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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo S.A,

CNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06/N tR E 33.3.003í092-4
ATA DA 1394 REUNIAO DA DIRETORIA

REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2018

l. DATA, HORA e LOGAL: 23.08.2018, às 14:30h, na Rua Votuntários da Pátria, no 113,
pavimênto 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

ttt. COtUeOStçÃO DA MESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Sêcrêtária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DMAF 008/2018 - Termo dê Compromisso para
Compensação Ambiental a ser assinado entre Mata de Santa Genebra Transmissão S/A e
Prefeitura da Estância Turística de ltu. O valor total do repasse a título dê compensação
ambiental será de R$ 112.290,00 (cento e doze mil, duzentos e noventa reais). O referido
valor refere-se ao montantê de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com data base de 09 de
dezembro de 2015, atualizado a partir de janeiro de 2016 até o mês de junho de 2018, pelo
IPCA-E, conforme cálculo efetuado pela Diretoria Financeira da MSG; 2. PRD MSG.DMAF
009/20í I - Aprovar o encaminhamento para o Conselho de Administração de PRCA, visando
a contratação de empresa para continuidade dos serviços de Gestão e Execução do
Licenciamento Ambiental da LT 500 kV ITATIBA - BATEIAS, LT 500 kV ARARAQUARA 2 -
ITATIBA, LT 5OO KV AMRAQUARA 2 - FERNÃO DIAS; SE 5OOI44O KV FERNÃO DIAS;
ampliação das subestações 440 kv SANTA BÁRBARA D',OESTE, 500 kV ITATIBA, 5OO kV
BATEIAS 5OO KVARARAQUARA2, Seccionamentos da LT 440 KV BOM JARDIM - TAUBATE
e da LT 500 kV CAMPINAS - CACHOEIRAPAULISTA, pelo valor máximo de R$ 4.600.000,00
(quatro milhôes e seiscentos mil reais); 3. PRD ÍtlSG DT 003/2018 - Aprovar, nos termos do
artigo 25, § 30, alínea "h", do Estatuto Social da MSG, encaminhamento, ao Conselho de
Administração, de PRCA solicitando o ressarcimento de custos adicionais do Consórcio lB,
durante a execução dos serviços relativos ao Contrato MSG no 00412015, decorrente da
remobilização das frentes de trabalho, no valor de R$ 3.559.827,39 Orês milhôes, quinhentos
e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), 4, PRD MSG
DT 00,1/20í8 - Aprovar, nos termos do artigo 25, § 30, alínea "h', do Estatuto Social da MSG,
encaminhamento, ao Conselho de Administração, de PRCA solicitando o ressarcimento dê
custos adicionais do Consórcio ELIN, durante a execuçâo dos serviços relativos ao Contrato
MSG no 005/2015, decorrente da entêcipação do cânteiro de obras, no valorde R$ 306.375,58
(Trezentos e seis mil, trezentos ê sêtênta e cinco reais e cinquenta e oito centavos); 5. PRD
MSG DT 005/20í8 - Aprovar, nos termos do artigo 25, § 30, alínea "h", do Estatuto Social da
MSG, encaminhamento, ao Conselho de Administração, de PRCA solicitando o aditamento
ao contrato MSG.005.2015, firmado com o Consórcio ELIN, relativo aos custos adicionais com
a Administração do empreendimento, em decorrência da extensão do prazo contratual, no
valor de R$ 26.891.258,98 (vinte e seis milhôes, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e
cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos). O Contrato, que tinha valor atual de
R$ 411.317.743,93 (Quatrocentos e onze milhôes, trezentos e dezessete mil, setecentos e
quarenta e três reais e noventa e três centavos), já considerada a aprovaçáo dos itens
controversos, através da PRCA No 14512018, no valor de R$ 27.525.555,61 (Vinte e sete
milhões, quinhentos e vinte e cinco mili quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessênta e um

centavos), passará ao valor de R$ 438.209.002,91 (quatrocentos e trinta e oito milhões,
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duzentos e nove mil, dois reais e noventa e um centavos); 6. Assuntos Gerais - 6.1. Ajuste
do horário de trabalho dos estagiários; 6.2. Comunicação do recebimento, pelo TCE-PR, de
Solicitaçâo de documentos e/ou informações.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS :

í. PRD MSG.DMAF 008/20í8 - O Diretor de MeioAmbiente e Fundiário em exercício, o

Sr. Sérgio Cardinali, informou que para o empreendimento da Mata de Santa Genebra o

IBAMA estabeleceu O,45o/o (zero vírgula quârenta e cinco por cento) do valor do empreendi-
mento em programas ambientais. Do montante, ficou destinado R$ 100.000,00 (Cem mil re-
ais) para o Município de lTU. lncialmente, explicou, que a regrâ era para que os empreendi-
mentos teriam que implantar os programas, mas após a publicâção de Lei possibilitou-se a

transferência de recursos entre a MSG e os Municípios cadastrados para recebimento. O Co-
legiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DMAF.008/20í8;

2. PRD MSG.DMAF 009/20í8 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário em exercicio, o
Sr. Sérgio Cardinali, explicou que o Contrato com a Concremat está encerrando e, como o
empreendimento ainda não foi implantando em sua totalidadê, os programas ambientais tam-
bém devem ser prorrogados. Para tanto, foi solicitado proposta de preço para a contrataçáo
da continuidade do serviço, tendo sido recebidas 5 (cinco) propostas, das quais se desconsi-
deraram as duas mais altas e se fez média das outras três. Assim, chegou-se ao valor médio
de R$ 4.600.000,00 (quatro milhôes e seiscentos mil reais). O Diretor Presidente, o Sr. Luiz
Eduardo Sebastiani, questionou, apesar do contrato estar se encerrando pelo fim do saldo
contrâtual, qual a razão de ter sido gaslo todo o valor, mesmo sem o encerramento da obra.
O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr. Sérgio Cardinali, informou que se a obra encer-
rasse no prazo pretendido, que sería junho de 20í 8, o valor seria suficiente ao contrato. Con-
tudo, como a obra foi prorrogada, os trabalhos já executados precisam continuar sendo acom-
panhados, vez que a gestão ambiental precisa ser realizada com a obra parada ou em anda-
mento. O Diretor Técnico, o Sr. Joerlei Carvalho, questionou se o contrato é único para todos
os empreendimentos, ao que o Diretor de MeioAmbiente e Fundiário em Exercício respondeu
que sim. Assim, o DiretorTécnico, o Sr Joerlei Carvalho, mencionou que se o contrato é único
para todos os empreendimentos, jamais houve paralisaçáo total, O Colegiado de Diretores
aprovou, por unanimidadê, o êncaminhamento de PRCA ao Conselho de Administra-
ção;

PRD MSG DT 003/20í8 - O Diretor Técnico, o Sr. Joerlei Carvalho, informou que o

ressarcimento de custos adicionais para o Consórcio lB se refere à remobilização, em conso-
nância com a Cláusula 25 do Contrato, que trata da possibilidade da MSG suspender o con-
trato. Vez que o contrato foi suspenso, agora se faz necessária a remobilização. O Consórcio
lB pleiteou o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhôes de reais), contudo o comitê técnico de
Furnas analisou o plêito e entendeu como devido o valor de R$ 3.559.827,39 (Três milhões,
quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos). O
Contrâto tinha prazo de execução de 16 (dezesseis) meses, mas, em 20í7, após 7 (sete)

meses de execução, a MSG suspendeu a obra. Assim, foi pago, o valor para desmobilização
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e de manutenção de equipe mínima. Tendo em vista que, em julho, foi repactuado o prazo de
execução, estendendo-se em 14 (quatorze meses), tendo em vista o descasamento entre as
etapas de lânçamento de cabos e implantação de tones. Assim, vê-se a necessidade de se
ressarcir a remobilização da obra. O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebasiiani, ques-
tionou se o contrato prevê a forma dê apuração dos valores, ao que o Diretor Técnico, o Sr.
Joerlei Garvalho, informou que o contrato estabelece que pode ser via comprovação de des-
pesas ou por acordo entre as partes. Assim, tendo em vista que a empresa pleiteou valor
bastante superior ao apurado pelo comitê técnico, a diretoria técnica optou por fazer acordo
com a Contratada, conforme previsão do §60 da Cláusula 26 do Contrato. O Dirêtor de Con-
tratos, o Sr. Sérgio Cardinali, enfatizou que se não é ressarcimento, através de comprovação
de despesas, haverá incidência de impostos, posto que não poderá ser cobrado através de
Nota de Débito, mas sim através de Nota Fiscal, ao que o Diretor Presidente, o Sr, Luiz Edu-
ardo Sebastiani, afirmou que se cumpra os trâmites legais. O Colegiado de Diretores apro-
vou, por unanimidadê, o êncaminhamênto dê PRCA ao Conselho de Administração;

4. PRD [rlSG DT 004/2018 - O Diretor Técnico, o Sr. Joerlêi Carvalho, êxplicou que, em
20í5, a MSG solicitou ao Consórcio ELIN que antecipasse a locação do canieiro, pois era
condicionantê para a emissáo da licença prévia ambiental, conforme iiem 2.6 da Licença pré-
via No 504/20í 5. Como a licença prévia foi êmitida em 27 de março de 2015, mas a locaçáo
se deu a partir de julho de 2015, é devido ao Consórcio o período de julho dê 2015 a novembro
de 2015. O Consórcio pleiteou o valor de R$ 353.337,60 (Irezentos e cinquenta e três mil,
trezentos e trinta ê sete reais e sessenta centavos), contudo somentê comprovou o valor de
R$ 306.375,58 (Trezentos e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito cen-
tavos). O Colegiado de Diretores aprovou, por unanimidade, o encaminhamento de
PRGA ao Conselho de Administração;

5. 5. PRD MSG DT 005/2018 - O Diretor Técnico, o Sr. Joerlei Carvalho, informou que o
pagamento de verba de administração para o Consórcio Elin decorre da extensâo do prazo
contratual e, portanto, da extensão de execução da obra. O pleito foi de R$ 2.455.536,45 (dois
milhôes, quatrocentos e cinquênta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e
cinco centavos) ê o comitê técnico apurou o valor mensal de R$ 2.240.959,9í (dois milhôes,
duzêntos e quarenta mil, novecentos e cinquente e nove reais e noventa e um centavos) por
mês- O prazo de execução do contrato seria, originalmente, de 16 (dezesseis) meses, mas foi
suspenso por 4 (quatro) meses, a pêdido da MSG. Assim, além da devolução do prazo dos 4
(quatro) mêsês, o contrato foi repactuado em 2018, com novo cronograma de execução, posto
que, durante a execução, houve descontinuidade dos serviços, solicitada, então, pela MSG,
sem a desmobilização da equipe, além do efeito da baixa produtividade e da necessidade de
adequação do cronograma, em virtudê da extensáo da linha e da mudança do traçado, tudo
a que a Contratada não deu causa. Pedido pelo Diretor Prêsidênte, Sr. Luiz Eduardo Sebas-
tiani, que esclarecesse melhor essa questão, o DiretorTécníco, Sr. Joerlei Carvalho, aprêsen-
iou um diagrama que explicita melhor as demandas êxistêntes. Assim, foi solicitada a exten-
são de 16 meses no custo de administração, dos quais a MSG reconheceu 12 (doze),
contando os 4 (quatro) meses dê suspensão. O Colegiado de Diretores aprovou, por
nimidâde, o encaminhamento de PRCA ao Gonselho de Administração;
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6. Assuntos Gêrais:6.1. Ajuste do horário de trabalho dos estagiários - O Diretor de
Administração e Compliance, o Sr. Paulinho Dalmaz, mencionou que houve a demanda, da
Diretoria de MeioAmbiente e Fundiário, de alteração no horário de trabalho da estagiária, para
4 (quatro) horas diárias, em virtude da alta rotatividade de estagiários, em consequência das
mudanças semestrais dos horários de aulas, fazendo com que a MSG perca excelentes es-
tagiários e tenha que treinar novos, impactando no desenvolvimento das atividades por eles
executadas. O Colegiado de Diretores aprovou a possibilidade de flexibilização do ho-
rário dos estagiários, quando houver estrita nêcêssidade, com a redução proporcional
da bolsa estágio e do vale refeição. 6.2. O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani,
informou que a MSG recebeu do TCE-PR solicitação formal de documentos e/ou informaçôes,
com prazo corido de 15 (quinze) dias para resposta. Uma cópia do documento foi de imediato
despachado para a Diretoria de Meio Ambiente e Fundiário, posto que as solicitações se re-
ferem à matéría de competência dessa Diretoria, para apresentar as informaçôes que serão
respondidas ao TCE-PR pelo Diretor Presidente.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, sêguê assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente

Diretoria:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

Sergio Cardinali
Diretor de Contratos
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ârina Lima Nogueira

Mêsa:

Joerlei 0arvalho
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Mauricio Silveira Fernandes
Diretor Financeiro
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