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REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2Oí9

L DATA, HORA e LOCAL: 19.02.2019, às 10:00h, 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.

ttt. COmeOSlçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.006/20í9 - Aprovar o aditamento 002 ao contrato no

012120'18, firmado com a Projel, que tem por objeto a execução de serviços continuados de
apoio administrativo à MSG, com o objetivo de prorogar a vigência contratual pelo prazo de
60 (sessenta) dias, com cláusula de morte súbita e aviso prévio de 30 (trinta) dias,
correspondendo ao valor estimado de R$ 150.943,40 (Cento e cinquenta mil, novecentos e
quarenta e três reais e quarenta centavos), tendo em vista a finalizaçáo do procedimento
licitatório para contratação dos serviços; 2. PRD MSG.DAC.007/2019 - Aprovar a contratação,
através de licitação, de empresa para prêstação do serviço de back-up em nuvem,
manutenção de website, aluguel de equipamentos e prestação de serviços continuados de
manutenção e gestão da tecnologia da informação para a MSG, com preço máximo estimado
de R$ 261.í80,80 (duzêntos e sessênta e um mil, cento e oitenta reais e oitenta centavos),
pelo período de 12 (doze) meses; 3. PRD MSG.DC.0O1|2O19 - PropÕe-se à Diretoria
Executiva aprovar, em seu nível de competência, e encaminhar, ao Conselho de
Administraçáo da MSG, a contratação, bem como a respectiva remuneraçáo, do
Assistente de Diretoria, Ricardo Cesar Costa Rocha, para compor a equipe da
Diretoria de Contratos, com salário de R$ 16.042,88 (dezesseis mil, quarenta e dois
reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao nível 3; 4. Assuntos Gerais.

Assuntos Gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

'1. PRD MSG.DAC.006/20í I - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que o contrato em comento se refere à prestação de serviços terceirizados
e que a licitação ocorreu, mas ainda não foi finalizade, vez que houve apresentação de
intenção de recursos, assim se faz necessário prorrogar o contrato com a Projel até que o
processo licitatório seja completamente finalizado, pelo praz de 60 dias, podendo se encerrar
antes, contudo com antecedência de 30 dias à empresa contratada. O colegiado de
Dirêtores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG,DAC.006/2019;

2. PRD MSG.DAC.OO7|2019 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. paulinho
Dalmaz, informou que se trata de licitação para Tecnologia da lnformação. O contrato vigente
se encerra em agosto dê 2019, assim a Diretoria se antecipou para que não haja
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3. PRD MSG-DC.00112019 - O Diretor de Contratos, Sr. Luiz Carlos de Lima, informou
que o candidato possui larga experiência em sua área, conforme currÍculo ora aprêsentado, e
está sendo contratado com a remuneração mensal referente âo Nível 3 do quadro de

assistentes de diretoria, ingressando na MSG para ocupaÍ a vaga que ficou aberta após a

saída do assistente de Dirêtoria Marco Antônio Namitala. O colegiado de Dirêtores, por
unanimidade, aprovou, em sêu nivêl de competênciâ, a PRD MSG.DC.00í/20í9 ê o
encaminhamento, ao Conselho de AdministÍaçâo, de PRCA para aprovação da
indicação;

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

da Mesa e Dirêtores presentes.

Mesa:

*6t
Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Luiz Eduardo Sebastiani
Dirêtor-Prêsidente lnterino
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Diretoria:

Joerlei Cdrvalho
Diretor Técnico

Eduardo Henf/que Garcia
Diretor de Contratos

Diretor de Administração e Compliance

Secretária

Diretor Financeiro


