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MATA DÉ SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NrRE 33.3.00310924
ATA DA 199. REU}IIÃo DA DIREÍoRIA

REALIZADA EM í7 DE OUTUBRO DE 2Ot9

l. DATA, HORA ê LOGAL: 17.10.2019, às 16:30h, na Rua Votuntários da pátria, no .t13,

pavimento 6, em Botafogo, na cidadê e no êstado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPO$ÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior ê Secretária: Luciana Guedes
Vieira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEII! DO DIA: í. PRD MSG,DT.040/20í9 - Propõe-se à Dirêtoria Executiva aprovar a
contrataçâo, por meio de dispensa de licitação, da empresa Schneider Electric Brasil S.A para
aquisição do equipamento relé, com valor de R$ 355.341,45 (Trezentos e cinquenta e cinco
mil, trezentos e quârenta e um rêais e quarenta e cinco centavos).

V. ASSUNTOS TR.ATADOS/DELIBER^ADOS:

1. PRD MSG.DT.04O|2019 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlêi Carvalho, informou que que
durante a fase final de aprovação dos projetos de integração do SPCS, na SE ltatiba, a MSG
foi informada da impossibilidade de integração dos novos relés de proteção do diferencial de
barra (fabricação GE), com os relés existentes (fabricação Sehneider). Pontuou que a
impossibilidade de integraçâo não estariâ relacionada às características técnicas entre os
equipamentos, e sim às condiçõês contratuais impostas pelo fomecedor do equipamento
existente. O Diretor Técnico esclareceu que a instalação dos novos rêlés implicaria na perda
de garantia ofereclda pela Schneider, o que acaretaria prejuízo à emprêsa Acessada
(Transenergia São Paulo S/A). Acrescêntou que, para viabilizar a aprovaçáo dos projetos de
integração entre os SPCS e minimizar o impacto no atraso no empreendimento, que podêria
sêr potencializado no caso de uma disputa sobre esta questão, entendeu-se ser a aquisição
de novos relés junto ao fabricantê Schneider a única alternativa viável, conforme apresentado
na proposta, considerando os equipamentos e complementos necessários. O valor total dos
serviços será de R$ 355.341,45 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e
um reais e quarenta e cinco centavos). O Colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DT.04O|2O19;

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 componentes
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