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ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA Nº 003/2019 

NOME DA INSTITUIÇÃO: COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS 

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MS – Agepan 

Documento: Revisão Ordinária Anual da Tarifária Média do Serviço de Distribuição de Gás Natural Canalizado          
pela Concessionária MSGÁS– Ciclo: 2019/2020 – Nota Técnica Regulatória nº 001_2019_RTO-2019. 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que se 
referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo. 

 
TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Destaca-se que o volume de vendas, que é o 
denominador da fórmula para fins de cálculo do 
índice de cada parcela que compõe a Margem de 
Distribuição (MB), é dividido por 80% do Volume 
de Vendas Projetado, (R$/m³), conforme as 
considerações a cima citadas. No entanto, 
considerando que o orçamento dos custos e 
investimentos que compõe a PARCELA B, sejam 
suficientes para a sua realização, e que, pelo 
princípio da modicidade tarifária e sem prejuízo 
da justa remuneração, o regulador, propõe que a 
tarifa seja calculada, pelos 100% da Projeção 
Anual de Vendas. Pág. 9. 

Destaca-se que o volume de vendas, 
que é o denominador da fórmula para 
fins de cálculo do índice de cada parcela 
que compõe a Margem de Distribuição 
(MB), é dividido por 80% do Volume de 
Vendas Projetado, (R$/m³), conforme as 
considerações acima citadas. 

Vale ressaltar que, de acordo com o art. 37 da Constituição 
Federal, “a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade [...]”, que 
decorre a seguinte consequência: a Administração Pública só 
pode fazer o que a lei permite. É importante ressaltar que o 
Contrato de Concessão não faz menção, em quaisquer de suas 
cláusulas, à possibilidade de utilização pela MSGÁS, ou pelo 
Agente Regulador de qualquer outro tipo de mecanismo para 
definição do volume de vendas. A busca de melhorias para o 
sistema regulatório é imprescindível para a melhoria do 
processo, contudo deve ser traduzida em instrumentos legais, 
mantendo a segurança jurídica tanto para as partes contratuais 
quanto para a sociedade.  
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TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
No entanto, a recomendação do regulador, é que 
pelo princípio da modicidade tarifária, e sem 
prejuízo à justa remuneração, o reajuste sobre a 
Parcela A, que são custos não gerenciáveis, e 
por segurança jurídica seja realizado os ajustes 
com base na apuração das diferenças cambiais 
previstas e realizadas, ou seja, a partir das 
diferenças obtidas entre os custos autorizados 
pela Agepan e os realizados, referente ao ano 
anterior, durante a revisão ordinária de tarifas, 
conforme previsto nos Art. 33 e 34 da Portaria 
Agepan 102/2013. Pág. 15-16. 

 

A MSGÁS propõe que seja utilizado o dólar orçamentário, 
considerado que o valor teve como referência relatórios oficiais 
retratam uma realidade de instabilidade econômica que o país 
vive, sendo de difícil previsão quando as medidas em curso 
surtirão os efeitos desejados. Ao se utilizar o valor proposto na 
Nota Técnica já se está aprovando uma defasagem no PV, 
conforme demonstrado a seguir. 

PARÂMETRO AGEPAN 

 

PARÂMETRO MSGÁS 

 

 
Os quadros comparativos demonstram a similaridade entre os 
valores publicados pelo BC e os valores orçados pela MSGÁS.  

 
 

Parâmetro 
Referência Dólar Média Fechamento Média Fechamento Média Fechamento
Realizado BCB 3,7417 3,6519 3,7236 3,7385 3,8465 3,8967
AGEPAN 3,7385 3,7385 3,7385 3,7385 3,7385 3,7385
Variação -0,1% 2,4% 0,4% 0,0% -2,8% -4,1%

Jan Fev Mar

Parâmetro 
Referência Dólar Média Fechamento Média Fechamento Média Fechamento
Realizado BCB 3,8976 3,9453 4,0044 3,9407 3,8588 3,8322
AGEPAN 3,7385 3,7385 3,7385 3,7385 3,7385 3,7385
Variação -4,1% -5,2% -6,6% -5,1% -3,1% -2,4%

Abr Mai Jun

Parâmetro 
Referência Dólar Média Fechamento Média Fechamento Média Fechamento
Realizado BCB 3,7417 3,6519 3,7236 3,7385 3,8465 3,8967
Orçado MSGÁS 3,8748 3,8748 3,8748 3,8748 3,8748 3,8748
Variação 3,6% 6,1% 4,1% 3,6% 0,7% -0,6%

Jan Fev Mar

Parâmetro 
Referência Dólar Média Fechamento Média Fechamento Média Fechamento
Realizado BCB 3,8976 3,9453 4,0044 3,9407 3,8588 3,8322
Orçado MSGÁS 3,8748 3,8748 3,8748 3,8748 3,8748 3,8748
Variação -0,6% -1,8% -3,2% -1,7% 0,4% 1,1%

JunAbr Mai



 
Av. Ministro João Arinos, 2.138 – CEP: 79.041-005 – Campo Grande/MS 

           Tel.: (67) 3312-2400 Fax: (67) 3312-2435    E-mail: msgas@msgas.com.br 
 

Página 3 de 12                                                                                                                                                                                  CT-Regulação 

TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Cabe destacar que, apesar da metodologia 
considerar a redução de 20% no volume de 
vendas, é prudente reconhecer para fins de 
cálculo tarifário a totalidade da projeção de 
vendas, pois pode incentivar a empresa, a 
buscar novos clientes, novos nichos de mercado 
por meio indireto de estabelecimento de metas 
de aumento nas vendas.  Considerando 
conceitos regulatórios, a redução no volume de 
vendas, ocorre sobre a parcela B. pág. 18 

Cabe destacar que, no presente estudo 
foi aplicada a metodologia de 80% no 
volume de vendas, nos termos do 
Contrato de Concessão. 

Vale ressaltar que, de acordo com o art. 37 da Constituição 
Federal, “a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade [...]”, que 
decorre a seguinte consequência: a Administração Pública só 
pode fazer o que a lei permite. É importante ressaltar que o 
Contrato de Concessão não faz menção, em quaisquer de suas 
cláusulas, à possibilidade de utilização pela MSGÁS, ou pelo 
Agente Regulador de qualquer outro tipo de mecanismo para 
definição do volume de vendas. A busca de melhorias para o 
sistema regulatório é imprescindível para a melhoria do 
processo, contudo deve ser traduzida em instrumentos legais, 
mantendo a segurança jurídica tanto para as partes contratuais 
quanto para a sociedade. 

Quadro10: Demonstrativo do Cálculo do Custo 
de Capital (em R$/m³) 

 
Pág. 18 
 

Quadro10: Demonstrativo do Cálculo do 
Custo de Capital (em R$/m³)

O Anexo I do Contrato de Concessão que trata da Metodologia 
de Cálculo da Tarifa para Distribuição de Gás no Estado de Mato 
Grosso do Sul define como fórmula para o cálculo do 
investimento: 
Custo do Capital = (INV x IR x TR) / V e a Depreciação como 
0,10 INV / V, como definição; 
INV = Investimento realizado e a realizar ao longo do ano, 
deduzida a depreciação cobrada na tarifa. 
Pelo exposto o investimento, as obras em andamento e o 
almoxarifado referem-se a investimentos a realizar ao longo do 
ano. 
Cumpre destacar que as adições do ano de 2019, correspondem 
ao regulamento, Portaria 102, parágrafo 2º do art. 23. Que 
correspondem aos investimentos à serem realizados ao longo do 
ano de referência. Para contribuir com a análise próxima da 
realidade é apresentada a Melhor Previsão Atualizada para o 
período, com data base de junho de 2019 que retrata os 
investimentos que serão realizados pela MSGÁS (Anexo I). 
 

 

2. CUSTO DE CAPITAL (CC) = (INV*TR+IR)/V R$/m³ 0,0639                 
      (=) Investimento corrigidos líquido da depreciação (INV) R$ 137.369.225       
      (*) Taxa de Remuneração do Investimento (TR) 20%
      (=) Remuneração do Investimento % 27.473.845         
      (+) Imposto de Renda + Contribuição Social  (IR) R$ 9.317.107           
      (=) Remuneração do Investimento + Impostos sobre a Renda R$ 36.790.952         
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TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Por segurança jurídica, recomendamos a 
manutenção da Taxa de Atratividade de Capital 
de 20% para o ciclo, entretanto, cita-se a NT 
Regulatória nº001/2018 da revisão anterior, 
ressaltando que na época em que o contrato foi 
celebrado, tem-se que a remuneração sobre o 
capital investido é elevada, frente a outros 
investimentos como saneamento básico (4 a 6% 
ao ano); Selic; IGP-M e IPCA. Pág. 18. 

Por segurança jurídica, deve ser 
mantida a Taxa de Atratividade de 
Capital de 20% para o ciclo. 

O comparativo junto ao saneamento básico e/ou outros setores 
pode levar a análise a distorções face as particularidades e 
distinções entre um segmento e outro destacando-se: 

1) Incentivos fiscais e financeiros, bem como o estimulo à 
universalização no saneamento, 

2) Custos para captação de novos clientes de GN aliado a 
critérios e normas de segurança; 

3) Limitação de crédito para ampliação de redes de 
distribuição de gás natural 

4) Competitividade do GN frente a outros energéticos. 
Quadro 14 – Demonstrativo de Depreciação de 
2019 Proposta e Revisada (em R$/m³) 

 
Pág. 21 

Revisar após análise das contribuições. 
. 

As adições do ano de 2019, correspondem ao regulamento, 
Portaria 102, parágrafo 2º do art. 23. Que correspondem aos 
investimentos à serem realizados ao longo do ano de referência. 
Para contribuir com a análise próxima da realidade é 
apresentada a Melhor Previsão Atualizada para o período, com 
data base de junho de 2019 que retrata os investimentos que 
serão realizados pela MSGÁS (Anexo I). Quadro 18 – Demonst5rativo do Cálculo da 

Tarifa Média (em R$/m³) - Proposta de Revisão 
Tarifária MSGÁS 2019 

 
Pág. 23 
Quadro 19 - Demonst5rativo do Cálculo da Tarifa 
Média (em R$/m³) - Proposta Revisada pelo 
Regulador de Revisão Tarifária MSGÁS 2019 

 
Pág. 23 
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TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
E, ao cálculo revisado em 2019, onde tarifa 
média (TM)/m³ = R$ 1, 3213; Preço de Venda, 
médio de gás da Petrobras (PV)/m³ = R$ 1,1489 
e Margem Bruta de distribuição (MB)/m³ = R$ 
0,1724. 
Pág. 23 e 24 

Revisar.  Reavaliar após análise das contribuições. 

Quadro 24 Base de Ativos Remuneráveis 
apresentados pela Concessionária 

 
Pág. 28 

Reavaliar. Reavaliar os valores considerando que “A Agência em relação a 
novos investimentos, analisará, conforme previsto no Art. 25, 
apenas os que se encontram em fase de homologação da 
licitação ou contratação das obras, serviços ou aquisições.” 

A Base de Ativos Remuneráveis (BAR), é 
composta pelos ativos corrigidos e acumulados 
até dezembro de 2018, incorporados à base de 
cálculo aprovada na última revisão tarifária 
ordinária. 
Pág. 29 

A Base de Ativos Remuneráveis (BAR), 
é composta pelos ativos corrigidos e 
acumulados até dezembro de 2018, 
acrescidos dos investimentos em fase 
de homologação da licitação ou 
contratação das obras, serviços ou 
aquisições que são incorporados à base 
de cálculo aprovada na última revisão 
tarifária ordinária. 

Reavaliar os valores considerando que “A Agência em relação a 
novos investimentos, analisará, conforme previsto no Art. 25, 
apenas os que se encontram em fase de homologação da 
licitação ou contratação das obras, serviços ou aquisições.” 
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TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

A taxa de remuneração do investimento, 
conforme o contrato é 20% (vinte por cento) ao 
ano. Portanto, aplicando-se a mesma taxa à 
base de cálculo de R$ 123.761.225, o valor da 
remuneração do investimento, resulta em R$ 
24.752.245, conforme demonstrado no quadro 
de detalhamento do Custo de Capital (CC), 
Quadro 31 – Demonstrativo do cálculo da 
Remuneração dos Investimentos.  
Pág. 33 

 O Anexo I do Contrato de Concessão que trata da Metodologia 
de Cálculo da Tarifa para Distribuição de Gás no Estado de Mato 
Grosso do Sul define como fórmula para o cálculo do 
investimento: 
Custo do Capital = (INV x IR x TR) / V e a Depreciação como 
0,10 INV / V, como definição; 
INV = Investimento realizado e a realizar ao longo do ano, 
deduzida a depreciação cobrada na tarifa. 
Pelo exposto o investimento, as obras em andamento e o 
almoxarifado referem-se a investimentos a realizar ao longo do 
ano. 
Cumpre destacar que as adições do ano de 2019, correspondem 
ao regulamento, Portaria 102, parágrafo 2º do art. 23. Que 
correspondem aos investimentos à serem realizados ao longo do 
ano de referência. Para contribuir com a análise próxima da 
realidade é apresentada a Melhor Previsão Atualizada para o 
período, com data base de junho de 2019 que retrata os 
investimentos que serão realizados pela MSGÁS (Anexo I). 
 

Não é prudente a aplicação do FATOR 
REDUTOR DE 20% ao volume de vendas, dado 
que os custos são fixos e a variação de um ano 
para o outro, foi de 2,36% de acréscimo. Além 
disso, o Custo Operacional, já está sendo 
acrescido do FATOR DE SEGURANÇA AO 
CUSTEIO, de 1,20 (ou 20%).  
Se assim fosse, o Custo Operacional por m³ ao 
invés de 0,0821 R$/m³, seria de R$ 0,0657 R$/m³ 
conforme descrito na coluna 2018 – 
RECÁLCULO, constante do Quadro 25 
Demonstrativo dos custos operacionais para o 
ano de 2018.  
Pág. 34. 

Excluir comentário. Vale ressaltar que, de acordo com o art. 37 da Constituição 
Federal, “a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade [...]”, que 
decorre a seguinte consequência: a Administração Pública só 
pode fazer o que a lei permite. É importante ressaltar que o 
Contrato de Concessão não faz menção, em quaisquer de suas 
cláusulas, à possibilidade de utilização pela MSGÁS, ou pelo 
Agente Regulador de qualquer outro tipo de mecanismo para 
definição do volume de vendas. 
Os percentuais seguem as definições do Contrato de 
Concessão. 
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TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Conforme o art. 29 da Portaria 102/13: “Para fins 
de cálculo da Base de Remuneração 
Regulatória, o valor da Depreciação (DEP) será 
aplicado aos ativos imobilizados depreciáveis, a 
partir da data da sua entrada em operação”, ou 
seja, é afastada da base de depreciação os 
ativos considerados Investimentos (Adições no 
ano de 2018, ainda não concluídos) e obras em 
andamento.  
Aplicando-se o regulamento e considerando os 
valores disponíveis, o cálculo da Depreciação 
resultou no orçamento de R$ 10.214.170 (dez 
milhões, duzentos e quatorze mil, cento e setenta 
reais. Pág. 38. 

Reavaliar As adições do ano de 2019, correspondem ao regulamento, 
Portaria 102, parágrafo 2º do art. 23. Que correspondem aos 
investimentos à serem realizados ao longo do ano de referência. 
Para contribuir com a análise próxima da realidade é 
apresentada a Melhor Previsão Atualizada para o período, com 
data base de junho de 2019 que retrata os investimentos que 
serão realizados pela MSGÁS (Anexo I). 
 

Considerando 100% do Volume, promove-se a 
modicidade tarifária em favor do usuário, tendo 
em vista que a depreciação é um custo fixo e não 
representa desembolso financeiro e uma vez que 
não varia de acordo com o volume 
adquirido/vendido. Pág. 38. 

Excluir Vale ressaltar que, de acordo com o art. 37 da Constituição 
Federal, “a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade [...]”, que 
decorre a seguinte consequência: a Administração Pública só 
pode fazer o que a lei permite. É importante ressaltar que o 
Contrato de Concessão não faz menção, em quaisquer de suas 
cláusulas, à possibilidade de utilização pela MSGÁS, ou pelo 
Agente Regulador de qualquer outro tipo de mecanismo para 
definição do volume de vendas. 
Os percentuais seguem as definições do Contrato de 
Concessão. 
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TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Conforme considerações realizadas na NT 
Regulatória nº 001/2018, da revisão tarifária 
anterior, que seja considerada 100% da Projeção 
do Volume anual de vendas pois historicamente 
a empresa tem realizado seu orçamento 
financeiro com base no volume de Gás Natural 
orçado e que demonstra (conforme a pg.19 do 
PA 51/200.334/2019, que contém a proposta da 
concessionária – Quadro 3) que seu orçamento 
é baseado no Volume Total de 719.975.315 m³. 
Pág. 42. 

... o regulador, propõe que a tarifa seja 
calculada, considerando 80% da 
Projeção Anual de Vendas, 
considerando o disposto no Contrato de 
Concessão.  
 
 

Vale ressaltar que, de acordo com o art. 37 da Constituição 
Federal, “a administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade [...]”, que 
decorre a seguinte consequência: a Administração Pública só 
pode fazer o que a lei permite. É importante ressaltar que o 
Contrato de Concessão não faz menção, em quaisquer de suas 
cláusulas, à possibilidade de utilização pela MSGÁS, ou pelo 
Agente Regulador de qualquer outro tipo de mecanismo para 
definição do volume de vendas. 

“...Que, para a Parcela do PV que contempla 
Preço de Compra mais Tarifa de Transporte, 
considerada como Parcela A – Custos não 
gerenciáveis, que seja permitida a cotação do 
Dólar de 28 de fevereiro de 2019, em R$ 3,7385, 
menor que o dólar orçamentário de R$ 3,8748 e 
o Dólar de R$ 3,83...”. Pág. 42. 

Que, para a Parcela do PV que 
contempla Preço de Compra mais Tarifa 
de Transporte, considerada como 
Parcela A – Custos não gerenciáveis, 
que seja permitida a cotação do Dólar 
da proposta orçamentária da MSGÁS de 
R$_3,8748, considerando a 
instabilidade da moeda no período. 

A MSGÁS propõe que seja utilizado o dólar orçamentário, 
considerado que o valor teve como referência relatórios oficiais 
retratam uma realidade de instabilidade econômica que o país 
vive sendo de difícil previsão quando as medidas em curso 
surtirão os efeitos desejados. Ao se utilizar o valor proposto na 
Nota Técnica já se está aprovando uma defasagem no PV, 
conforme já demonstrado.  
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TEXTO/AGEPAN TEXTO/MSGÁS JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 
Deste modo, considerando-se os valores 
apresentados das obras em andamento e 
almoxarifado de dezembro de 2018 recomenda-
se o uso de R$ 123.761.225. Deste modo a 
parcela B, da MB proposta de 0,1834 passaria 
para 0,1724 com uma redução de 6%.  
Pág. 42 e 43. 

Considerando que todos os itens, 
objetos da concessão devem ser 
devidamente remunerados a MSGÁS 
solicita a reavaliação do item, com 
alterações no Quadro 34.  

A Portaria 102/2013 nos Artigos 7º, 27 e 29, menciona:  
 
Art. 7° A Margem Bruta (MB) será estabelecida com base na 
seguinte fórmula paramétrica: 
MB = CC + CO + DEP + AMO + AJ + PROD 
No qual: 
CC = custo do capital (R$/m³) estimado para o ano de referência; 
CO = custo operacional (R$/m³) estimado para o ano de 
referência; 
DEP = depreciação (R$/m³) estimada para o ano de 
referência; 
AMO = amortização (R$/m³) estimada para o ano de referência; 
AJ = ajustes (R$/m³) para compensar as diferenças entre os 
valores estimados e os efetivamente incorridos; e 
PROD = produtividade (R$/m³) obtida pela MSGÁS. 
 

Art. 27 A Depreciação (DEP) representa a perda de valor dos 
direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou 
perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência 
dos bens materiais tangíveis da MSGÁS, à exceção dos 
terrenos, observando-se o regime contábil da competência. 

§ 1° As edificações e construções devem ser classificadas 
separadamente dos terrenos, para a correta aplicação 
econômica à Base de Remuneração Regulatória; 

§ 2° O bem começará a ser depreciado a partir da data do início 
da sua utilização. 

§ 3° No caso de aquisição de bens usados, o prazo de vida útil 
admissível para fins de depreciação e cálculo da Tarifa Média 
(TM) será de 10 anos. 

Art. 28 No cálculo da Depreciação (DEP), os investimentos fixos 
da MSGÁS são depreciados pelo método linear através da 
divisão do valor a ser depreciado, pelo tempo de vida útil do bem 
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a uma taxa anual constante, de 10% (dez por cento) ao ano, de 
acordo com a seguinte fórmula: 

DEP = (TD x INV) / V 

No qual: 

TD = taxa de depreciação de 10% a.a., de acordo com o Contrato 
de Concessão. 

INV = investimentos realizados e a realizar (R$) ao longo do 
ano de referência, deduzida a Depreciação (DEP), 
constituindo a base de ativos de remuneração regulatória, 
ressalvado o disposto no § 4° do art. 22; 

V = 80% das previsões atualizadas do volume de gás distribuído 
para o período de um ano (m³). 

Art. 29 Para fins de cálculo da Base de Remuneração 
Regulatória, o valor da Depreciação (DEP) será aplicado aos 
ativos imobilizados depreciáveis, a partir da data da sua entrada 
em operação, sendo que o indicador de atualização (IGP-DI ou 
outro que vier a substituí-lo) será aplicado. Caso o valor não seja 
contabilizado no item a distribuidora acaba ficando com um 
capital imobilizado e sem a devida remuneração. 
 
 

Que seja considerada a Tarifa Média que 
contempla o estabelecimento de Metas de 
Vendas de 719.975.315m³ para o ano de 2019 e 
o Câmbio de R$ 3,7385, conforme justificativa 
MSGÁS, a cotação de 28 de fevereiro de 2019, 
menor que o dólar orçamentário de 3,83, que 
corresponde ao aumento na Tarifa Média, para 
1,3213, menor que a 1,3323 solicitado na 
proposta da distribuidora. 
Pág. 44 

Reavisar após análise das 
contribuições. A harmonização do processo regulatório é importante pois por 

meio da aplicação do Contrato de Concessão e da Portaria 
102/2013 obtém-se a modicidade tarifária e o equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão alicerçada na 
transparência e na equidade. Qualquer alteração deve preceder 
de prévia pactuação entre os agentes. Comentários e/ou 
análises intempestivas estimulam a desarmonia no mercado que 
passa por momentos que exigem a ampliação dos estudos, 
análises mais acima de tudo precaução nas colocações.  
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ANEXO 1 

 
 

Plano de Investimentos para 2019  - Projetos Em Desenvolvimento

Conta Descrição Valor R$ Valor Orçado R$ Valor MPA R$

2.5.01
 ORÇAMENTO DE 
CAPITAL - OBRAS 

14.029.127,37    14.029.127,37    11.382.762,69   

Implantação de ramal estruturante 
em PEAD no município de Campo 

Grande-MS
4.742.800,80       4.100.851,83      

> Processo 019/2018 -  CT 037/2018 Construtora Elevação -  implantação 
de rede (Rua da Divisão; Rua Brilhante; Rua Salgado Filho; Rua: Duque 
de Caxias - parte 2). 
> 2° Aditamento do CT 037/2018 Construtora Elevação para expansão de 
rede e ligação de clientes (Ramal José Nogueira Vieira;  R. Amazonas, 
Av. Ceará) 
> CT 046/2017 finalização dos contratos com a empresa Sialdrill,  
recebimentos e aprovados os Data Books.

Implantação de rede na Rua 14 de 
Julho - Obras Reviva Centro

567.908,73          280.110,79         
> Processo 019/2018 -  CT 037/2018 Construtora Elevação - obras em 
andamento conforme cronograma e liberação da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande.

1.183.182,26      
> Processo 255/2018 - CT 021/2019 Saturação Nave Drill -  Contrato para 
ligação de clientes localizados em até 300 m de distância da rede de 
distribuição de gás natural.

196.407,77         
> Processo 088/2017 - CT 007/2018 Saturação Nave Drill - Contrato para 
ligação de clientes localizados a uma distância de até 300 m da rede 
implantada, objetivando a saturação da rede de distribuição.

Implantação de ramal estruturante 
em PEAD e ligação de clientes no 

município de Três Lagoas-MS
494.475,67          505.293,93         

> Processo 105/2017 - CT 061/2017 Construtora Elevação - continuidade 
ligação de clientes.
> Processo 019/2018 - Aditamento do CT 037/2018 Construtora Elevação -  
Implantação de rede (Ramal Hotel Druds< Ramal Rosario Congro e 
Ramal Ranulpho) e ligação de clientes. 

Montagem e desmontagem de 
Estações para atender aos clientes 

comerciais e residenciais
200.000,00          193.729,27         

> Processo 153/2017 - CT 011/2018 - Contratação da empresa Gradual 
Engenharia para serviços de montagem de estações para atender aos 
clientes dos segmentos comercial e residencial. 
> Realizada nova Licitação para montagem de estações - Processo 
053/2019 - tendo como vencedora a empresa Navedrill.

Construção de infraestrutura civil 
para implantação das Estações de 
Redução de Pressão Secundárias 

(ERSs) 

320.000,00          320.000,00         

> Aguardando aprovação do projeto executivo para contratação de 
serviços de construção de infraestrutura civil para implantação das 
Estações de Redução de Pressão Secundárias (ERS 2 -Bandeira e ERS 4 - 
Indubrasil). 
> Construção de calçada ERS 2 (Rua Rita Vieira)

Construção de infraestrutura Civil 
para instalação de Odoradoras

-                         35.362,35            > Construção finalizada em fevereiro de 2019.

Assistência Técncia à Fiscalização 
para obras e serviços (expansão e 
ligação de clientes) em realização 

em Campo Grande-MS.

960.000,00          1.008.938,77      

> Processo 250/2017 - CT 023/2018 - contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de assistência técnica a 
fiscalização de obras e contratos celebrados pela MSGÁS. 
Acompanhamento de serviços de implantação de rede e ligação de 
clientes.

Assistência Técncia à Fiscalização 
para construção  do Centro 

Operacional de Três Lagoas.
157.966,00          256.530,52         

> Processo 152/2018 - CT 009/2019  ENGEMON – Engenharia e 
Construções Ltda - EPP - Prestação de serviço de assistência técnica a 
fiscalização das opras do CO. 

2.5.01.03
Licenças e 

Estudos Técnicos
25.000,00

Estudo ambiental para expansão do 
ramal em AC (ERS-Bandeiras até 

Ramal na Semalo)
25.000,00             -                        

> Estudo ambiental dispensado pelo órgão ambiental devido a pequena 
extensão.

2.5.01.04
Material 
Aplicado

2.025.000,00
Suprimentos Distribuição de GN - 
aquisição de tubos PEAD diversos 

diâmetros 
2.025.000,00       1.330.011,37      

> Processo 194/2018 - CT 063/2018 POLIERG e CT 062/2018 FGS BRASIL - 
Aquisição dos tubos PEAD  e Processo nº 101/2019 .

2.5.01.08 Estações 240.000,00
Aquisição das Estações de Redução 
de Pressão Secundárias (ERS 3 e ERS 

4)
240.000,00          -                        

> Processo 059/2018 - CT 038/2018 GASCAT. Ralizado em 2018 - Aquisição 
das duas estações (ERS 3 e ERS 4)

Medidores

Aquisição de medidores para 
montagem de estações para 

atender aos clientes dos segmentos 
Industrial, Comercial e Residencial

606.350,00          818.433,66         
> Aquisição de medidores G6 e G10, G25 e G40 para montagem de 
estações comerciais e residenciais. Memorial descritivo em finalização. 

Eletrocorretor 
de Vazão

Aquisição de eletrocorretor de 
vazão 

90.000,00             38.970,00            
> Processo 101/2018 - CT 054/2018 e 055/2018 GASCAT - Aquisição de 
eletrocorretor de vazão pela área Operaciona para atender clientes em 
Três Lagoas.

2.5.01.09 Válvulas 250.000,00
Aquisição de válvulas de linha para 

atender aos projetos.
250.000,00          1.100,00              

 > Aquisição de dimensionador de fluxo para atender ao Projeto Ramal 
14 de Julho, para segurança do sistema de distribuição. 

2.5.01.11 Conexões 235.000,00
Aquisição de conexões diversas 

para os projetos.
235.000,00          500.767,19         

 > Aquisição de conexões diversos diâmetros para atender aos projetos 
de expansão da rede de distirbuição de gás natural. Parte adquirida no 
Processo 211/2018 LUMA REPRESENTAÇÕES (R$ 99.999,20). 
> Processos 2010/2018 - CT 065/2018 GEORG FISHER e CT 066/2018 FGS 
BRASIL (R$ 69.515,79)
> Outra parte em andamento. Processo nº 

2.5.01.12 Acessórios 35.000,00
Aquisição de Caixas de Válvulas e 

Fitas de Aviso.
35.000,00             35.000,00            > Aquisição direta. Programada para ocorrer em 2019.

Projeto conceitual Ramal 
Intermunicipal Sul - CGR - SDL

440.000,00          220.000,00         
> Memorial descritivo em elaboração para contratação de empresa para 
realizar os serviços.

Contratação emergencial da 
prestação de serviços de 

engenharia para elaboração de 
projetos de ramais de gás natural e 
infraestrutura civil da ERS-Bandeira

122.024,19          61.078,08            

> Processo 256/2018 - CT 057/2018 - com a empresa CONCREMAT 
Engenharia e Tecnologia S.A. Serviços concluidos. A empresa teve 
dificuldades técnicas para apresentação dos produtos, recebendo valor 
proporcional aos serviços entregues.

Contratação de empresa 
especializada na elaboração de 

projetos básico e executivo para 
formação de carteira de projetos

229.030,93          266.000,00         Processo 0274/2018 - Contrato assinado em 19/06/2019.

Projetos Básico e Executivo - 
Expansão da rede

408.571,05          -                        

> Processo 198/2017 - CT 008/2018 com a Lima & Torres aguardou decisão 
judicial (recurso  judicial Autos 0844516-69.2017.8.12.0001 - impetrado 
pela empresa ENCOP Engenharia Ltda) 
> Projeto Cancelado

Outros Projetos -                         30.994,90            

> Necessidade de contratação para captação de imagens aéreas de Ribas 
do Rio Pardo com drone profissional.
> Necessidade de contratação de laudo técnico para fins técnicos da 
fixação de suporte para travessia aérea de tubulação de gás Av. Ernesto 
Geisel.
> Processo 060/2019 - CT 025/2019 - Contratação de projetos para rede 
interna Shopping CGR

Status

Serviços de 
Engenharia

        8.205.185,20 2.5.01.01

Projeto / Ação

1.880.000,00       

Interligação de clientes à rede de 
distribuição de gás natural no 

munícipio de Campo Grande-MS 
visando a saturação da mesma.

696.350,00

2.5.01.02
Assistência 
Técncia à 

Fiscalização 
1.117.966,00

2.5.01.10

1.199.626,17
Carteira de 

Projetos
2.5.01.13
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Conta Descrição Valor R$ Valor Orçado R$ Valor MPA R$

2.5.02

 ORCAMENTO DE 
CAPITAL - 

IMOBILIZADO 
TECNICO 

3.067.000,00      3.067.000,00       2.224.994,36      

800.000,00
Construção do Centro Operacional 

de Três Lagoas
800.000,00          1.440.000,00      

> Processo nº 118/2018 - CT 013/2019 PLANGEFF Engenharia EIRELI - ME. 
Contrato de obra para construção do CO TLG.

800.000,00
Construção de galpão para 

armazenamento de materiais em 
Campo Grande-MS

800.000,00          18.883,96            

Implantado galpão pré-moldado.Etapa instalação de infraestrutura 
interna e construção do acesso viário foi reprogramada devido a atrasos 

na entrega e aprovação do projeto executivo. Pagamento realizado 
refere-se a parcela do Projeto Executivo.

56.000,00
Aquisição de rede navalhada 

galvanizada
56.000,00             72.000,00            

> Processo nº 036/2019 - CT 027/2019 CONCERTINA INDÚSTRIA - 
Aquisição e instalação de sistema de proteção perimetral - rede 
navalhada galvanizada. 

0,00
Construção de calçada ERS- 

Banderia
8.900,00              

Construção realizada em atendimento a notificação da Prefeitura 
Municipal de Campo Grande-MS. Pagamento realizado em maio/19.

2.5.02.04
Máquinas e 

Equipamentos
0,00

Aquisição de sistema de detecção 
de incêndio

57.100,00            
processo 187/2018 - Sistema de detecção de incêndio, alarme de 
incêndio e detecção de gás HFC 227 para a Gerência de Tecnologia da 
Informação - GETI.

2.5.02.07
Móveis e 
Utensílios

60.000,00
Aquisição de móveis em geral, 
aparelhos de ar condicionado, 

carrinhos, container, entre outros.
60.000,00             81.938,00            

> Processo 083/2019 - CT 038/2019 KRIATIVA - Aquisição de móveis em 
MDF para atender a gerencia de engenharia e tecnologia - GETEC.
> 095/2019 - Aquisição de mobiliário complementar Alberflex. Contrato 
em elaboração.
> Aquisições diversas em andamento e conforme necessidade.

2.5.02.08 Computadores 230.000,00
Aquisição de notebooks, tablets, 

datashows e equipamentos 
eletrônicos em geral.

230.000,00          110.828,85         
> Realizada readequação dos quantitativos. Aquição no ano de 2019. 
Processo 51/2019

2.5.02.10 Software 1.010.000,00
Aquisição e manutenção de 

licenças de softwares necessários à 
MSGÁS

1.010.000,00       324.343,55         

> Processo 296/2018 - Contratação de serviços de desenvolvimento e 
implantação de novas rotinas computacionais no Sistema de Gestão 
Administrativo e Financeiro(ERP), Protheus e ECM/Fluig, ambos da 
Totvs, para a integração e melhoria de processos de negócios da MSGÁS 
(R$ 245.800,00) - elaboração do Termo de Contratação.
> Processo 039/2019 - CT 023/2019 TOTVS - Aquisição de LICENÇA DE USO 
DA TOTVS, com serviço de manutenção e suporte.
> Demais aquisições em andamento.

2.5.02.11
Equipamento de 

Comunicação
30.000,00

Aquisição de equipamentos de 
comunicação

30.000,00             30.000,00            
> Aquisição de euipamentos de comunicação e mobilidade. Memorial 
Descritivo em elaboração

2.5.02.14
Equipamento de 

Segurança
41.000,00

Aquisição de detectores de GN; 
Cinto de segurança para espaço 

confinado.
41.000,00             41.000,00            > Memorial descritivo em elaboração.

2.5.02.17
Sistema 

Supervisório
40.000,00            

Aquisição de unidade de telemetria 
remota

40.000,00             40.000,00            
> Melhorias na unidade de telemetria remota para o Sistema 
Supervisório

TOTAL 17.096.127,37    17.096.127,37    13.607.757,05   
MPA = Melhor Previ são Atua l izada  jun/19 80% % de realização prevista

2.5.02.02
Edificações 

Obras e 
Benfeitorias

Projeto / Ação Status


