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l. OATA, HORA ê LOGAL: 27.fi.2A18, às 15:30h, na Rua Votuntários da pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cídade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria e, como convidados, o Sr. Eduardo
Henrique Garcia, representante do Comitê Financeiro, o Sr. Olavo Vaz, o Sr. Francisco Luiz
Moura e o Sr. Celso Chitero, assistentes de diretoria da MSG.

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.DT.0í 3/20í8- Trata-se de proposta de alteração de
participação consorcial, referente ao Contrato MSG 001i2014, que está sendo apresentada
pelas empresas que compôem o Consórcio Grid Solutions/ETE, considerando a trânsferência
de fornecimentos que hoje são de responsabilidade da Consorciada ETE para a Consorciada
Grid Solutions; 2. PRD MSG. DT.01412018 -Trata-se de proposta de aditamento ao Contrato
MSG No 00112014, assinado entrê MSG e o Consórcio GRID SOLUTIONS/ ETE, quetem por
objeto a construção e ampliação das subestaçôes do Lote A do edital ANEEL Q0712013, para
o pagamento dos custos adicionais incorridos com a extensão do prazo contratual. Através
desta proposta, estão sendo apresentadas as análises e o reconhecimento de mérito para que
o contrato seja aditado com o acréscimo de R$14.213.493,79 (Quatorze milhões, duzentos e
treze mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), referidos a novembro
de 2013. Com êste incremento, o valor total do contrato passará de R$ 415.586.675,58
(quatrocentos e quinzê milhóes, quinhentos e oitenta ê seis mil, seiscentos e setenta e cinco
reais e cinquenta e oito centavos), para R$ 430.350.787,36 (quatrocentos e trinta milhôes,
trezentos e cinquenta mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).
lsoladamente, este incrêmento representa 3,65% (Três vkgula sessenta ê cinco por cento) em
relaçáo ao valor básico contratual. Considerando este novo incremento, o valor total acrescido
neste contrato totalizará 10,450/o (Dez vÍrgula quarenta e cinco por cento); 3. PRO MSG.
DT.Oí5/2018 - Aprovar, no seu âmbito de competência e submeter à deliberação do Conselho
de Administração, proposta de aditamento de valores ao Contrato MSG.001/2014, firmado em
3110312014, com o Consórcio ALSTOM GRIDiETE (atualmênte Consórcio GRID
SOLUTIONS/ETE), para duas condições que resultaram em alteraçóes de projeto, abaixo
qualifícadas: 3.í. Modificação do ãcesso à se de bateias: Resultando em incremento de
R$ 61.289,93 (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais ê noventa e três centavos),
correspondendo a um percentual de 0,0t6o/o sobre o valor oíginal do Contrato, que é de
R$ 389.618.809,97 (trezentos e oitêntâ e nove milhões, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e
nove reais e noventa e sete centavos), com os benefícios do RElDl, data base | /
novembro/2O13, em virtude da necessidade de alteração do traçado do acesso à subestação 0(.
de bateias. 3.2. Extensão dos banamentos da sê bateias: Resultando em incremento de
R$ 227.483,70 (duzentos e vinte sete mil, quatrocentos e oitenta e três mil e setenta centavos),
correspondendo a um percentual de 0,058% sobrê o valor original do Contrato, que é de
R$ 389.618.809,97 (trezêntos ê oitenta e nove mílhóes, seiscentos e dezoito mil, oitocentos e
nove reais e noventa e sete centavos), com os benefícios
novembro/2013, em virtude da necessidade do aumento da
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Bateias. Diante das evidentes necessidades dos aditamentos contemplados por este
documento, o valor do Contrato MSG.001.2014, sofrerá um incrêmênto total de R$ 288.773,63
(duzêntos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos),
correspondendo a um percêntual de 0,074% sobre o valor original do Contrato; 4. Assuntos
gerais: 4.í. Relato de reunião com IBAMA na última quinta e sexta-Íeira em releção a LO's e
outros assuntos; 4.2. Deflnição de Comissáo de 3 funcionários para emissão do recebimento
definitivo dos serviços prestados pela Bureaux Veritas (Contrato MSG.018.2016); 4.3.
Atuelizaçáo sobre o plêito apresentado pela MSG junto a Aneel, visando liberar a emissão do
TLT para a SE Santa Bárbara do Oeste; 4.r1. Andamento das tratativas para concluir análise e
aprovação de pleitos do Consórcio Grid Solutions/ETE; 4.5. Antecipação do Secionamento
500 kV; 4.6, Atualização do seguro garantia do contrato de concessáo (Enviar para Aneel até
16 de dezembro); 4.7. Relatório de Auditoria da Copel; 4,8, Ponto facultativo nos dias24112118
e 3111212018, no turno da manhã, e no período de 26112118 à 2811212018.

V. ASSUNTOS TRATADOS'DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DT.013/2018 * O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou quea
proposta envolve apenas relocar parte do escopo que hoje está sob a responsabilidade da
ETE para a consorciada GE, vez que a GE deseja assumir a gêstão dos serviços prestados
pelas subcontratadas da ETE, responsabilizando-se pela entrega dos serviços. lnÍormou,
ainda, que como não se tíata de alteraçâo de valores ou pronogaçáo de prazo, não há a
necessidade de submeter à aprovação do Conselho de Administraçáo da MSG. O colegiado
de Diretores, por unanimidade, apíovou a PRD MSG.DT.0'1312018;

2. PRD t[SG. DT.014r20í8- O Assistente da Diretoria Técnica, Sr. Francisco Moura, fez
uma apresentação acerca da necessidade do acréscimo contratual, em virtude da extensão
do prazo contratual que resultou em acréscimo dos custos incorridos. lnicialmentê, o contrato
era de 32 (trinta e dois) meses, contudo houve paralisação nas obras, sendo o contrato
acrescido em 30 (trinta) meses, gerando custos adicionais. O colegiado dê DirêtoÍes, poÍ
unanimidade, epÍovou a PRD MSG.DT.014[2O18 e o aeu encaminhamento ao Comitê
Técnico, paÍa emissão de parecer, previamente à submiseão ao Conselho de
Administração;

3. PRD ttlsc. DT.0í5r2018 - O Assistente da Diretoria Técnica, Sr. Celso Chitero, fez
uma apresentação acerca da necessidade do acréscimo contratual, em virtude da mudança
no acesso na SE Batêiâs ê extensão do Barramento, que resultou em acréscimo contratual.
Explicou que, originalmente, foi projêtado um acesso que atenderia à necêssidade da
subêstaçáo, mas a acessada, Copel, solicitou a alteraçáo no projeto de acesso, resultando
em custos náo previstos. No que tange à extensáo do barramento, deu-se por necessidade
de adequaçáo, em deconência de interferências existentes e para atender às dimensôes do
SVC projeto pelo consórcio Grid Solutions. O colegiado de Diretores, por unanimidade,
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4. Assuntos Gerais: 4.2. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, sugeriu a equipe

formada pelos asslstentês Antônio Carlos Pêtitêt, pela Diretoria Técnica, Carolina Salcêdo,
pela Diretoria de Meio Ambiente e Fundiário, e Marco Antônio Namitala, pela Diretoria de
Contratos. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a comissão indicada;
4.3. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que requisitou à sua equipe que solicite
ao ONS o agendamento do início da energização em testes, ainda nesta semana; 4.6. A
DiretoÍia Finânceira irá acompanhâr a atualização do seguro garantia do contrato de
concessão; 4.7.A Diretoria deAdministração e Complíance encaminhará a todas as Diretorias
o Relatório de Auditoria da Copel; 4.8. Ficou deliberado que a MSG fará ponto facultativo nos

dias 24112118 e 3111212018, no turno da manhã, e no período de 26112118 à 2811212018. Os
funcionários que dêsejarem folgar, compensarâo as horas não trabalhadas através do
desconto no Banco de Horas, para os funcionários que tenham saldo a compensar, e serão
quitadas com horas futuras, em até 6 (seis) meses, por aqueles funcionários que não possuem

saldo no Banco de Horas. Será enviada notificação para todos os funcionários da MSG acerca
da possibilidade de liberação e forma de compensação das horas náo trabalhadas.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sêssão pelo tempo
necessário à lavraturâ dêsta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes-

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Presidêntê

Diretoria:

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Diretor-Presidente

Paulinho
Diretor de

(Âtá da 152 RD da MSG, realizda
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Íiná Limá No'

Sergio Cardinali

Diretor Financeiro lnterino
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Convidadosl

Representante do Comitê Financeiro
Eduardo Hehriqud Garcia

rancisco Luiz Moura


