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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 – VISAN - JUSTIFICATIVA  

 

A VISAN, comunica os seguintes atos: 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 - VISAN 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO BETONEIRA PARA O SERVIÇOAUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 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 

à população .Para manutenção adequada da estrutura civil da VISAN são necessárias intervenções que demandam a utilização de argamassa e de concreto 

para a sua execução, como muros, pisos, paredes de alvenaria, além de reparos e construção de novos elementos estruturais. Para a produção de 

argamassa e concreto faz-se imprescindível o emprego de betoneira, equipamento cuja função é misturar os materiais constituintes do concreto e da 

argamassa, formando assim massas uniformes para a sua adequada utilização. Tendo em vista a extrema e constante necessidade de reparos nas unidades 

da VISAN, demanda-se de forma imediata a compra desse equipamento, por isso optou-se pela forma de compra direta. Sendo assim, seguem as 

especificações e a empresa que apresentou a melhor proposta para realização da aquisição.” 

 

É a justificativa apresentada pelo Sr. EVERSON DAVI BAZZO, Diretor Técnico. 

  

VALOR DA COMPRA: R$ 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais 

 

FUNDAMENTO: artigos 24, II, e 26, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Videira - SC, 09 de setembro de 2022. 

 

SANDRO ANTONIO CAREGNATO 

Diretor Presidente  

 

Código TCE: 2EF9925EDD864C262FAD855EFD9D2ED509EB2C5D 
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