
 

PARECER JURÍDICO  

Data: 22/02/2022

Protocolo nº  

Área Interessada: CECS/AE – CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO 
SUL – ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA  

Assunto: Edital de Pregão Eletrônico para Aquisição de 10.000 (dez mil) litros 
de óleo mineral isolante, para aplicação na UHE GJC

1) Vistos, etc.;

2) Trata-se de solicitação da área responsável pela manutenção e operação da 
UHE GJC, conforme documentos constantes do protocolado; 

3) Exsurge da análise do protocolado que o processo está instruído com os 
documentos hábeis à instrução do feito, a saber:  

3.1. Memorando nº ABS/AE CECS nº 001/2022   (mov. 14); 

3.2. Solicitação de Contratação e Justificativa (movs. 3); 

3.3. Especificação Técnica (movs. 4 e 13);  

3.4. Edital de Pregão Eletrônico (mov. 16); 

3.5. Minuta de Contrato (mov. 16 – fl. 56/67); 

3.6. Documentos diversos   

4) Em análise do conjunto documental do protocolado, e do pleito da área 
consulente, em memorando devidamente instruído,  vislumbra-se viabilidade 
jurídica ao pleito de contratação do bem comum (óleo mineral isolante), 
mormente por atender interesse da Administração 
(CECS/COPEL/ELETROSUL), descrito nas razões contidas nos memorandos 
acostados, e atendendo à previsão legal básica da Lei nº 13.303/2016, bem 
como normativos internos de licitação das consorciadas COPEL e 
ELETROSUL; 

 

5) Igualmente, a área responsável, assim fundamenta a demanda de 
contratação, no mov. 3:

“ JUSTIFICATIVA  
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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 o primeiro semestre de 2021.  

Os vazamentos se acentuaram com estiagem, falta dágua e frequentes 
partidas 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. Para garantir a reposição de óleo isolante e possibilitar a 
operação das 03 unidades geradoras até a manutenção das vedações, 
previstas para o primeiro semestre de 2022, será necessária aquisição de 10 
mil litros.” (sic) 

6) Outrossim, verifica-se da minuta do edital sob análise (mov. 16 – fl. 35), que 
falta incluir a referência ao “Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Copel”, posto que somente consta a referência às normas de licitação de 
Eletrobrás, embora, na minuta do contrato afim (mov. 16 – 56), conste:

“...o qual reger-se-á Regulamento Interno de Licitação e Contratos das 
Consorciadas Copel Geração e Transmissão de Energia S.A., ELETROBRAS 
CGT Eletrosul, em atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016 de 30.06.2016 ”.  
(sic)

6.1. Assim, deve o edital ser complementado, nesse tópico, conforme texto 
supra citado;

7) Ainda, verifica-se a adequação do edital à chamada nova Lei de Licitações, 
Lei nº 14.133/2021,  posto que, a princípio, o certame em concreto visa 
aquisição de bem de natureza comum, e cujas especificações, salvo melhor 
juízo, são usuais de mercado, e com critérios de julgamento que propiciem a 
melhor aquisição pelo menor preço ou maior desconto, em favor do interesse 
público;

7.1. Ressalva-se, todavia, que a presente análise jurídica não adentra a 
questões de razões técnicas e de particularidades específicas do objeto 
licitado, não cabendo análise sobre a definição da especificação do produto e 
suas quantidades;
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8) Diante do exposto, não vislumbro óbice acerca da viabilidade jurídica do 
edital de pregão eletrônico nº 00001/2022 – CECS, para aquisição de 
10.000 (dez mil) litros de óleo mineral isolante, conforme especificação 
técnica de movs. 4 e 13, e de acordo com os documentos específicos 
constantes dos arquivos anexos, e desde de que mantidos o interesse do 
CECS e das consorciadas, e as razões e condições expostas pela área 
consulente, além de respeitadas as normas vigentes quanto aos níveis de 
competência para decisão e formalização da contratação;

8.1. Vistos jurídicos na minuta do contrato de fl. 56/67 – mov. 16, poderão ser  
apostos mediante arquivo apartado do referido documento;  

9) CONCLUSÃO:  vinculado às razões aduzidas, é o parecer. 

 

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022. 

 

Paulo Sérgio Sena 

Advogado Consultor

OAB/PR nº 22.550 

COPEL/CECS 
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