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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÂo S.A.
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NtRE 33.3.0031092-4

ATA DA í88A REUNIAO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2Oí9

l. DATA, HORA e LOCAL: 20.08.2019, às 9:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimênto 6, em Botafogo, na cldade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Mêmbros da Diretoria e, como convidado, apenas para o item
2.3., o Sr. Diego Wilhelm da Rocha, assistente de diretoria.

lll. COIUPOSIçÃO on mese: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 't. PRD ÍtlSG.DT.024r20í9 - Aprovar o encaminhamento parâ a
deliberação do Conselho de Administração, nos termos do artigo 30, alínea "h", do Estatuto
Social da MSG, a proposta de 30 aditamento ao Contrato MSG 005/2015, celebrado com o
Consórcio ELIN, referente à concessão de reequilíbrio econômico e financeiro, dêconente dos
custos adicionais de Administração de Obras e de Administraçáo de Canteiros. O refêrido
contrato têm prazo de vigência de 70 (setenta) mêsês e valor atual de R$ 438.209.262,89
(guatrocentos e trinta e oito milh6es e duzentos e nove mil e duzentos e sessenta e dois reais
e oitenta e nove centavos). Com o aditamento ora proposto, o valor do contrato sofrerá um
acréscimo de R$ 4.057.864,67 (quatro milhões e cinquenta e sête mil e oitocentos e sêssentâ
e quatro reais e sessenta ê setê centavos), passando ao valor total de R$ 442.267.127 ,56
(quatrocentos e quarenta e dois milhões e duzentos ê sessenta e sete mil ecentoevintee
sete reais e cinquenta e seis centavos). Valores base novembro de 2013; 2. Assuntos
gêrais:2,1. Benefício do REIDI; 2.2. Apontamentos sobre vistoria aérea e terrestre do IBAMA;
2.3. Apresentação sobre o Status da obra.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DT.024/20í9 - O Diretor{écnico, Sr. Joerlei Garvalho, informou,
inicialmente, que haverá uma reunião com o Consórcio Elin amanhâ, 21.08.19, para tratar de
alguns pleitos, dentre os quais o de administração adicional por extensáo do prazo contratual.
Explicou que, apesâr do 2o Aditivo prorrogar a execução até julho de 2019, na época só foi
pago o custo de administração adicional até abril de 2019, com a intenção de exigir que a obra
fosse entregue mais cedo. Contudo, em virtude dos impedimentos de várias travessias de
linhas, a obra não foi concluída até abril e, portanto, a MSG necessita ressarcir os 3 meses
adicionais. O assunto foi submetido ao Jurídico, que emitiu parecer favorável, por mêio do
Parecer MSG JUR 066/2019. O Colegiado de Direiores, por unanimidade, aprovou, em
seu nível de competência, a PRD MSG.DT.024/2019 e seu encaminhamento
aprovação do Consêlho dê Administração;

2. Assuntos Gerais: 2.1. O Diretor de contratos, Sr. Luiz Carlos Lima, informou que o
beneÍício do REIDI vencerá em outubro de 2019 e que há a necessidade de enviar o pleito de
prorrogação para a ANEEL. A Dirêtorie Financeira está elaborando o pleito e a carta será
enviada àANEEL, solicitando a extensão do benefício até a conclusão da obra; 2.2. O Diretfrr
de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar Schwanka, realizou apresentação sobre a vistor
técnÍca do IBAMA, ocorrida de 12 a 16 de agosio de 20í9, e seus
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também, que o IBAMA solicitou o cronograma atualizado do êmpreendimento; 2.3. O
Assistente de Diretoria, Sr. Diego Rocha, realizou apresentação do acompanhamento
semanal do empÍêendimento, com resumo das atividades, agões, pontos de atenção e
histograma, tanto para as subestaçôes como para as linhas dê transmissão.

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