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MATA DE SANTA GENEBM TRANSMISSÃO S.A.

0NPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4
ATA DA í87à REUNIÃo DA DTREToRTA

REALIZADA EM í6 DE AGOSTO DE 2019

l. DATA, HORA e LOCAL: 16.08.2019, às 10:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,

pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

11. PRESENçA: Totalidade dos membros da Diretoria Executiva, sendo que os Diretores

José Jurhosa Junior, Diretor-Presidente, Gilmar Schwanka, Diretor de Mêio ambiente e
Fundiário, e Joerlei Carvalho, Diretor-Técnico, participaram remotamente, conforme previsto

pelo Artigo 34, §4o, do Estatuto Social da MSG, e, como convidada, a Sra. Katyani Ogura,

assistente da Diretoria de administração e compliance da MSG.

lll. COMPOSIÇÃO OA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Noguêira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DtA: {. PRD MSG.DAC.o{ 8/20í 9 - Propõe-se à Diretoria Exêcutiva aprovar
a contrataÉo, por meio de Dispensa de Licitaçáo, da empresa UC Brasil Soluções lntegradas
Eireli - EPq para locação de equipamento de videoconferência, no valor de R$ 9.594,00 (nove

mil e quinhentos ê noventa e quatro rears), pelo período de 6 (seis) meses; 2. Assuntos
Gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DAG.018/2019 - A assistente de diretoria, Sra. Katyâni Ogura, explicou
que, por solicitaçáo do Diretor-Presidente, as reuniôes realizadas por meio de
videoconferência para apresentação dos projetos, a partir desta data necessitam ser
realizadas na sede dã MSG. Considerando que as videoconferências são realizadas, no
mínimo, com chamadas simultâneas para Copel e Furnas, foi necessário adequar o
equipamento técnico que realiza a vídeo conferência. Atualmente a MSG possui equipamento
Polycon - Real Presence Group 300 - MPTZ-g. Este equipamênto não permite a realizaçáo
de videoconferência com "multiconexão" ou mêsmo a atualização, por meio de licenças para
extensão de multiconexâo. Se for para a MSG comprar novo equipamento, o custo médio é
de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mais os valores das licenças de uso, que, neste
caso, são necessárias 2 (duas) licenças, que possuem custo médio de R$5.000,00 (cinco mil
reais), cada uma- AAEON, empresa que presta suporte de Tl na MSG, sugeriu a locação do
equipamento, pois acenêta custo mu;to menor. Assim, foi realizada pesquisa de mercado e
constatado que, realmente, a locação do equipamento, já com as licenças necessárias para
realização de vídeo conferência multiconexões, custará mensâlmente à MSG R$1.599,00 (um
mil, quinhentos e noventa e nove reais). A locação do equipamento será realizada pelo prazo
de 6 meses, com custo total de R$9.594,00 (nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais).
O colegiado dê Dirêtorês, por unanimidade, apÍovou a PRD MSG.DAC.0í 8/2019.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a trater, foi suspensâ a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores prêsentes, sendo remetida para
participaram da reunião remotamente.
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MATA DE SANTA GENEBRA ÍRANSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF 19.ô99.063/0001-06/NIRE 33.3.0031 092-4
ATA DA 187â REUNIÃo DA DIRETORIA

REALIZADA EIUI í 6 DE AGOSTO DE 2019

(Ata dâ 1ô7'RD da MSG reálEda êm 16 0ê 2019)
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Joerlei Carvalho Alves

Luiz Carlos de Lima

Diretor Financeiro

Convidados:

Assistente de diretoria

José

Diretor de Contratos


