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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo S.A.

cNPJ/MF'í9.699.063/0001-06/NtRE 33.3.0031092-4
ara DA í65. REUNrÃo DA DtRÉToRtA
REALIZADA EM 14 DE MARçO DE 2019

l. DATA, HORAe LOCAL: 14.03.2019. às 09:00h, 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.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA: Presidente. Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lrma
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.DT.005/20í9 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a
contratação de sistema dê gestão de documentos capaz de armazenar de forma organizada
e acessível toda documentação técnica das linhas de transmissâo e subestações da MSG. O
prazo de fornecimento do sistema é 12 meses. O Valor máximo previsto para contratação
deste sistema e de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais) e foi apurado através de
consulta de preços rcalizada pela MSG junto ao mercado; 2. Assuntos Gerais: 2.1. Diretoria
de Meio Ambiente e Fundiário: 2.1 .í. AtualizaÇão da situação do Fundiário; 2.1 .2.
Atualização da situaçáo do licenciamento ambiental; 2.2. DiÍetotia Técnica: 2.2.1: Custos
Adicionais de Administração Local e de Canteiro de Obras - Consórcio lB: 2.2.2: Solução para

Íalta de frentes de obras de fundações - Consórcio lB:2.2,3. Solução para falta de frentes de
obra para fundaçôes do Consórcio ELIN.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í . PRD MSG.DT.005/20í I - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que a

contratação do sistema objeto da PRD é essencial para o projeto, uma vez que constitui o
meio de comunicação entrê projêtistas, fornecedores e construtores, e que o prazo de 12
(doze) meses é suficiente para a manutenção do serviço até a finalização das obras do
empreendimênto. Acrescentou que, por meio do referido sistema, os dados são
disponibilizados para a MSG e a equipe de Engenharia do Proprietário, que os aprovem ou
emitem notificação para correção dos documentos. Após a aprovação, os dados são utilizados
pela construtora para a realização do projeto. Quêstionado pelo Diretor de Contratos, Sr Luiz
Lima, o Diretor Técnico esclareceu que o armezenemento em quêstâo é realizado em nuvem,
não havendo armazenamento físico dos arquivos. Esclareceu também que houve a
necessidade de promover uma readequaçâo na estimativa orçamentária. Esta matéria já
havia sido aprovada na 1544 REDIR (PRD.MSG.DT.154.2018). Porém, o valor estimado de
ate R$ 68.520,00 se mostrou insuficiente porque foi necessária a inclusão de atividades
relacionadas com a migração de toda a base de documentos existentes (mobilização), bem
como a futura desmobilização, ambas dentro das especificaçóes técnicas e requisitos
estabelecidos pela MSG. A nova estimativa orçamentária foi atualizada para ate RS 80.400,00.
O colegiado de Diretores, por unanimidade, apÍovou a PRD MSG.DT.005/2019;

2. Assuntos Gerais - 2.í. DiretoÍia de Meio Ambiente e Fundiário: 2-1.1. O Diretor de
Meio Ambiênte e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou que o Ministério de Minas e
Energia emitiu nota técnica, recebida pela MSG em 131312019, na qual são apontados pelo
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÁo S.A,

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06/NtRE 33.3.0031 0S2-4
ATA DA 1654 REUNIAO DA DIRETORIA
REALIZADA EM í4 DE MARÇO DE 2Oí9

Ministério os impactos da não entrada em operação da Subestação de Fernão Dias. O Diretor
de Meio Ambiente e Fundiário pontuou que a nota técnica pode ser utilizada nos processos

de licenciamento ambientaÍ. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho sugeriu a sua utilização
nos processos de travessias e de negociaçáo com as acessadas; 2,1,2, O Diretor de Meio
Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, informou que recebeu o Relatório Técnico que
irá subsidiar o pedido de emissáo da Licença de Operação para o Seccionamento de 500kV
e o compensador estático, que será protocolizado até 11412O19, uma vez que o lançamento
de cabos será finalizado em 281312019 e o IBAMA informou que não serão necessárias
vistorias caso os cabos já estejam lançados. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário
acrescentou que, em 151312019, a Avalicon e o Consórcio Elin irão até a área da torre 0/2 do
seccionamento para a imissão na posse e quê o mandado êm questão autoriza a requisiçâo
de forÇa policial; 2.2, Diretoria Técnica: 2.2.1. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho,
informou que, em 131312019, foi realizâda reunião com o consórcio lB, na qual foram
discutidos os custos adicionais dâ administração local e de canteiro decorrente da êxtensão
contratual, os quais devem ser ressarcidos pela MSG. O Diretor pontuou que o valor pleiteado
pelo consócio foi de R$ 4,4 milhões, enquanto o apurado pelo Comitê Técnico foi de R$ 3,2
milhões, tendo sido acordado na reuniáo que o Comitê Técnico irá reavaliar os custos e
apresentar novamente os valores até 181312019.2.2.2O Diretor Í écníco, Sr. Joerlei Carvalho,
informou que, em reunião realizada com o Consórcio lB, no dia 131312019, foi pré-definido que
será estabelecida uma equipe mÍnima para as obras de fundaçôes, a qual será apresentada
para validação da Engenharia do Proprietário até o dia de hoje, e que ficou dêfinido que, em
caso de aprovação da equipe, a contagem de dias eventualmente disponíveis será contada a
partir do dia 151312419, sendo este excluído. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário
questionou a referida contagem, indagando a quem caberia tal controle, uma vez que, em
111312019, mais uma torre foi liberada, havêndo, portanto, novas frentes de trabalho. O Diretor
Técnico esclarêceu que tal controle é feito pela equipe de Engenharia do Proprietário e que a

data estabelecida é apenas um marco inicial, que depende de certificação da êquipe de
Engenharia do Proprietário. Assim sendo, se não houver efeliva paralisação, não haverá
contagem de dias. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, acrescentou que o
estabelecimento de uma equipe mínima é vantajoso para a MSG, uma vez que não será
necessária a desmobilização para posterior remobilização, o que geraria custos maiores.
2,2,3. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que, no que se refere à falta de frentes
de obra para a construção das fundações, será conÍerido ao Consórcio Elin o mesmo
tratamento dispensado ao Consórcio lB, qual seja a manutênção de uma equipe mínima que,

neste caso, será inferior, uma vez que o consórcio possui um volume menor de fundaçôes a
serem construídas. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sêbastiani, acrescentou que náo
há pendências Íundiárias nessa área, informação râtificãda pelo Diretor Técnico, que
complementou informando que as pendências decorrem dê questionamentos por parte das
acessantes e que eventos como desligamentos e chuvas, as quais impedem o acesso dos
equipamentos necessários para a construção das fundações, também refletem nas obras.

(Ala dá 165'RO da MSG, r6ali2âdá êm 1432019)
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÁO S.A.

CNPJ/MF 19.699.063i0001 -06/NrRE 33.3.003Í092-4
ATA DA 165â REUNrÃo DA DtREToR|A
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2Oí9

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura dêsta que, Iida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes,

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Luiz Eduardo'Sebastiani

Joerlei Carvalho Alves
Diretor Tácnico

Diretor de Contratos

(Alá da 165f RD da MSG, íêârizada €m 14 3 2019)
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Secretária

Diretor-Presidente

Eduardo Henrloue Garcia


