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PROJETO BÁSICO; 

OBJETO: 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;  

LOTE   DESCRIÇÃO  QUAT.  VALOR UNIT  VALOR TOTAL  

01  01 (um) conjunto- Pressurizado para 
tratamento de água potável destinado 
ao Distrito de Figueira, Município de 
Pocrane - MG;  

 Tanque de fibra de vidro 21x62 
com revestimento interno de PE 
Pressão de Operação: 10 bar  
Diâmetro: 410mm 
Altura sem a base: 1.620 mm 
Altura com a base: 1.640 mm  
Volume Interno 185 litros  
Abertura Superior: 4”  
Abertura Inferior: 4”  
Espessura da parede: mínimo de 
3mm. 

 1 valvula de filtração: manual 
multivias  

 1 Distribuidor inferior (Crepina) 
com diâmetro total de 253 mm e 
50 mm de tubo central. 

 100 KG de Zeolitas Sintéticas e ou 
naturais com poder de absorção 
de Fe e Mn solúveis e insolúveis, 
com seguintes características;   
Densidade Aparente: 0,95 – 1,9 
g/cm3. 
Granulometria: 0,35 a 1,0 mm. 
Coeficiente de Uniformidade: < 
1,6  
Coloração:  Marron Escuro.  

 50 KG de seixo rolado (Camada 
Suporte).  

 75 KG de areia filtrante  
 
OBS: O filtro deverá ser capaz de 
remover cor, turbidez, materiais 
particulados, Ferro, e Manganês, 
tornando a água própria para o 
consumo humano, atendendo 
aos parâmetros de potabilidade 

01 R$  R$ 
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da Portaria de Consolidação n. 5 
de 28/09/17 do Ministério da 
Saúde.  
 
 

 

 2. FINALIDADE Esta especificação estabelece as condições para fornecimento de 

equipamento e materiais a serem empregados na aquisição de um Sistema Pressurizado 

para Tratamento de água potável, em atendimento as demandas do SAAE de Pocrane – 

MG, para o Distrito da Figueira, situado neste município.   

4. DA 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. 

5. FORMA DE ENTREGA  

O fornecimento dos materiais deverá ser realizado conforme a emissão da NAF, em até 

30 (trinta) dias após a solicitação.  

As entregas deverão ser realizadas na ETA do distrito da Figueira, no município de 

Pocrane - MG,  podendo a empresa em caso de duvida no localização ligar para o TEL: 

(33)98751-8753 .  

6.  DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento será efetuado em 02 parcelas iguais no valor de R$: _____, sendo que 

primeira parcela será realizada imediatamente após o fornecimento e a segunda parcela em até 

30 (trinta) dias após entrega dos materiais; mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de 

Empenho, para atestação do solicitante. 

6.1.1 - A nota fiscal deverá ser emitida pela fornecedora contratada em inteira conformidade 

com as exigências legais e contratuais, especificamente as de natureza fiscal. 

6.1.2 - O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida 

anteriormente. 
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6.2 - As faturas que apresentarem incorreções, ou procedimentos duvidosos levantados pela 

Administração do SAAE, serão devolvidas ao emitente e seu pagamento ficará suspenso até sua 

regularização e reapresentação, data em que iniciará a contagem de novo prazo, não cabendo, 

neste caso, qualquer reajuste ou sanções ao SAAE de Pocrane - MG. 

6.3 - O pagamento será efetuado sempre em obediência à ordem cronológica de exigibilidade 

das obrigações contraídas pelo SAAE de Pocrane - MG, de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e 

respectivas alterações; 

6.4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos orçamentários para atendimento das 

despesas originadas nesta licitação onerarão as seguintes dotações do orçamento municipal: 

Ficha: 331 – 17.512.0047.2102-3-3.90.30.00 – FR: 1.00.00 .  

Ficha: 329 – 17.512.0047.1060-4.4.90.52.00 – FR: 1.00.00  

 

 

Pocrane em 24 de fevereiro 2021.  

 

______________________________________ 
Secretária de Administração 

SAAE de Pocrane – MG. 
 

_____________________________________ 
Técnico Responsável pelo pedido  

 

 


