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MATA DE SANTA GENEBM TNNNSNAISSÃO S.A.

CNPJ/MF 1 9.699.063/000 1 -06/Nt RE 33. 3.0031 092-4
ATA DA tst" neurtÃo DA DtREToRtA

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018

l. DATA, HORAe LOCAL: 13.11.2018, às 14:30h, 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. COMPOSIçÃO DA ltllESA: Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e Secretária:
Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEIIí DO DIA: í. PRD illSG.DAC.A23l2O18 - Propõe à Diretoria Executiva aprovar o
regulamento de viagens da MSG; 2. PRD iíSG.DMAF.0í6/20í8 - Aprovar a contratação de
empresa para levantamento georreferenciado para fins de certifÍcação junto ao INCRA
(SIGEF) da área total do teneno onde está atualmente instalado o CentroAPTAde Frutas do
lnstituto Agronômico de Gampinas (lAC). A DMAF propõe a contratação da empresa GEOJÁ
Mapas Digitais e Aerolevantamento, pelo valor de R$ 14.300,00 (quatoze mil e trezentos
reais) como sendo o menor valor encontrado na pesquisa realizada. O prazo de execução dos
trabalhos será de 30 (trinta) dias; 3. PRD MSG.DT.0íAãO18 - Aprovar abertura de processo
licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicação para
a Subestação Santa Bárbara D'Oeste, nos termos do artigo 37, alínea "e", do Estatuto Social
da MSG, pelo valor máximo de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), pelo prazo de
2 (dois) anos, em virtude da necessidade de substituição do contrato emergencial, firmado
com a CTEEP, com data de encenamento em 3110112019.; 4. Assuntos gerais: 4.1.
Cronograma das atividades solicitadas pelo CAD: 4.1.1. Relatórios das atividades da
diretoria, com mais pontos de controle e matriz de risco; 4.1.2. Diretoria Técnica, Diretoria
de Contratos e Diretoria de Administração e Compliance: Elaborar plano de separação
das atividades da Diretoria de Contratos, gue deverão ser absorvidas pelas Diretoria Técnica
e de Administração e Complianen; 4.2. Definição do teto para compras de pequeno vulto.

V. ASSU NTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD MSG.DAC.023/2018 - O Diretor de Administração e Compliance, Sr. Paulinho
Dalmaz, informou que a aprovação do regulamento de viagens ficou sobrestada, na última
reunião, pare a análise dos demais diretores. Os Diretores concordaram com o regulamento
de viagens. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.DAC.A23t2018;

2. PRD 1I[SG.DMAF.0í6/2018 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, explicou que se trata de contratação direta da empresa Geojá para tazer o
memorial descritivo de uma área e uma planta georreferenciada, vez que foi solicitação do
lnstitutoAgrônomo de Campinas, para fornecer a autorização para construção da linha dentro
de seu têrreno, tendo em vista manifestação da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.
lnformou, ainda, que foram consultadas 5 (cinco) empresas e que o valor mais baixo proposto
foi o da Geojá, cujo valor, apresentado acima, torna legalmente possível a contratação direta,
O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DiíAF.0í6/20í8; M/'
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Diretor-Presidente
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3. PRD MSG.OT.012[2Oí8 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que se
trata de licitação para serviço de telecomunicação da SE Santa Bárbara do Oeste, que, nesse
momento, está sendo prestado pela CTEEP, cujo contrato, vencerá em3110112019 e que nâo
pode ser aditado, por ter sido uma contrataçáo emergencial. Para termos maiores empresas
participantes, já que no passado nâo acudiram interessados, está sendo proposta nova
solução de engenharia, que foi sugerida pela Copel e referendada pro Furnas, para canal de
voz e canal de dados. A contratação será por 2 (dois) anos e terá valor global de
R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil). O Colegiado de diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD ltiSG.DT.Oí212018;

4. Assuntos Gerais: 4.í. Gronograma das atividades solicitadas pelo CAD: 4.1.1.
Os relatórios serão enviados à Diretoria de Administração e Compliance, para padronização,
e serão apresentados na próxima reunião de diretoria e serão apresentadas ao Conselho de
Administração na 1 044 Reunião do CAD; 4.1.2. As atividades da Diretoria de Contrato já foram
definidas e separadas em administrativas e técnicas e serão apresentadas ao Conselho de
Administração na 1044 Reunião do CAD; 4.2. As compras e/ou contratações abaixo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou 10olo (dez por cento) do valor estabelecido como teto para

contrataçôes díreta através de dispensa de licitação, estabelecido pela Lei No 13.303/2016,
serão consideradas compras de pequeno vulto e não necessitarão de procedimento licitatório,
tampouco de aprovação pela Diretoria Executiva, sendo a aprovação de competência da
diretoria responsável. As compras iguais ou acima desse limite seguirão o rito estabelecido
pelo Regulamento lnterno de Licitaçôes e Contratos.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sêssão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componente§...r ''

da Mesa e Diretores presentes. i W,:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidente
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Diretor de
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Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor Financeiro I nterino
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