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l. DATA, HORA e LOCAL: 6.'1.2020, às 11:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,

pavimento 6, em BotâÍogo, na cidadê e no estado do Rio de Janeiro.

ll, PRESENçA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. GoillPosçÂo DA iiEsA; Pr€sidente: José Jurhosa Junior e Luciana Guedes vleira,
escolhidos por unanimidade.

lV ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DMAF.032/2019 - Aprovar, no seu nível de competência

e encaminhar para deliberaÉo do Conselho de Administraçáo da Sociedade, o aditamento

OO1 ao Contrato 021/2018, firmado com a empresa DosselAmbiental Consultoria e Projetos

LTDA., visando a prorrogaçáo do prazo de execuÉo e de vigência por adicionais 12 (doze)

meses, ocasionando o implemento de RS 497.572,03 (quatÍocentos e noventa e sete rnil,

quinhentos e setenta e dois reais e trés centavos), bem como o valor de RS 5'10.874,68
(quinhentos e dez mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

decorrentes da inclusão de 07 (sete) novas campanhas, represêntando 12,45% (doze virgula
quarenta e cinco por cento), totalizândo R$ '1.008.446,71 (um milhão, oito mil, quatrocento§ e
quarenta e seis reais e setentâ e um centavo8). Com essâs alterações o valor global do
contÍato passará de R$ 4.105.000,00 (quatro milhôes, cento e cinco mil reais) para

R$ 5.113.446,71 (cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e

setenta e um centavos.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOST

í. PRD MSG.DMAF.032/2019 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr José

JuÍhosa Junior, informou que se trata de aprovação de aditivo, em razão do atraso na

finalização do empreendimento, das ocorrências de roubo, furto e vandalismo, bem como das

novas datas de energizaçáo deíinidas, sendo necessário o aditamento para a continuidade da
gestão ambiental, com vistas à (i) implantaçao e monitoramento dos Progrâmas Ambíentais
constantes do PBA, (ii) atêndimento das condicionantes estabelecidas na Licenç3 de
lnstalação, (iii) solicitação das Licenças de Operação e (iv) fiscalização e supervisão

ambiental das obras- O Sr. José Jurhosa Júnior esclareceu que o valor aditado compreende
o acréscimo de 7 campanhas, que representa 12,45o/o (doze virgula quarenta e cinco por

cento) do valor global do contrato e a prorrogaçáo da vigência contratual por adlcionais 12

(doze) meses, cuio valor náo é considerado paÍa fins de adêquação ao limite legalde 25%,
tendo em vista não se tratar de acréscimo. O colegiado de Diretores, por unânimidadê,
aprovou a PRD iilsc.DllAF 032.2019.
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Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo temp,
necessário à lavratura desta que, lida ejulgâde conforme, segue assinada pelos component+
de Mesa e Diretores prêsenles. 
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I\,1AÍA DE SANTA GENEBRA TRANSIIIssÃo S,A,
CNPJ/MF 19.ô99.063/000'1-06/N|RE 33.3.0031092-4
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REALIZADA EM 6 DE JANEIRO DE 2d2O
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