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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: 03 de novembro 2021. 

 

 

 

Solicito a instauração de processo de Inexigibilidade de Processo Licitatório para Contratação de 

Empresa para fornecimento de kits de materiais e reagentes, em atendimento as demandas do 

SAAE de Pocrane – MG,  tendo em vista que a Empresa LINE CONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.196.357/0001-48, 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. Da Justificativa para Contratação  

 

1.1.       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;  

1.2.  Ressalta- se que a empresa LINE CONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, CNPJ: 04.196.357/0001-48,  é fabricante e distribuidora exclusiva do objeto a ser 

licitado;  

 

II. Da justificativa do Pedido  



 
 

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 

  

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 LINE 

CONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.196.357/0001-48, 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 é necessário submeter o 

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

A presente justificativa visa a Contratação de Empresa para fornecimento de kits de materiais e 

reagentes, em atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG;  para a realização das 

análises da água do município de Pocrane - MG, para realizar um dos métodos de controle da 

água tratada da Estação de Tratamento de Água (ETA). Estações de Tratamento de Água 

demandam de análises rotineiras diárias para o monitoramento do processamento unitário de 

tratabilidade. Dentre os materiais demandados para a realização de tais análises, incluem-se os 

reagentes, cujo a especificidade é para a realização de leituras do equipamento AQUACOLOR. Este 

equipamento AQUACOLOR realiza leituras de medição de cloro livre da água tratada após o 

completo processamento, sendo esta medição uma das exigências pela Portaria do Ministério da 

Saúde N°. 2.914 de 12 de dezembro de 2011. Mediante a manutenção destes produtos em 

estoque, sendo que sua carência compromete a gestão de tratamento de água desta empresa, 

ocasionando adversidades no sistema de monitoramento e controle da qualidade da água tratada 

da ETA, justifica-se esta aquisição.  

Comunico que esses sensores são de estrema importância para o funcionamento do aparelho, 

uma vez que; 

Como no momento não possuímos um contrato de manutenção junto ao fornecedor LINE 

CONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.196.357/0001-48, é 

necessário a contratação deste fornecedor para atender pontualmente esta demanda.  

(...) Justificativa técnica em anexo.  
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Assim mostra-se imprevisível a contratação da empresa LINE CONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.196.357/0001-48, 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.  

 

III. Dos Valores  

 

3.1. A Empresa propôs um valor de R$: 8.952,40 (Oito mil e novecentos e cinquenta e dois e 

quarenta centavos), conforme proposta em anexo.  

3.2. Informo que a proposta ofertada pela empresa LINE CONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.196.357/0001-48, apresenta como compatível com os 

preços por ela praticados no mercado, conforme notas fiscais apresentadas por ela, 

anexadas aos autos.  

 

 

Pocrane em 03 de novembro 2021.  

 

 

________________________________________________ 

Responsável pelo Pedido 


