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ATA DA rgcu REuNtÃo DA DTREToRTA

REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019

L DATA, HORA e LOCAL: 25.09.2019, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,

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

ll. PRESENÇA:Totalidade dos Membros da Diretoria e, como convidados, o Sr. DiegoWilhelm
da Rocha, assistente de diretoria, apenas para o item 3.1.

lll. COMPOSIÇÃO DA llilESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.DAC.Azln0l9 - Aprovar aditamento nE 001 ao Contrato
n.o 008/2019 firmado com a empresa Veent Empreendimentos Empresariais Ltda. acrescer
um profissional de serviço continuado, ocupando cargo de Assistente Administrativo Pleno e,
assim, adicíonar aproximadamente 3,87o/o (três inteiros e oitenta e sete centésimos por cento)
ao valor total do referido lnstrumento, coÍrespondente à R$ 21.039,75 (vinte um mil, trinta e
nove reais e setenta e cinco centavos), passando o Contrato ao valor total de R$ 565.039,75
(quinhentos e sessenta e cinco mil e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos). O
acréscimo ora proposto considera o período de vigência restante, qual seja 3 (três) meses; 2.

PRD [í§G.DT.031í20í9 - A proposta tem por objetivo solicitar à Diretoria Executiva anuência,
em seu nível de competência e posterior encaminhamento de PRCA ao Conselho de
Administração, para aquisição de cabos sobressalentes para as linhas de transrnissão da
MSG, em caráter de urgênciâ, e cabos para o trecho do seccionamento da linha de Furnas,
na subestação Fernão Dias. A empresa a ser contratada deverá disponibilizar: 27 bobinas
(75.427,zkg) de cabos "ACAR' 1000MCM 30/7, fornecidos em bobinas de madeira com +-

2793k9 cada; cabos Dotterel 1217-176,9MCM, (2620kg) fornecidos em 2 bobinas de madeira;
cabos RAIL 45/7 - 954KCM, (12824k9) fornecidos em 4 bobinas de madeira. Foi realizada
pesquisa de mercado com diversas empresas e apenas duas responderam. A média
identificada para este material é R$ 1.343.558,98 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos). A Diretoria Técnica sugerê
abertura do processo de licitação para fornecimento desta nova contratação. 3. Assuntos
gerais: 3,í. Apresentação do Bl de acompanhamento do empreendimento; 3.2. Pagamento
da Solicitação de Recursos No 692 da Avalicom, referente aos honorários periciais do
Processo No 1001472-82.2016.8.26.0123, que tem como Réu Albert Charles Martin, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais); 3.3. Pagamento da Solicitação de Recursos No 693 da
Avalicom, referente aos honorários periciais do Processo No 1002363-78.2016.8.26.0681, que

tem como Réu Comercial eAgrícola lndaia, no valor de R$ 2.000,00 (três mil reais); 3.4. Carta
da Junto Seguros - Expectativa de Sinistro - Canara.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS:

1. PRD MSG,D^C.021//20í9 - O Diretor de Administraçâo e Compliance, Sr. José
Jurhosa Junior, informou que, em virtude do aumento do volume de trabalho na MSG, ante às
recentes mudanças Çom a saída de 3 (três) diretores, necessita-se contratar um novo
assistente administrativo para auxiliar a administraçâo da MSG. Assim, solicita a autorização
para aditar o contrato No 008/2019 em 3,87Yo (três vírgula oitenta e sete por cento), vez que
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o contrato só possui mais 3 meses de vigência. Ainda quê o contrato seja renovado, o
acréscimo seria de aproximadamente 10o/o (dez por cento), estando dentro do limite legal de
acréscimo. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, eprovou a PRD
il|sc.DAC.02il2019;

2. PRD MSG.DT.03í/20í9 - O Diretor técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que a
MSG buscou definir a quantidade necessária de sobressalentes, junto à FURNAS e COPEL,
e essa quantidade está sendo solicitada via licitação, para atender às reposiçôes futuras, caso
necessárias. Têndo em vista a lentidão do processo licitatório, a Diretoria Técnica resolveu
iniciar o processo de contratação para a fase de operação e manutenção. O Colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD [ISG.DT.03112019 e o encaminhamento de
PRCA ao Gonselho deAdministração;

3. Assuntos Gerais: 3.í. O assistente de diretoria, Sr. Diego Wilhelm da Rocha,
apresentou o Bl de acompanhamento do empreendimento; 3.2. Aassistente de Diretoria, Sra.
Marina Lima Nogueira, mencionou que a Avalicom, que representa a MSG nos processos
judiciais referentes à liberação fundiária, informou quê, no processo supracitado, o juiz
solicitou a realização de perícia e que os honorários periciais ficaram determinado em
R$ 3.000,00 (três mil reais). O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que,
deverá ser pago o valor referente aos honorários periciais; 3.3. A assistente de Diretoria,
Sra. Marina Lima Nogueira, mencíonou que aAvalicom, que representa a MSG nos processos
judiciais referentes à liberação fundiária, informou que, no procêsso supracitado, o juiz
solicitou a realização de perícia e que os honorários periciais ficaram determinado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que,
deverá ser pago o valor referente aos honorários periciais; 3.4. O Diretor técnico, Sr.

Joerlei Carvalho, mencionou que a MSG firmou, no passado, contrato com a Carrara, com o
objeto de supressão de pinus e eucaliptos da Linha de transmissão. Após a contrataçâo, a
empresa contratada demonstrou não ter capacidade de atender a MSG no prazo solicitado e
sempre manteve produtividade abaixo do esperado. Coincidente com a baixa produção, o
contrato foi suspenso por 120 dias, na época da paralisação dos demais contratos com
EPCistas. Quando se solicitou a retomada, verificou-se que o Contrato estava vencido e a
Diretoria, à época, entendeu que o contrato estava encerrado e que haveria uma judicialização
contra a contratada pelo inadimplemento do contrato. Contudo, a contratada não aceitou a
finalização do contrato, pois alegou que não foi cumprido o prazo porque a MSG mandou
suspender o contrato durante sua execução. Assim, a Contratada ingressou em juízo para
solicitar os danos pelo encerramento do contrato. Desde a época da discussão, a MSG
solicitou à seguradora a execuçâo da garantia do contrato e a seguradora vem solicitando
informaçôes sobre a finalizaçâo do processo administrativo. Assim, solicita que a comissão
instaurada para apuração do processo administrativo tome as providências necessárias à

conclusão do mesmo, para posterior envio de informações à seguradora.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo I
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assínada pelos componenles Yda Mesa e Diretores presentes. 
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Secretária

(Ata dã 194'RD da MSG, realizada em 25.09 2019)
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Presidente

José Jurhosa
Diretor-Presidente Diretor Financeiro


