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Diretoria de Origem 

 

 

Data:           24/06/2021 

 

_______________________ 

 

Aprovação Diretoria Executiva 
 

Data: _______/_______/_______ 

 

Ata nº _______/__________ 

 

 

1. PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar no seu nível de competência, e posterior 
encaminhamento ao Conselho de Administração, a revisão da minuta do contrato a ser 
firmado com a GRID SOLUTIONS para o fornecimento dos Sobressalentes das 
Subestações da MSG.  

2. HISTÓRICO 

A MSG elaborou um processo para a aquisição dos sobressalentes para as subestações 
da MSG, junto a GRID SOLUTIONS, que já foi aprovado em todas as instâncias: 

a) na Diretoria da MSG, em 09/03/2021, através da aprovação da 
PRD.MSG.019.2021 (REDIR 013/2021) (Anexo 1) 

b) no Conselho de Administração, em 19/03/2021, através da aprovação da 
PRCA.MSG.010.2021 (150ª Reunião). (Anexo 2) 

Ocorre que, logo após a aprovação, a MSG enviou o contrato para a assinatura por parte 
da GRID SOLUTIONS. Mas, a GRID, alegando que as cláusulas contratuais não haviam 
sido submetidas à aprovação de seus Departamentos Jurídico e de Compliance, devolveu, 
em 31 de maio, através de e-mail (Anexo 3), a minuta do contrato com inúmeras 
solicitações de alteração.  

As considerações apresentadas pela GRID Solutions foram analisadas e resultaram na em 
nova minuta de contrato, conforme anexo 4, que foi submetida a análise jurídica. O 
resultado da análise jurídica está registrado no Parecer MSG.JUR.046.2021–Anexo 5). 

3. JUSTIFICATIVA DA REVISÃO DA MINUTA 

A aquisição dos sobressalentes da MSG é a principal ação dentro do conjunto de atividades 
para proteger/preservar as receitas da MSG. Como todo e qualquer desligamento das 
instalações resulta em perda de receita, pela aplicação da Parcela Variável, é imperativo 
que sejam tomadas ações para evita-los ou, na impossibilidade, reduzir ao máximo a sua 
duração. Portanto, dispor de sobressalentes é medida básica e fundamental para 
cumprimento das medidas de proteção. 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

Não se aplica. 

5. PARECER JURÍDICO 
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Parecer MSG.JUR.046.2021. 

6. CHECKLIST DE COMPLIANCE 

Não se aplica. 

7. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, recomenda-se a aprovação da nova minuta do contrato. 

8. ANEXOS 

8.1. Ata REDIR 013/2021 

8.2. Ata da 150ª Reunião do Conselho 

8.3. E.mail da GRID de 31/05/2021 

8.4. Nova minuta do contrato 

8.5. Parecer Jurídico MSG.JUR.046.2021 
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