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REALIZADA EM ,l2 DE FEVEREIRO DE 2019

Í. DATA, HORA ê LOGAL: 12"02.2019, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOS]ÇÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Sêcrêtária: Marina Lima
Nogueira, êscolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DM AF.O2112019 - Aprovar o aditivo 002, para alteração dâ
CúUSULA 3", prazo de vigência e prorrogação de prazo, do Contrato MSG no OO112O18,

firmado com o Escritório Serrão Sociedade de Advogados, que tem por objeto a prestação de
serviços técnicos especializados de advocacia para assessoria jurídica extrajudiciâl. Os
prazos de execução e vigência do Contrato MSG no 001/20í8 serão prorrogados pot 12 (doze)
meses, contados após a publicação do extrato do aditamento em D.O. do Estado do Paraná.
O valor estimado do Contrato, de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil), náo sofrerá
alieraçáo; 2. PRD MSG.DMAF.02Z2019 - Aprovar a contratação direta, através de
inexigibilidade, do escritório Serrão Advogados para defesa dos interesses da MSG em
processos judiciais a serem impêtÍados contra a ANEEL, pelo valor máximo de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais); 3. Manutençáo da Equipe Mínima pelo Consórcio ELIN; 4.
Assuntos Gerais: 4.í. lnformação sobre a mediaçáo realizada na Gerência Regional do
Trabalho.

V, ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DMAF.02{/20í9 - O Diretor dê Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, informou que o contrato êm comênto se refere à prestação de serviços técnicos
especializados de advocacia para assessoriâ jurídica extrajudicial, visando a elaboração de
requêrimento e condução do respectivo processo administrativo, a fim de obter a
recomposição do cronograma de implantação e demais prazos constantes do Contrato de
Concessão n'01/20í4-ANEEL celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica. O 20
aditivo se justifica pelo fato de que o processo administrativo relativo ao objeto do Íeferido
contrato encontra-se em trâmite perante a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
ainda pendentê de encerramento. Assim, com intuito de evitar qualquer descontinuidade na
conduçâo do respectivo procêsso administrativo junto àANEEL, a MSG aceitou a proposta do
Escritório Sêrrão Advogados de assinar o aditivo de prazo por mais doze meses, haja vista
que resta saldo contratual para sua execução. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DAC.O21|2019;

2. PRD MSG.DMAF.022í2019 - O Diretor dê Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, informou que tendo em vista um despacho da ANEEL, imputando penalidade à
MSG, no âmbito do processo administrativo, faz-se necessário a contrataçáo de escritório
para ingressar com ações judicials com o fito de tentar desconstituir a penalidade imposta.
Assim, foi solicitada cotação a alguns escritórios de referência, com expertise no assunto, e
recebemos do escritório Serrão Advogados, que já nos atende na defesa dos processos
administrativos junto à ANEEL, a proposta mais vantajosa. Assim, propõe-se à Diretoria4l (J ;p
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Executiva a aprovação da contrataÇão do mencionado escritório, pelo valor máximo estimado
de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), vez que a maioria dos honorários
(R$ 440.000,00) está condicionada ao êxito dos processos, sendo o valor de prolabore
R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DAC.02212019;

3. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que o Consorcio ELIN finalizou quase
todas as fundações, mas tem, ainda, 18 pendentes, das quais 7 (sete) dependem da liberaçâo
da State Grid e as demais dependem do seccionamento de Furnas e CTEEP, que dependem
dê desligamentos. Assim, há de se definir se a Diretoria Executiva autoriza a dêsmobilização
e, futuramente, uma nova remobilização, ou se autoriza o Consórcio a manter uma equipe
mínima, que, além de custo mais baixo que pagar a desmobilização e uma remobilização, tem
o benefício de uma retomada das obras num prazo mais curto que caso seja necessário
remobilizar. O colegiado de Diretores, por unanimidadê, aprovou a manutenção da
equipe mínima do Consórcio ELIN para a fundações que es#io pendentes de liberação;

4. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que a MSG foi chamado pela Gerência
Regional do Trabalho para se manifestar acerca do descumprimento do pagamento de verbas
trabalhistas pela empresa ETE. Na mediação, o Diretor Técnico informou que a MSG não
pode pagar os valores que estão retidos, referentes ao pagamento de medições da ETE, vez
que a ETE não apresentou certidões de regularidade válidas. Assim, em via de acordo, a GE
se comprometeu a assumir os valores devidos pela ETE, desde que a MSG assine o 5o

Aditamento com o Consórcio GE/ETE, que tem por objetivo alterar a composição dê execução
dos serviços para que a GE assuma os serviços da ETE. Assim solicita que a assinatura do
aditivo seja feita com a maior brevidade possível para que seja atendido o acoÍdo realizado
na Gerência Regionãl do Trabalho, além de viãbilizar a execução dos serviços que ho.ie não
estão sêndo atendidos pela ETE.

Vl. ENCERRAII,IENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
nêcessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, sêgue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

I
Mesa: , a-------,.-72-...-§<r_
Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Diretoria:

Luiz Eduardo Sebastiani
Diretor-Presidente I nterino

Gilmar
Diretor de
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Joerlei Carvalho Al
Diretor Técnico

Diretor de Contratos
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