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ADITAMENTO 001 AO CONTRATO 

MSG  008/2020, CELEBRADO EM 

02/07/2020 ENTRE A MATA DE 

SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO 

S.A. E TOP QUALITY MUDANÇAS 

LTDA., NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Pelo presente instrumento, a MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., 

empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF 

nº 19.699.063/0001-06, com sede à Rua Voluntários da Pátria, nº 113 – Pav. 6 – 

Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22270-000, neste ato representada por seus 

diretores Sr. José Jurhosa Junior, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, 

portador da cédula de identidade n.º 1.647.241 SSP-PR, inscrito no CPF sob o n.º 

174.593.891-53, na qualidade de Diretor-Presidente; Sr. Eduardo Henrique 

Garcia, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade n.º 

5420771 SSP-MG, inscrito no CPF sob o n.º 815.247.496-72, na qualidade de 

Diretor de Contratos; Sra. Mariceli Schmidt dos Santos, brasileira, casada, 

administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 7.708.193-3, 

SSP-PR, inscrita no CPF sob o n.º 041.946.999-04, na qualidade de Diretora de 

Administração e Compliance, todos com poderes conferidos no art. 37 do Estatuto 

Social da Sociedade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, Top 

Quality Mudanças LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.702.327/0001-18, com sede no endereço Rua do Bonfim, nº 251, 2º e 3º andar, 

São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada pelo Sr. Luiz Henrique 

Ferreira Liebermann, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de 

identidade 07273508-7/IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 919.815.577-68, residente 

e domiciliado no endereço Rua Dulce Rosalina, nº 73, casa 1, São Cristóvão, Rio de 

Janeiro/RJ, doravante denominada CONTRATADA, resolvem aditar o referido 

CONTRATO, devidamente aprovado na 047/2020 REDIR,  o que ora fazem 

mediante os seguintes termos e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de 

execução e de vigência do referido contrato por adicionais 60 (sessenta) dias, com 

cláusula de morte súbita, caso em que a CONTRATANTE notificará a 

CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos;  
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1.2. O valor mensal referente a locação de espaço com 30 metros quadrados, para 

armazenamento de mobiliário e equipamentos de TI, em depósito próprio da 

CONTRATADA, permanece R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, pelo período de 

prorrogação, corresponde ao valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

 

1.3. O valor global do Contrato passará de R$ 12.102,50 (doze mil, cento e dois reais 

e cinquenta centavos), para R$ 16.102,50 (dezesseis mil, cento e dois reais e 

cinquenta centavos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – DOS 

PRAZOS 

2.1. A Cláusula Quarta – DOS PRAZOS do CONTRATO ora aditado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

4.1. O prazo de execução deste CONTRATO será de 120 (cento e vinte) 

dias e o prazo de vigência será de 150 (cento e cinquenta) dias, ambos 

contados da data da sua publicação, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, podendo ser prorrogado sob as condições do art. 71 da Lei nº 

13.303/16. 

(...) 

4.4. O prazo da locação de espaço com 30 metros quadrados para 

armazenamento de mobiliário e equipamentos de TI, em depósito próprio 

será de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se em 03/07/2020”. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO   

3.1.   A Cláusula Sexta – DO PREÇO do CONTRATO ora aditado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços objeto 

deste CONTRATO, o valor global de R$ 16.102,50 (dezesseis mil, cento e 

dois reais e cinquenta centavos), de acordo com as condições de 

pagamento previstas na Cláusula Sétima deste Instrumento. 

6.1.1. O valor global do Contrato é dividido em:  

a) R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), referente aos serviços de 

transporte, guarda de bens, em espaço com 30 metros quadrados e 

segurança, pelo período de 120 (sessenta) dias. 
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b) R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinquenta centavos), referente ao 

seguro dos bens, o que equivale a 1,0 (hum vírgula zero porcento) do valor 

dos bens declarados.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA 

RESCISÃO CONTRATUAL 

4.1. A Cláusula DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL do 

CONTRATO ora aditado passa a vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

17.1 O Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

(...) 

o) a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, ficando esta isenta 

de ônus, desde que notifique a CONTRATADA com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias”. 

 

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS  

5.1.  Os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos valores assumidos 

no presente Aditivo serão classificados na rubrica “Administração da Sociedade”, 

prevista no Plano de Negócios – Rev. 6, da Mata de Santa Genebra Transmissão 

S.A. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

6.1.  O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 71, Caput e Parágrafo 

Único da Lei 13.303/16. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato 

inicial, firmado entre as partes. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo 

aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as 

quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
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Rio de Janeiro,       de                       de 2020. 

 

 

JOSE JURHOSA 

JUNIOR 

EDUARDO HENRIQUE 

GARCIA 

MARICELI SCHMIDT DOS 

SANTOS 

Diretor-Presidente Diretor de Contratos Diretora de Administração e 

Compliance 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

CONTRATANTE     

 

  

   

 

 

Luiz Henrique Ferreira Liebermann  

TOP QUALITY MUDANÇAS LTDA 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________  __________________________ 

NOME:      NOME: 

CPF:                 CPF: 
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6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 02 de setembro de 2020,

14:50:34



RICARDO FLORENÇO DA SILVA Assinou como testemunha - Email: ricocatete@hotmail.com - IP: 189.40.83.54
(54.83.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 52022) - Geolocalização: -22.9960028 -43.3063745 - Documento de
identificação informado: 105.583.947-01 - DATE_ATOM: 2020-09-01T18:08:55-03:00

01 Sep 2020, 18:15:51
RAIZA JAVARINI CARNEIRO Aprovou - Email: raiza.veent@msgtrans.com.br - IP: 201.76.184.226
(mvx-201-76-184-226.mundivox.com porta: 45046) - Geolocalização: -22.910346999999998
-43.174304299999996 - Documento de identificação informado: 132.677.477-83 - DATE_ATOM:
2020-09-01T18:15:51-03:00

01 Sep 2020, 18:16:06
EDUARDO HENRIQUE GARCIA Assinou como parte - Email: eduardo.garcia@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218
(187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 8286) - Documento de identificação informado: 815.247.496-72
- DATE_ATOM: 2020-09-01T18:16:06-03:00

01 Sep 2020, 18:17:39
SÁVIO FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO Assinou como testemunha (Conta
674f33a6-9ea3-4a97-8cef-15da0aba444f) - Email: savio.veent@msgtrans.com.br - IP: 179.70.249.200
(179-70-249-200.user3p.veloxzone.com.br porta: 57348) - Geolocalização: -23.0044142 -43.4504828 - Documento
de identificação informado: 147.339.957-25 - DATE_ATOM: 2020-09-01T18:17:39-03:00

01 Sep 2020, 18:41:01
MARICELI SCHMIDT DOS SANTOS Assinou como parte (Conta 9d94ee37-8dc7-4972-b2b0-06a1f5b058cb) - Email:
mariceli.santos@msgtrans.com.br - IP: 187.8.191.218 (187-8-191-218.customer.tdatabrasil.net.br porta: 6460) -
Documento de identificação informado: 041.946.999-04 - DATE_ATOM: 2020-09-01T18:41:01-03:00

02 Sep 2020, 07:57:49
JOSE JURHOSA JUNIOR Assinou como parte (Conta 5fafac6a-4b2b-4928-b72c-7d0103d1b35a) - Email:
jurhosa@msgtrans.com.br - IP: 177.58.228.23 (177-58-228-23.3g.claro.net.br porta: 12028) - Geolocalização:
-23.1941422 -46.9065298 - Documento de identificação informado: 174.593.891-53 - DATE_ATOM:
2020-09-02T07:57:49-03:00

02 Sep 2020, 14:49:08
LUIZ HENRIQUE FERREIRA LIEBERMANN Assinou como parte - Email: topqualitymuda@yahoo.com.br - IP:
191.39.32.238 (191.39.32.238 porta: 16834) - Geolocalização: -22.8904666 -43.2224466 - Documento de
identificação informado: 919.815.577-68 - DATE_ATOM: 2020-09-02T14:49:08-03:00

Hash do documento original
(SHA256):9b95eca06811c92772602d05b328560e6fe4bb779b47a97acf1b6c9b066f6bbd
(SHA512):65d483b73a7f45da8ea604d8d6b33a83ed2f49e89b19c57c1fc81480697a8df8434fb625853ae70ebf45eaf4cb4ccefe40cd8c0a74f1a510bbe2dc35acc01ff4

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
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PARANÁ CLÍNICAS – PLANOS DE SAÚDE S/A
CNPJ Nº 76.717.040/0001-10

RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR TÉCNICO - Para todos os fins 
legais, eu, CARLOS ROBERTO MORTEAN, brasileiro, médico, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 2.095.634-8 – SESP/PR, registrado no Conselho 
Regional de Medicina do Paraná sob o nº 9.480 e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 510.526.609-91, com endereço na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
na Rua Paulo Gorski, nº 1.101, Casa 20, Condomínio Bela Vista, CEP 81210-
220, por meio desta carta, de forma irrevogável e irretratável, renuncio ao meu 
cargo de Diretor Técnico da PARANÁ CLÍNICAS – PLANOS DE SAÚDE 
S/A, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.717.040/0001-10, 
com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Av. Pres. Getúlio Vargas, 
nº 3201, Água Verde, CEP 80240-041, registrada na Junta Comercial do Esta-
do do Paraná sob o NIRE 41300021422 (“Sociedade”), para o qual fui eleito 
por ocasião da Ata nº 32 de Reunião de Diretoria da Sociedade, realizada em 
17.04.2020. Declaro que não tenho nada a reclamar da Sociedade, a qualquer 
título ou a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, em razão ou por consequên-
cia da minha atuação como Diretor Técnico da Sociedade até a presente data, 
outorgando, assim, a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação à 
Sociedade. Não obstante, a Sociedade, por sua vez, mediante o recebimento 
desta carta, outorga a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com 
relação a qualquer obrigação, responsabilidade, demanda e/ou qualquer valor 
eventualmente devido por mim com relação ao cargo de Diretor Técnico da 
Sociedade, para nada mais reclamar ou receber, a qualquer tempo ou título, 
com relação ao período em que ocupei o cargo de Diretor Técnico. CARLOS 
ROBERTO MORTEAN - Diretor Técnico. Recebido e de acordo na mesma 
data: PARANÁ CLÍNICAS – PLANOS DE SAÚDE S/A. TERMO DE AU-
TENTICIDADE - Eu, Felipe Skraba, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o 
nº 48957, inscrito no CPF nº 05101817910, DECLARO, sob as penas da Lei 
Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento 
é autêntico e condiz com o original. CERTIDÃO - Junta Comercial do Paraná 
- Certifico o registro em 19/06/2020 sob o nº 20203014502. Leandro Marcos 
Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

 78580/2020 

HOSPITAL SANTA CRUZ S.A.
CNPJ Nº 76.555.069/0001-43

RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR VICE-PRESIDENTE - Para todos 
os fins legais, eu, EVANDRO SÉRGIO CORDEIRO MARTINS, brasileiro, 
viúvo, diretor financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.075.370-6 
(SSP/PR), inscrito no CPF/ME sob o nº 322.362.809-63, residente e domici-
liado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Prof. Dário Veloso, nº 
399, apartamento 603, Vila Izabel, por meio desta carta, de forma irrevogável 
e irretratável, renuncio ao meu cargo de Diretor Vice-Presidente do HOSPI-
TAL SANTA CRUZ S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
76.555.069/0001-43, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Aveni-
da Batel, nº 1889, Batel, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob 
o NIRE 41300005052 (“Sociedade”), para o qual fui eleito por ocasião da 21ª 
Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 10.04.2019. 
Declaro que não tenho nada a reclamar da Sociedade, a qualquer título ou a 
qualquer tempo, em juízo ou fora dele, em razão ou por consequência da minha 
atuação como Diretor Vice-Presidente da Sociedade até a presente data, outor-
gando, assim, a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação à Socieda-
de. Não obstante, a Sociedade, por sua vez, mediante o recebimento desta carta, 
outorga a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação 
a qualquer obrigação, responsabilidade, demanda e/ou qualquer valor eventu-
almente devido por mim com relação ao cargo de Diretor Vice-Presidente da 
Sociedade, para nada mais reclamar ou receber, a qualquer tempo ou título, com 
relação ao período em que ocupei o cargo de Diretor Vice-Presidente. EVAN-
DRO SÉRGIO CORDEIRO MARTINS - Diretor Vice-Presidente. Recebido 
e de acordo na mesma data: HOSPITAL SANTA CRUZ S.A. TERMO DE 
AUTENTICIDADE - Eu, Felipe Skraba, com inscrição ativa no OAB/PR, sob 
o nº 48957, inscrito no CPF nº 05101817910, DECLARO, sob as penas da Lei 
Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento 
é autêntico e condiz com o original. CERTIDÃO - Junta Comercial do Paraná 
- Certifico o registro em 23/06/2020 sob o nº 20203023218. Leandro Marcos 
Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

 78581/2020 

PARANÁ CLÍNICAS – PLANOS DE SAÚDE S/A
CNPJ Nº 76.717.040/0001-10

RENÚNCIA AO CARGO DE DIRETOR VICE-PRESIDENTE - Para 
todos os fins legais, eu, EVANDRO SÉRGIO CORDEIRO MARTINS, 
brasileiro, viúvo, diretor financeiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
2.075.370-6 (SSP/PR), inscrito no CPF/ME sob o nº 322.362.809-63, residente 
e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Prof. Dário 
Veloso, nº 399, apartamento 603, Vila Izabel, por meio desta carta, de forma 
irrevogável e irretratável, renuncio ao meu cargo de Diretor Vice-Presidente 
da PARANÁ CLÍNICAS – PLANOS DE SAÚDE S/A, sociedade anônima, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.717.040/0001-10, com sede na Cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 3201, Água Verde, CEP 
80240-041, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 
41300021422 (“Sociedade”), para o qual fui eleito por ocasião da 16ª Assem-
bleia Geral Ordinária da Sociedade, realizada em 09.04.2019. Declaro que não 
tenho nada a reclamar da Sociedade, a qualquer título ou a qualquer tempo, em 
juízo ou fora dele, em razão ou por consequência da minha atuação como Dire-
tor Vice Presidente da Sociedade até a presente data, outorgando, assim, a mais 
ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação à Sociedade. Não obstante, a 
Sociedade, por sua vez, mediante o recebimento desta carta, outorga a mais 
plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a qualquer obri-
gação, responsabilidade, demanda e/ou qualquer valor eventualmente devido 
por mim com relação ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Sociedade, para 
nada mais reclamar ou receber, a qualquer tempo ou título, com relação ao pe-
ríodo em que ocupei o cargo de Diretor Vice-Presidente. EVANDRO SÉRGIO 
CORDEIRO MARTINS - Diretor Vice-Presidente. Recebido e de acordo na 
mesma data: PARANÁ CLÍNICAS – PLANOS DE SAÚDE S/A. TERMO 
DE AUTENTICIDADE - Eu, Felipe Skraba, com inscrição ativa no OAB/PR, 
sob o nº 48957, inscrito no CPF nº 05101817910, DECLARO, sob as penas da 
Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este docu-
mento é autêntico e condiz com o original. CERTIDÃO - Junta Comercial do 
Paraná - Certifico o registro em 19/06/2020 sob o nº 20203017986. Leandro 
Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

 78582/2020 

HOSPITAL SANTA CRUZ S.A.
CNPJ Nº 76.555.069/0001-43

RENÚNCIA AO CARGO DE CONSELHEIRO - Para todos os fins 
legais, eu, HAMILTON CALDERARI LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 531.417-8 
(SSP/PR), inscrito no CPF/ME sob o nº 147.046.419-53, residente e domiciliado 
na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Hermes Fontes, nº 1215, Batel, 
CEP 80440-070, por meio desta carta, de forma irrevogável e irretratável, 
renuncio ao meu cargo de Conselheiro do HOSPITAL SANTA CRUZ S.A., 
sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 76.555.069/0001-43, com 
sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Avenida Batel, nº 1889,  Batel, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41300005052 
(“Sociedade”), para o qual fui reeleito por ocasião da 34ª Assembleia Geral 
Ordinária da Sociedade, realizada em 10.04.2019. Declaro que não tenho nada 
a reclamar da Sociedade, a qualquer título ou a qualquer tempo, em juízo ou 
fora dele, em razão ou por consequência da minha atuação como Conselheiro 
da Sociedade até a presente data, outorgando, assim, a mais ampla, plena, 
irrevogável e irretratável quitação à Sociedade. Não obstante, a Sociedade, 
por sua vez, mediante o recebimento desta carta, outorga a mais plena, 
ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a qualquer obrigação, 
responsabilidade, demanda e/ou qualquer valor eventualmente devido por mim 
com relação ao cargo de Conselheiro da Sociedade, para nada mais reclamar ou 
receber, a qualquer tempo ou título, com relação ao período em que ocupei o cargo 
de Conselheiro. HAMILTON CALDERARI LEAL JUNIOR – Conselheiro. 
Recebido e de acordo na mesma data: HOSPITAL SANTA CRUZ S.A. 
TERMO DE AUTENTICIDADE - Eu, Felipe Skraba, com inscrição ativa no 
OAB/PR, sob o nº 48957, inscrito no CPF nº 05101817910, DECLARO, sob as 
penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este 
documento é autêntico e condiz com o original. CERTIDÃO - Junta Comercial 
do Paraná - Certifico o registro em 20/06/2020 sob o nº 20203025164. Leandro 
Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

 78583/2020 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA - CNPJ 76.430.438/0039-44, torna público que 
recebeu do IAP, a Licença de Operação para Comércio varejista de mercadorias em 
geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, Licença de 
Operação, com validade até 29.10.2020, instalada na Avenida XV de Novembro, 
2401, Centro, São José dos Pinhais/PR.

78838/2020

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA - CNPJ 76.430.438/0039-44, torna público 
que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Comércio 
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- hipermercados, instalada na Avenida XV de Novembro, 2401, Centro, São 
José dos Pinhais/PR.

78839/2020
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

EXTRATO DE ADITAMENTO 

Termo aditivo n.º 004 ao Contrato MSG 008/2019. CONTRATADA:     
VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA. CNPJ n.º 
19.972.593/0001-86. Objeto: (I) Prorrogação da execução e vigência do 
referido contrato por mais 1 (um) mês. Valor: R$ 74.568,53 (setenta e 
quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três 
centavos). Data de Assinatura: 01/09/2020. Fundamentação: art. 71, 
caput e parágrafo único da Lei 13.303/2016; permanecem inalteradas as 
demais cláusulas e condições contratuais. Assinado pelos diretores: 
Diretor-Presidente, Diretor de Contratos e Diretora de Administração e 
Compliance. 
  78930/2020 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
EXTRATO DE ADITAMENTO 

Termo aditivo n.º 001 ao Contrato MSG 008/2020. CONTRATADA:     
TOP QUALITY MUDANÇAS LTDA. CNPJ n.º 07.702.327/0001-18. 
Objeto: (I) Prorrogação dos prazos de execução e de vigência do referido 
contrato por adicionais 60 (sessenta) dias, com cláusula de morte súbita. 
Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Data de Assinatura: 02/09/2020. 
Fundamentação: art. 71, caput e parágrafo único da Lei 13.303/2016; 
permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais. 
Assinado pelos diretores: Diretor-Presidente, Diretor de Contratos e 
Diretora de Administração e Compliance. 
 79221/2020
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