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I) INTRODUÇÃO 

O presente documento se destina a justificar a necessidade do Consórcio Energético 

Cruzeiro do Sul – CECS em realizar a aquisição do Produto Químico MXD-100 ou similar 

para controle do Mexilhão Dourado na Usina Hidrelétrica Governador Jaime Canet Junior 

- UHE GJC. 

 

II) OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Aquisição de 2000 (dois mil) Kg do Produto Químico MXD-100 ou similar para controle e 

prevenção das incrustações ocasionadas pelo mexilhão dourado na Usina Hidrelétrica 

Governador Jaime Canet Junior - UHE GJC. 

 

III) JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O sistema de resfriamento das unidades geradoras da UHE GJC é composto por tubulações 

aparentes e embutidas na casa de força, filtros de água, válvulas de bloqueio e controle 

onde foi constatada a infestação pelo molusco mexilhão dourado (Limnoperna Fortunei), fato 

que tende a acarretar obstrução gradativa até a total perda de fluxo de água no sistema, 

comprometendo a troca térmica nos trocadores de calor e, com isso, comprometendo a 

operação satisfatória das unidades geradoras.  

A COPEL desenvolveu um projeto, em parceria com o LACTEC, com o intuito de combater a 

espécie invasora através da injeção de produtos químicos que alteram o PH da água, de 

forma a causar efeito letal ao referido molusco, impedindo a fixação e formação de colônias 

nas paredes das tubulações, filtros e válvulas. 

MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
CECS Nº 007/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 

Data: 02/03/2021                Emitente: Superintendência Adm. Financeiro 

Destinatário: ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA 

Assunto: Aquisição de 2000 Kg do Produto Químico MXD-100 ou similar para controle e 
prevenção das incrustações ocasionadas pelo mexilhão dourado na Usina Hidrelétrica 
Governador Jaime Canet Junior - UHE GJC. 
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Nos testes e ensaios realizados pela COPEL na UHE Govenador José Richa foi utilizado 

além do produto MXD-100, também Hidróxido de Sódio 50% e Cloro, porém no caso do 

Hidróxido de Sódio o produto não está aprovado pelo IBAMA e no caso do Cloro, está 

liberado o uso na forma de Dicloro Isocianurato de Sódio, conforme Certificado de Registro 

de Agrotóxicos e afins para Uso Emergêncial no Controle de Mexilhão Dourado em 

Sistemas de Resfriamento de Usinas Hidreletricas, emitido em 2016. 

Através do Relatório de Diagnóstico e Controle de Espécies Aquáticas Invasoras na Bacia 

do Rio Iguaçú, elaborado pelo Instituto LACTEC, foi constatado que o Cloro não apresentou 

desempenho favorável, devido a uma menor eficiência na remoção do mexilhão dourado e 

maior efeito corrosivo na tubulação.  

Em Análise Conjuntural efetuada pela Plankton Soluções em Meio Ambiente, consultoria 

especializada contratada pela COPEL, existem suspeitas de efeitos nocivos do Dicloro 

Isocianurato de Sódio, sendo que esta recomenda a não utilização do mesmo. 

O produto MXD-100 foi apresentado em 2007 em seminário específico sobre a infestação do 

mexilhão nas usinas hidrelétricas brasileiras e sua utilização por outras empresas do setor 

elétrico tem se mostrado satisfatória. 

O fato do MXD-100 ser um produto anti-incrustante, não corrosivo, biodegradável e 

eliminador de odores (principalmente dos gases oriundos da decomposição do material 

orgânico), capaz de proteger sistemas que utilizam água bruta dos efeitos nocivos causados 

pelo mexilhão dourado, hidrozoário, briozoários e lama ferruginosa, faz dele a alternativa em 

uso no CECS e para a prevenção dos problemas que afetam sistemas de resfriamento em 

uma usina hidrelétrica, sem que apresente um elevado grau de toxidade residual e nem 

comprometa o meio ambiente.  

Considerando que a COPEL já utiliza o MXD-100 com sucesso na Usina Hidrelétrica 

Governador José Richa (UHE GJR), e pela sua comprovada eficácia, este produto e 

processo semelhante será adotado na Usina Hidrelétrica Governador Jaime Canet Junior 

(UHE GJC) para combater o mexilhão dourado e garantir o funcionamento adequado da 

usina. 

Caso não seja feito o controle da proliferação do mexilhão dourado, haverá obstrução das 

tubulações do sistema de água de resfriamento, não possibilitando a correta troca térmica 

dos equipamentos, sendo necessário indisponibilizar as unidades geradoras periodicamente 
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para limpeza geral destas tubulações, resultado em outros custos maiores e perda de 

receita por indisponibilidade da usina. 

 

IV) JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO  PRODUTO 

Devido às suas características técnicas e, aos testes realizados pela COPEL na UHE 

Govenador José Richa, seguindo a resolução 467/2015 do CONAMA no que considera 

“emprego de produtos ou de agentes de processos físicos, químicos ou biológicos em corpos 

hídricos superficiais para controle da poluição e do crescimento desordenado ou indesejável 

de organismos da flora ou fauna”, se faz necessária a utilização deste produto. 

Sob o ponto de vista técnico, o produto indicado deverá apresentar as seguintes 

características: 

- Certificador de teor de quaternário de amônio; 

-Atestado de capacidade técnica para fornecimento de produto químico objetivando o 

controle do mexilhão dourado em usinas hidrelétricas; 

-Dose Letal 50 – DL50 do produto no ambiente de aplicação; 

-Comprovante de eficiência do produto para controle das incrustações ocasionadas pelo 

mexilhão dourado, com eficácia superior a 90%. 

Caso o produto não atenda as características acima,  poderá ocorrer a obstrução do sistema 

de resfriamento e consequentemente indisponibilidade das unidades geradoras. 

 

V) PREÇO MÁXIMO 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. 

PREÇO 
MÁXIMO 

UNITÁRIO - 
PMU 

PREÇO MÁXIMO DO 
ITEM (QTDE. X PMU) 

01 
PRODUTO “MXD-100” 

ou similar 
2000 Kg 

R$ 120,54 
R$ 241.080,00 

VALOR DO PREÇO MÁXIMO: R$ 241.080,00 
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VI) JUSTIFICATIVA DO PREÇO MÁXIMO 

O preço máximo estabelecido foi obtido mediante consulta formal, através de correio 

eletrônico, a 03 (três) empresas do ramo, sendo que todas as empresas apresentaram 

cotação de preço válida, conforme indicado Quadro Comparativo de Propostas - QCP anexo. 

Para a definição do orçamento base do processo licitatório do objeto em referência será 

utilizado o  Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras. 

Conforme alínea “d”, do item 1, Art. 28, do Regulamento de Licitações e Contratos da 

Eletrobras, foi feita “pesquisa direta com os agentes econômicos, por meio de request for 

proposal (RFP)”, conforme o Artigo 17 deste Regulamento, além do cálculo definido no item 

2, Art. 28, do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras: 

 “2- O orçamento deve ser definido pela média ponderada dos preços obtidos pela 
pesquisa de mercado conforme disposto no item 1 deste Artigo, excluídos os que 
apresentarem desvios relevantes, superiores ou inferiores a 30% (inferior e superior) da 
média ponderada absoluta.” 

Utilizando-se esta metodologia e considerando os três orçamentos recebidos das empresas 

consultadas o valor resultante é o de R$/kg 120,54 (cento e vinte reais e cinquenta e 

quatro centavos por quilograma), o qual será utilizado como orçamento básico. 

VII) PRAZO DE ENTREGA 

O fornecedor deverá realizar a entrega do produto, em 30 (trinta) dias úteis, contados a 

partir da data de assinatura do Contrato. 

VIII) ITEM ORÇAMENTÁRIO 

Os recursos destinados para esta contratação estão previstos no orçamento anual do 

CECS, identificados no plano de contas contábil da seguinte forma: COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S. A. - Custeio sob a rubrica CS020010 e ELETROBRAS CGT 

ELETROSUL - Custeio sob a rubrica 4111001001. 

IX) MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL 

A presente contratação será feita através de procedimento licitatório, na modalidade de 

Pregão Presencial, em conformidade com os Artigos 31 e 32 da Lei Federal n° 13.303 de 

139
33

Assinado digitalmente por: Luiz Fernando Prates de Oliveira em 24/05/2021 18:03, Luiz Carlos Bubiniak em 24/05/2021 18:08. Inserido ao protocolo 17.244.025-8 por:
Estela Regina Dittrich em: 24/05/2021 17:56. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 774f3c154e5c7ebe6657e919570c1a83.



 

Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar – Ed. Executive Center Everest 
80420-000 – Centro – Curitiba - Pr 
TEL (41) 3028 4300                              Página 5 de 9 

 

 

30 junho de 2016, bem como no Item 7.1.4 do Regulamento Interno de licitações e 

Contratos da Consorciada Copel Geração e Transmissão S.A. e no Artigo 32 do 

Regulamento de Licitação e Contratos da Consorciada CGT Eletrosul, que pode ser 

encontrado no site da referida consorciada, conforme endereço a seguir : 

http://www.eletrosul.gov.br/files/files/Regulamento%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es

%20e%20Contratos%20(jun-2018).pdf>  

Informamos ainda que optamos pela modalidade de Pregão Presencial para esta 

contratação em virtude de não possuir atualmente os recursos necessários para a 

realização de Pregão Eletrônico em nossas instalações.  

 O Consórcio não possui o “código UASG”, pois foi negada a solicitação para o acesso 

ao SIASG, solicitado na CE CECS 020-2018 do dia 19 de Janeiro de 2018 (Anexo 01) e 

em resposta através do Oficio nº 16899/2018-MP  (Anexo 2) do dia 05 de março de  

2018 foi negada a  adesão ao acesso ‘’... Informo não ser possível disponibilizar adesão 

para acesso ao mesmo, tendo em vista está em desacordo com a Portaria nº16, 27 de 

março de 2012,’’,  ou seja, cadastro no sistema Comprasnet para comprar em seu 

CNPJ em virtude das consorciadas já possuírem.  

Entretanto, as consorciadas não poderão ser demandadas para efetuar esta compra pelo 

fato de não existir previsão orçamentária em apenas uma das consorciadas para 

posterior encontro de contas. Portanto, justifica-se assim, a forma presencial no pregão 

referente à aquisição em tela para que o faturamento seja direcionado corretamente ao 

respectivo percentual de participação de cada consorciada. 

X) DA EXIGÊNCIA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL NO EDITAL DE 

LICITAÇÃO: 

A exigência de qualificação econômico-financeira se justifica na necessidade da 

Administração garantir a execução integral do contrato pelo licitante. Para a fixação 

dos requisitos a serem atendidos será considerado viabilizar a competitividade do 

certame, em conformidade com o Art. 58, inciso III, da Lei nº 13.303/2016, os 

Regulamentos Internos de Licitações e Contratos das Consorciadas, bem como a 

Súmula nº 289 do Tribunal Contas da União. Os índices escolhidos são 
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democráticos, usualmente utilizados no mercado, estabelecendo um “mínimo” de 

segurança na contratação.  

 

Para a licitação em questão serão considerados habilitados com boa situação 

econômico-financeira os proponentes que obtiverem na Análise dos Indicadores: 

Classificação 1 ou 2, conforme método de cálculo e classificação previsto no 

regulamento Condições Gerais da Licitação - Pregão Presencial, disponível no site 

do CECS." 

XI) GESTOR E SUPLENTE DO CONTRATO 

Observada a segregação de funções, convém que os indicados como Gestor e Suplente 

não sejam os responsáveis pela aprovação dos processos de pagamento do futuro 

contrato. 

Indicamos abaixo os empregados responsáveis pela gestão do Contrato: 

Titular: Alexsander Lando (Copel)         Matrícula: 51106 

Suplente: Gian Carlos Gomes (Copel)  Matrícula: 48578 

 

XII) AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE 

Registramos que, embora o CECS esteja sujeito ao atendimento do Decreto Estadual nº 

2474/15, à Lei Complementar Estadual nº 163/13 e à Lei Complementar Federal nº 123/06, 

no que se refere a reserva da cota de até 25% do objeto para a disputa e contratação de 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – 

MEI, no caso de aquisição de bens e contratação de serviços de natureza divisível, como é 

o caso desta aquisição (2000 kg de produto químico), este certame será destinado a ampla 

concorrência devido ao mercado não ter fornecedores suficientes para a disputa em 

questão. Como evidência da oferta de mercado deste produto, anexamos a ata do Pregão 

Eletrônico SGT210014, da Consorciada Copel, realizado neste ano corrente, o qual mesmo 

com lote de ampla concorrência, somente compareceram duas empresas para a disputa do 

lote, sendo a empresa arrematante a mesma que vem fornecendo produto MXD 100 para o 

Consórcio nas últimas compras ocorridas, também através de pregão.  
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Destaca-se que, mesmo quando aparece outra empresa para a disputa, ela não apresenta 

nenhum lance competitivo no certame, o que supões-se mera especulação e não real 

interesse em fornecimento para a Administração Pública. Portanto, justifica-se assim a não 

aplicação do tratamento referido diferenciado, conforme previsão da própria legislação 

mencionada, em seu artigo 9 º, Decreto Estadual nº 2474/15, o qual prevê os casos de não 

aplicação desta reserva de 25% às ME ´s e EPP´s, sendo uma delas no seu incido I, 

conforme descrito a seguir. 

“Art. 9º Não se aplica o disposto nos arts. 6º a 8º deste Decreto 

quando: 

I - não houver um mínimo de três fornecedores competitivos 

enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte, 

microempreendedor individual sediados local ou regionalmente e 

capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório;” 

Declaramos que todas as informações aqui prestadas contribuem para a ampliação da 

competitividade e não restringem a disputa e que inexistem quaisquer elementos que levem 

ao direcionamento da licitação. 

XIII) INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

Em decorrência do objeto tratar-se de bens para pronta entrega, fica dispensada a 

apresentação das Demonstrações Contábeis (artigo 176 da Lei 6.404/76) referentes ao 

exercício social encerrado em 2019, devendo apresentar apenas a Certidão negativa de 

falência, recuperação ou liquidação, judicial ou extrajudicial, expedida pelo(s) 

distribuidor(es) do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, ou da filial de 

empresa que tenha sede fora do Brasil; ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio do MEI, para fins de comprovação da regularidade econômica-financeira. 

 

XIV) MEDIDAS DE SEGURANÇA NO COMBATE AO COVID-19   

Sob o ponto de vista de suas operações, mudanças significativas foram implantadas, 

com intuito de preservar a saúde das equipes envolvidas, próprias e de terceiros, 

contemplando a adoção das práticas de higiene e distanciamento físico estabelecidas 

pelos órgãos de saúde. Nas suas atividades de escritório, o CECS seguiu os protocolos 
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das empresas consorciadas, passando atuar em regime de homeoffice ou híbrido 

(homeoffice e presencial), ao longo do período, retomando as atividades da 

Superintendência Administrativo-Financeira (SAF) para o presencial, no segundo 

semestre de 2020. Essa mudança estimulou as ações para promoção dos processos 

eletrônicos, tais como a utilização de assinaturas eletrônicas, da tramitação de 

processos via eprotocolo e da realização de reunião digitais, que acabaram sendo 

medidas positivas para a eficiência da gestão do CECS. 

 

Como forma de resguardarmos a segurança dos colaboradores envolvidos no processo 

licitatório, informamos que o CECS vem seguindo todas as medidas complementares e 

obrigatórias para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, decorrente do novo 

Coronavírus e regulamenta o Decreto Municipal nº 470, de 26 de março de 2020. (Anexo 

03) 

 

 Disponibilizamos álcool gel 70% para todos; 

 Distanciamento respeitando o espaçamento mínimo de 1,5m em todas as direções; 

 É obrigatório o uso de máscara dentro e ao redor do consórcio; 

 Organizamos o fluxo de entrada e saída, evitando a aglomeração e cruzamento entre as 

pessoas, visto que o Consórcio possui apenas um único acesso; 

 Demarcação do posicionamento das pessoas em suas cadeiras, considerando também o 

distanciamento entre o pregoeiro, respeitando a capacidade de ocupação; 

 Mantenha os ambientes bem ventilados e limpos; 

 Evite apertos de mão, abraços e beijos; 

 Higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete líquido, papel toalha e lixeira 

com 

acionamento por pedal; 

143
33

Assinado digitalmente por: Luiz Fernando Prates de Oliveira em 24/05/2021 18:03, Luiz Carlos Bubiniak em 24/05/2021 18:08. Inserido ao protocolo 17.244.025-8 por:
Estela Regina Dittrich em: 24/05/2021 17:56. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 774f3c154e5c7ebe6657e919570c1a83.



 

Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar – Ed. Executive Center Everest 
80420-000 – Centro – Curitiba - Pr 
TEL (41) 3028 4300                              Página 9 de 9 

 

 

 

 Disponibilizamos no local de entrada e demais pontos de atendimento ao cliente, 

disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) para higienização das mãos; 

 Medição da temperatura corporal. 

 

Atenciosamente, 

 
      (assinado digitalmente)    

Luiz Carlos Bubiniak   
Superintendente Administrativo Financeiro    
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul  
 
  
 
Aprovação Administração Executiva: 
 
      (assinado digitalmente)            (assinado digitalmente)______ 

Luiz Fernando Prates de Oliveira  Luiz Carlos Bubiniak  
Superintendente Geral    Superintendente Administrativo Financeiro 
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul  Consórcio Energético Cruzeiro do Sul 
 
 
 
 
(Esta 9ª folha, de um total de 9 (nove), é parte integrante e indissociável do Memorando de 
Justificativa CECS Nº 007/2021 - Aquisição do produto MXD-100 para controle do Mexilhão 
Dourado na UHE GJC).  
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