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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMIS§ÃO S,A.

cNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NtRE 33.3.0031092-4
ATA DA 184ã REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2Oí9

Í. DATA, HORA ê LOCAL: 30.07.2019, às 15:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Mêmbros da Diretoria.

lll. COMPOSIÇÃO Ol mesn: Presidente: Gilmar Schwanka e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEIi DO DIA: í. PRD [iSG.DAc.O15l2O19 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar
a contratação, por meio de licitação, de empresa para prestação de serviços continuados de
limpeza geral e copa, com fornecimento de materiais e equipamentos nas instalaçÕes da
MSG, com preço máximo estimado de R$ 73.252,61 (setenta e três mil duzentos e cinquenta
e dois reais e sessenta e um centavos), pelo período de I (oito) meses; 2. Assuntos GêÍai$;
2.1. Visita técnica do IBAMA para emissão da LO; 2.2. Assinature dê Acordos Opêrâtivos.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DAC.0{5/2019 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que a emprêsa prestadora de serviço atual terá o contrato encenado em
agosto dêste ano e, ao tentar renovar, ela se recusou a aceitar o preço mais baixo, compatível
com os valores de mêrcado. Assim, solicita a autorização para abertura de novo processo
licitatório, com valor máximo de licitação, para 8 meses, de R$ 73.252,6í (setenta e três mil
duzentos e cinquenta e dois reais ê sessenta e um centavos). O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a MSG.DAC.oí 5120í9;

2, Assuntos Gerais: 2.1. O Diretor-presidente interino, Sr. Gilmar Schwanka, informou
que estará ausênte na próxima semana, para acompanhar a visita técnica do IBAMA, para
emissão da LO; 2.2. O Diretor-técnico, Sr. Joerlei Carvalho, solicitou que o Diretor de
Contratos finalize, com a maior brevidade possível, os Acordos Operativos a serem firmados
com Furnas, Cantareira, State Grid e TST.

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 componentês
da Mesa e Diretores presentes.
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_ Marina Limà Noguerra
Secretária
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÁO S.A.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -0ô/NIRE 33.3.0031 0924
ATA DA 184' REUNIÃO DA
REALIZADA EM 30 DE JULHO

(Ata da 134'RO dá IMSG, Íeallzádaem 30 07.2019)
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e Compliance

Diretor de Contratos

Eduardo Heiirique Garcia

interino
Ambiente e Fundiário


