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MATA DE SANTA GENEBRA TRnrusuIssÃo S.A.

cNPJ/MF 19.699.0ô3/0001-06/NrRE 33.3.00310924
ATA DA t+a" ReuutÃo DA DIREToRIA

REALIZADA EM 3í DE OUTUBRO DE 2Oí8

l. DATA, HORAe LOGAL: 31.10.2018, às 09:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. GOMPOSIçÃO DA MESA: Presidente. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Secretária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DMAF.O15/2018 - Aprovar o encaminhamento para o
Conselho de Administração de PRCA, visando a realização de licitação relativa a
contratação de empresa para gestão e execução fundiária para implantação do
Sistema de Transmissão da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
compreendendo a instalação das LT 500kV ltatiba - Bateias, LT S00kVAraraquara2 -
Itatiba, LT 500kV Araraquara2 - Fernão Dias, SE 500/440kV Fernão Dias, ampliação
da SE 440kV Santa Bárbara D'Oeste, ampliação da SE 500kV ltatiba, ampliação da
SE 500kV Bateias e ampliação da SE 500kV Araraquara2 e Seccionamento da LT

440kV Bom Jardim - Taubaté e da LT 500kV Campinas - Cachoeira Paulista, pelo valor
máximo de R$ 2.200.00,00 (dois milhões e duzentos mil reais); 2. Atividades propostas pelo
Gonselho de Administração para as diretorias - O Conselho deAdministração, em reunião
realizada no dia 26.10.2018, 1014 RCAD, solicitou à diretoria executiva da MSG o atendimento
a recomendaçôes que devem ser cumpridas pelas diretorias, visando salvaguardar os
interesses da empresa;; 3. Assuntos gerais:

V. ASSU NTOS TRATADOS/DELIBERADOS :

1. PRD MSG.DMAF.0í5/201 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, explicou que o serviço é, atualmente, prestado pela Avalicon, com o objetivo de
conclusão do remanejamento de algumas famílias que estão na faixa de servidão e outras
que necessitam ser indenizadas e orientadas a adquirir imóvel, acompanhando a aquisição,
através de assistentes sociais, dentre outros profissionais, além da continuidade do serviço
de escritura dos imóveis, confecção de laudos de avaliação, acompanhamento de ações
judiciais e diligências de áreas já liberadas até o final do empreendimento, confeccionar
avaliação de danos e emitindo laudo de danos e demais atividades necessárias à gestão
fundiária do ao empreendimento. O serviço deverá ser executado até o final de dezembro de
2019. Explicou, ainda, que não é possível aditar o contrato com a Avalicon, pois já atingiu o
percentual máximo de 25o/o (vinte e cinco por cento) e justifíca que a o processo de licitação
a ser realizado foi precedido de cotação de preços com 7 (sete) empresas, das quais apenas
3 (três) enviaram proposta, resultando no preço médio de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e
duzentos mil reais). Além disso, a DMAF comparou o preço com os contratos vigentes,
mostrando-se o atual com custo mais baixo, além de que o pagamento será feito por serviços
entregues, podendo cair ainda mais o valor. O Diretor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani,
questionou se a Avalicon irá concluir o serviço com a averbação dos imóveis, ao que.foi ,r/
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respondido pelo diretor de meio anrbiente e fundiário que no Contrato com a Avalicon consia
a previsão de registrc daquelas areas qr-re estivessen") com condições para tal, pois que

dependem de trâmites cartoriais. Ao final do Contrato, a MSG executará esta atividade no

perÍodo da operação do empreendimento. O Diretor Presidente reforçou do total empenho
que deve ser realizado pela diretoria de nreio ambiente e fundiário em concluir com a

averbação das áreas em questão. O Diretor de Meio Ambiente e Firndiário informou, ainda,
que submeteu à Copel Geração e Transmissão o Termo de Referência, nras foi respondido
que aquela instituição so teria interesse em execLltar 3 serviços, não atendendo a ictalidade
do objeto pretendido. O colegiado cle diretores, pr:r unanirnidacle, aprüvou a FRD
fv]SG.DMAF.015/2018;

2. Atividades propostas pelo üAD pâíã as dinetorias - a diretoria recepcionou as

solicitações do Conselho de Administracão e tomara as proviciências necessárias ao seLr

cumprimento;

3. Àssuntos Gerais: Apresentação da Diretoria Tecnica sobre o status das obras clo

empreendimento e novos prazos de energização.

Vl. EhICERRAMENTO: nada nrais havendo a tratar, foi suspensa a sessâo pelo tempo
necessário à lavratura desta quie, lida e juiEada confornre, segue assinada pelos con,ponentes
da Mesa e Diretores presentes.

Mesa:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

Sergio Cardinali
Diretor de Contratos

Diretor de Administração e Comp[ance
(Ata da 'l48" tltl da ÍilSG realrzáda err 31 10.2013)

t12

Luriz Edurardô"da Veiga Sebastiani
Secretária

Gilm
e Meio Ambiente e

MauriCío Silveira Fernandes
Diretor Financeiro


