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l. DATA, HORA e LOCAL: 22.10.20'19, às 09:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidâde e no estado do Rio de Janeiro,

ll. PRESENÇA: Totalidadê dos Membros da Diretoria e, como convidados, apênas para o item
4.1., os assistentes de diretoria, Srs. Diego Wlhelm Rocha e Joáo Marcelo.

lll. COMPOSIÇÃO Ol mesl: Presidente: José Jurhosa Junior e SecretáÍia: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.024I2019 - Aprovar a rescisão do Contrato MSG no

01212019, relativo à contratação de empresa seguradora para emissâo de apólice de Seguro
de Acidentes Pessoais para os Consêlheiros, Diretores e Assistentes de Diretoria da Mata de
Santâ Genebra Transmissáo S.A, com fulcro na cláusula 17 - Da rescisão contratual, item
17.1, alinea "i", bem como aprovar a realizaçâo de processo licitatório para contrataçáo de
empresa seguradora para emissão de Apólices de Seguro de Acidentes Pessoais para os
Conselheiros, Diretores e Assistentes de Diretoria da MSG. O valor máximo para nova
contratação será de R$ R$ 30.733,48 (trinta mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e

oito centavos), com prazo de vigência de 12 meses; 2. PRD MSG.DT,038/20í 9 - Aprovar, em
seu nível de competência, com posterior encaminhamento de PRCA ao Conselho de
Administraçáo, para aprovaçáo da aquisição de 23 estruturas metálicas (torres)
sobressalentes, para rêserva das linhas de transmissão ARA2/FD|, ARA2/|TT e ITT/BTA de
propriedade da MSG e de 03 estruturas metálicas (iorres) para o trecho do seccionamento da
linha de Furnas na subestaçâo Fernão Dias. Foi realízada pesquisa de mercado entre
possíveis fornecedores, considerando a média de preços, a compra resulta no valor de
R$ 4.509.858,43 (quatro milhôes, quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e
quarenta e três centavos). A Diretoria Técnica sugere abertura do processo de licitação para

fornecimento desta nova contratação; 3. PRD !llSG.DT.041l2019 Aprovar, nos termos do
artigo 35 A, do Estatuto Social da MSG, a proposta de ressarcimento relativos a vigilância
contratada pelo Consórcio lB, Contrato MSG no 00412015, para trechos de travessias náo
aprovadas da LT 500kV ltatiba - Bateias, no montante de R$ 288.433,41 (duzentos e oitenta
e oito mil, quatrocêntos e trinta ê três reais e quarenta e um centavos); 4, Assuntos gerais:
4.í. Apresentação do Bl de acompanhamento do empreendimento; 4.2. Desnecessidade de
Alteração do Têrmo de Referência anexo à PRD DT 035.2019t

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DAC,024|2019 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. José
Jurhosa Jr., mêncionou que se trata de PRD para aprovar a rescisáo do Contrato MSG
01212019, âpós a contratação, através de processo licitatório, de novo seguro de acidentes
pessoais, vez que o contrato atual não está atendendo às condições da MSG, posto que não
aceita assegurar um dos funcionários da MSG, em virtude da idade. O Colegiado de
Oiretores, por unanimidade, aprovou a PRO lúSG.DAC.02ttl2019;
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2- PRD illSG.DT.038/20í9 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho mencionou que as
despesas ocorrerâo apenas no exercício de 2020. O Golegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.038/20{9;

3. PRD MSG.DT.041|2O19 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho mencionou que se
trata dê serviço de vigiláncia contratada para duas travessias, na Rodovia Castelo Branco,
que ficaram expostas ante a nâo liberação das travessias. As travessias foram realizadas em
outubro. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.04ll2A19i

4. Assuntos Gerais:4.1. Os assistentes de diretoria, Srs. Diego Wlhelm Rocha e João
Marcelo, apresentaram o Bl de acompanhamento do empreendimento; 4.2. O Diretor Técnico,
Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que a PRD foi aprovadã, condicionada à alteração do Termo
dê refêrência, desde que a base de voo fosse em São Pâulo. Contudo, como é indiferente o
ponto de partida, náo há necessidade de alteraçâo do Termo de Referência. O Golegiado de
Diretore§, após êlucidação pêlo Diretor Técnico, âcatou o TeÍmo de Referência
conforme anteriormente apresêntado,

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

da Mesa e Diretores presentes.
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