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MEMORANDO DE JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

ABS/AE CECS N° 001/2022 – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO– 001/2022 

Data: 03/02/2022 Emitente: SAF 

Destinatário: Administração Executiva 

Assunto: Aquisição de 10000 (dez mil) litros de Óleo Mineral Isolante, conforme 
especificação técnica 001/2022. 

I) INTRODUÇÃO 

O presente documento destina-se a justificar a aquisição de 10.000 (dez mil) litros de óleo 
Mineral Isolante, conforme especificação técnica 001/2022. 

II) OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

Aquisição de 10.000 (dez mil) litros de óleo Mineral Isolante, conforme especificação técnica 
001/2022. 

III) JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

“A justificativa desta contratação é originária da COPEL/GET/DOM/SGE/DGLN/VPJC, a qual  
é transcrita ipsis litteris, conforme a seguir: 

“Os transformadores elevadores principais de GJC possuem 39 mil litros cada unidade 
(03). Os mesmos estão com vazamento anormal por longo tempo. Estamos repondo óleo 
em valores consideráveis desde segundo semestre de 2020. 

Estamos buscando contratação de manutenção das vedações dos transformadores desde 
oprimeiro semestre de 2021. Os vazamentos se acentuaram com estiagem, falta dágua e 
frequentespartidas e paradas das unidades geradoras. 

O transformador da unidade 01 passou em dezembro na piora da situação a vazar cerca 
de 18 litros por dia com unidade parada, sendo esse o pior caso por enquanto.” 
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IV) VALOR ESTIMADO E JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO 

Para a definição do orçamento base do processo licitatório do objeto foram utilizados os 
Regulamentos de Licitações e Contratos das Consorciadas.  

Conforme alínea “d”, do item 1 e 2 do 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 e o Item 7.1.24 do Regulamento 
Interno de Licitação e Contratos, da COPEL.  

Utilizando-se desta metodologia e considerando os três orçamentos recebidos das empresas 
consultadas, o valor resultante é o de R$ 226.833,33 (duzentos e vinte e seis reais e 
oitocentos e trinta e três  centavos), o qual será utilizado como orçamento básico, conforme 
detalhado no quadro comparativo em anexo - QCP. 

V) 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 TRANS-
MISSÃO S. A. - Custeio sob a rubrica CS020010 e ELETROBRAS CGT ELETROSUL - Cus-
teio sob a rubrica 4111001001. 

VI) FRACIONAMENTO 

Declaramos que não houve contratação do mesmo objeto no ano civil. 

VII) LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior 
Endereço: Rodovia do Papel PR 160 – Altura do Km 196 – Entrada na Lagoa mais 33 km em 
estrada secundária – Casa de Força Principal da Usina. 
Cidade: Telêmaco Borba – PR 
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VIII) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Previsto em na respectiva minuta de CONTRATO. 

IX) DA EXIGÊNCIA DE ÍNDICES CONTÁBEIS PARA FINS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔ-
MICO-FINANCEIRA: 

 
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 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." 

X) DESIGNAÇÃO DE PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO 

Indicamos os empregados abaixo como pregoeiro ( a) e equipe de apoio paro o pregão, na 
forma eletrônica: 

Pregoeiro(a):  
Estela Regina Dittrich  Matrícula/Registro: 1542118 – CGT ELETROSUL 
 
Equipe de apoio: 
Titular: Luiz Hendrigo Chiaretto             Matrícula/Registro: 46192 - COPEL 
Titular: Rodrigo Candido Rodrigues  Matrícula/Registro: 1539701 – CGT ELETROSUL 
 

XI) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 

Indicamos os empregados descritos a seguir para  gestor e respectivo suplente do Contrato, 
originado deste memorando: 

Gestor: Luiz Hendrigo Chiaretto  Matrícula/Registro: 46192 
Suplente: Carlos Fabiano Canova Vasconcelos Matrícula/Registro: 803757 
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XII) AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE 

Declaramos que todas as informações aqui prestadas contribuem para a ampliação da com-
petitividade, não restringem a disputa e que inexistem quaisquer elementos que levem ao di-
recionamento da licitação, bem como fracionamento do objeto no corrente ano fiscal. 

XIII) MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL 
 
A presente contratação será feita através de procedimento licitatório, na modalidade Pregão, 
na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 13.303 de 30/06/2016, do Regulamento de Licita-
ções e Contratos da Eletrobras, da Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e nas  Instruções aos Propo-
nentes, do respectivo Edital. 
 

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 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 licita-
tório, informamos que o CECS vem seguindo todas as medidas complementares e obrigató-
rias 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 05) 

• 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 tam-
bém o distanciamento entre o pregoeiro, respeitando a capacidade de ocupação; 
• Mantenha os ambientes bem ventilados e limpos; 
• Evite apertos de mão, abraços e beijos; 
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• Higienizar os sanitários constantemente e dispor de sabonete líquido, papel toalha e 
lixeira com acionamento por pedal. 
 

XV) ANEXOS 

1) Edital do Pregão Eletrônico CEC 00001/2022 
2) Especificação Técnica; 
3) Quadro Comparativo de Preços; 

 

Atenciosamente  

[documento assinado eletronicamente] 

Luiz Carlos Bubiniak 
Superintendente Administrativo-Financeiro  
Aprovação/ Ratificação: 

[documento assinado eletronicamente]  [documento assinado eletronicamente] 

Luiz Carlos Bubiniak    Luiz Fernandes Prates de Oliveira 
Superintendente    Superintendente Geral 
Administrativo-Financeiro 

 
(Esta folha, a 5ª de um total de 5 páginas, é parte integrante e indissociável do Memorando de 
Justificativa CECS nº 001/2022 - Aquisição de 10000 (dez mil) litros de Óleo Mineral Isolante, 
conforme características técnicas contidas na especificação técnica 001/2022) 

36
14

Assinatura Qualificada realizada por: Luiz Fernando Prates de Oliveira em 04/02/2022 19:01, Luiz Carlos Bubiniak em 07/02/2022 09:07. Inserido ao protocolo 18.524.393-1
por: Estela Regina Dittrich em: 04/02/2022 18:01. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser
validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: bd2b4af0c37df5001d648f470baa3c88.



36a
14

Documento: MemorandoJustificativaABSAECECS0012022.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Luiz Fernando Prates de Oliveira em 04/02/2022 19:01, Luiz Carlos Bubiniak em 07/02/2022 09:07.

Inserido ao protocolo 18.524.393-1 por: Estela Regina Dittrich em: 04/02/2022 18:01.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
bd2b4af0c37df5001d648f470baa3c88.


