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Diretoria de Origem 

 

 

Data:           08/07/2021 

 

_______________________ 

 

Aprovação Diretoria Executiva 
 

Data: _______/_______/_______ 

 

Ata nº _______/__________ 

 

 

 

1. PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar no seu nível de competência a contratação da 
Jordão Soluções em Energia, para a elaboração do Estudo para detectar a Interação 
entre os Compensadores Estáticos Reativos – CER das Subestações de Itatiba 
(MSG) e Fernão Dias (NEOENERGIA). A contratação será realizada por meio de 
Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no Artigo 30, Inciso II, alínea “a”, da Lei 
13.303/2016. O valor da contratação será de R$ 137.928,00 (Cento e trinta e sete mil, 
novecentos e vinte e oito reais) e o prazo de execução contratual será de 4 (quatro) 
meses, após o fornecimento, pela MSG, dos dados preliminares. O prazo de vigência será 
de 7 (sete) meses após a data de assinatura do contrato. 

2. HISTÓRICO 

Com a revogação da contratação da GRID Solutions, aprovada na 153ª reunião do 
Conselho de Administração, a MSG retomou o processo de seleção e escolha de nova 
empresa para a realização do estudo de hunting do CER da SE Itatiba. Em seu despacho, 
o Conselho de Administração recomendou ainda que “a Diretoria Executiva da MSG tome 
todas as providências para a nova contratação da forma mais célere possível, ante 
a obrigação de apresentação do estudo ao ONS"  

A melhor proposta recebida, conforme demonstrado no Relatório Técnico DT.027.2021 
(anexo 1), é da empresa JORDÃO SOLUÇÕES EM ENERGIA, que demonstrou possuir as 
competências técnicas e documentais necessárias para firmar contrato com a MSG. A nova 
minuta do contrato (anexo 2) já conta com a anuência da JORDÃO. 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação por Inexigibilidade se justifica porque:  

a) O estudo que está sendo contratado não é um serviço comum de engenharia. A 
sua realização exige conhecimento técnico e softwares específicos, disponíveis 
apenas para as empresas especializadas neste tipo de prestação de serviço;  

b) É um processo mais rápido e contribui para minimizar as perdas da MSG, da 
ordem de R$ 100 mil reais por mês, imposto pelo ONS, enquanto o estudo não for 
concluído. As perdas podem aumentar para R$ 200 mil por mês, caso o ONS 
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entenda que a MSG não está adotando as medidas necessárias para a entrega 
deste estudo.  

c) O valor obtido com a contratação direta da empresa que de fato realiza os 
estudos, sem a intermediação do fabricante, está resultando numa economia da 
ordem de 72%.  

d) A empresa demonstrou ter as qualificações e competências necessárias para a 
realização do estudo, conforme detalhado no item 4 deste relatório.  

4. RECURSOS FINANCEIROS 

Os Recursos Financeiros relativos a este aditamento são próprios e estão previstos na 
rubrica “INVESTIMENTO – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO – Serviços Complementares 
em SE” do Orçamento Plurianual da Mata de Santa Genebra, e foram reservados com a 
aprovação da Requisição de Compras (anexo 3). 

5. PARECER JURÍDICO 

Seguindo a orientação do TCE/PR, o Relatório Técnico, juntamente com seus anexos, e a 
Minuta do Edital, foram encaminhados ao jurídico para análise e parecer acerca da 
juridicidade das suas disposições, sendo emitido o Parecer Jurídico MSG.JUR.050.2021 
(anexo 4), que concluiu não encontrar óbices jurídicos que possam inviabilizar a realização 
da contratação ora proposta. 

6. CHECKLIST DE COMPLIANCE 

Previamente à inclusão na pauta da Reunião da Diretoria Executiva, a PRD, juntamente 

com seus anexos, foi encaminhada à Diretoria de Administração e Compliance, para 

elaboração de Parecer, atestando o cumprimento dos requisitos para inclusão do assunto 

na REDIR. Em seu parecer, RCCI.022.2021 - Estudo de Hunting, (anexo 5), foi solicitada 

a inclusão, nesta PRD, a 153ª reunião do Conselho de Administração (anexo 6) na qual 

foi aprovada a revogação da contratação da GRID Solutions. 

7. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, recomenda-se a aprovação da contratação da JORDÃO SOLUÇÕES EM 
ENERGIA, por inexigibilidade, pelo valor global de R$ 137.928,00 (Cento e trinta e sete 
mil, novecentos e vinte e oito reais). 

8. ANEXOS 

8.1. RT DT.027.2021 

8.2. Minuta do Contrato 

8.3. Requisição de Compras 

8.4. MSG.JUR.050.2021 
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8.5. RCCI.022.2021 

8.6. Ata da 153ª Reunião do Conselho de Administração 
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