justifica o presente da seguinte forma;  

“Apresento esta justificativa para contratação de empresa especializada no  

fornecimento de Padrões para Calibração de Turbidímetro modelo TB 1000 P 

Tecnopon , modelo TP 1100 PC, em atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – 

MG, junto ao fornecedor MS TECNOPON ESPECIAIS LTDA , representante exclusivo  da 

MS TECNOPON ESPECIAIS LTDA , conforme o orçamento em anexo nº4693, para o 

fornecimento de Padrões para Calibração de Turbidímetro modelo TB 1000 P 

Tecnopon , modelo TP 1100 PC, em atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – 

MG.  

Comunico que esses sensores são de estrema importância para o funcionamento 

do aparelho, uma vez que; 
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Como no momento não possuímos um contrato de manutenção junto ao 

fornecedor MS TECNOPON ESPECIAIS LTDA, é necessário a contratação deste 

fornecedor para atender pontualmente esta demanda.  

(...) Justificativa técnica em anexo.  

Assim mostra-se imprevisível a contratação da empresa MS TECNOPON 

ESPECIAIS LTDA, uma vez ser inviável a competição para a aquisição, objeto do 

presente feito, tendo em vista a exclusividade detida por esta.  

Desta forma, reafirmo a decisão pela adoção da modalidade de Inexigibilidade de 

Licitação, haja vista não haver concorrentes para presente aquisição.  

 

IV. Dos Valores  

 

4.1. A Empresa propôs um valor de R$: 1.132,60 (hum mil e cento e trinta e 

dois reais sessenta centavos), sendo que serão adquiridos os itens 01 e 02 da 

solicitação em anexa, assim o custo total para a presente aquisição será de R$: 2.265,20 

(Dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), conforme proposta em 

anexo.  

4.2. Informo que a proposta ofertada pela empresa MS TECNOPON 

ESPECIAIS LTDA, apresenta como compatível com os preços por ela praticados no 

mercado, conforme notas fiscais apresentadas por ela, anexadas aos autos.  

 

 

Pocrane em 15 de junho 2021.  

 

 

________________________________________________ 

Responsável pelo Pedido 

 


