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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021 – Visan - JUSTIFICATIVA 

O Serviço Autônomo De Água E Esgoto Do Município De Videira – Visan comunica a os seguintes atos: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2021 - VISAN 

PROCESSO DE COMPRA Nº 23/2021 - VISAN 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EXCEL SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA, PARA 

REALIZAR O CONSERTO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA, DA MARCA SCHENEIDER - ALTIVAR 

630 ATV630C16N4 (284A/380 - 480V) 160KW/250HP, DA ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA 

BRUTA - ERAB, PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIDEIRA - 

VISAN. 

JUSTIFICATIVA DA COMPRA: “O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de 

Videira – VISAN, autarquia municipal, tem como fim primordial atender as necessidades referente ao 

abastecimento de água no município de Videira, com um serviço de qualidade, atendendo os padrões de 

potabilidade, com transparência, com preocupação quanto ao tratamento adequado de água e com intuito 

de proporcionar cada vez mais qualidade de vida a população.  

A captação de água bruta, localizada na rua treze de maio, no bairro farroupilha, tem por objetivo 

captar água do rio bombeando-a até a estação de tratamento, onde percorre aproximadamente 1200 Mts de 

rede com diferentes elevações de relevo. A captação possui 02 conjuntos motobombas flutuantes principais, 

controlados por seus respectivos inversores de frequência, e conta ainda com mais 03 conjuntos motobombas 

verticais e um inversor de frequência em stand-by que podem ser acionados caso algum conjunto motobomba 

apresente algum problema.  

Devido à instabilidade da rede elétrica fornecida pela Celesc um dos inversores de frequência 

apresentou problemas no funcionamento (não atingindo sua potência máxima), sendo necessária a retirada 

do equipamento e envio para a assistência técnica autorizada para averiguação do problema.  

O envio para o assistente técnico autorizado é uma opção viável devido a não haver custo para 

levantamento das peças e serviços necessários para conserto, e por serem os maiores conhecedores do 

equipamento em questão. 

Em contato com a assistência técnica, verificou-se que o problema no inversor de frequência deu-se 

devido a queima do circuito de gate da fase R, problema esse ocasionado geralmente por picos de tensões na 

rede elétrica, esta falha no inversor de frequência torna necessária a troca do modulo.  

Como dependemos do fornecimento de energia elétrica por terceiros e este inversor já é utilizado 

como inversor de frequência reserva, não temos outra opção caso venha ocorrer algum sinistro. 

Salienta-se ainda que possuímos um registro de preços (PE nº03/2021) vigente para a aquisição de 

novos equipamentos como o em questão, porem como se trata de um equipamento de algo custo, torna-se 

muito mais viável economicamente o conserto do mesmo ao invés da aquisição de um novo.  

 Sendo assim, solicita-se o conserto de forma urgente do inversor de frequência, incluindo o serviço 

do transporte do equipamento, para que o abastecimento nessas localidades não seja afetado, pois as 

variações de temperatura dos últimos dias e a estiagem podem afetar a captação de água bruta.” 

 

VALOR DA COMPRA: R$ 11.500,00 (Onze mil e Quinhentos Reais) 

 

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II e atentando também ao Art. 26 ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

É a justificativa apresentada pelo Sr. Sandro Antônio Caregnato, Diretor Geral da VISAN e o Sr. Everton 

Davi Bazzo, Diretor Técnico. 

 

Videira - SC, 23 de Julho de 2021. 

 

 

Sandro A. Caregnato 

Diretor GeralCódigo TCE/SC: 0BEEFDC47F417475212F7E18A20B46E58EC7A456 
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