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A Sra. Hilda Fabiana Moura Marques  

Diretor do SAAE de Pocrane – MG.  

Requisição faz,   

 

Pocrane, 16 de agosto 2021.  

 

 

Senhor Diretor,  

 

Respeitosos cumprimentos. Solicito a formalização do Procedimento Administrativo 

de Licitação para Aquisição de conjunto Pressurizado para filtração de água com capacidade 

de filtração de 10,0m3/hora, 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  
Aquisição de conjunto Pressurizado para filtração de água com capacidade de filtração de 

10,0m3/hora, em atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – MG, é de R$: 17.106,66 

(dezessete  mil  e cento e seis reais e sessenta e seis centavos).   

Atenciosamente,  

 

___________________________________________ 

Secretaria de Administração  

SAAE de Pocrane – MG  
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JUSTIFICATIVA;  

 

De acordo com a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, esta que devemos seguir para que 

a qualidade da água tratada esteja dentro dos padrões estabelecidos, determina que a turbidez 

de uma água após a desinfecção é de no máximo 5,0 uT. E a aquisição de um sistema 

pressurizado de tratamento de água Potável para o Distrito da Figueira, em Pocrane – MG, é 

uma ferramenta instalada em uma fonte de abastecimento de água para garantir uma pressão 

de água uniforme nos pontos de consumo. Como não é permitido ligar a sucção do sistema 

pressurizador à tubulação da rede pública, é necessário usar um reservatório de água junto. 

 

 

 

Pocrane em 16 de agosto 2021 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Secretaria de Administração  

SAAE de Pocrane – MG  

 

 

 

 


