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l. DATA, HORA e LOCAL: 18.04.2019, às 9:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,

pavimento 6, em Botâfogo, na cidade e no estedo do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COMPOSIÇÃO Ol mgsn: Presidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretário: Diego
Wilhelm Rocha, escolhidos por unanimidadê.

lV. ORDEM DO DIA: l. PRD MSG.DT.007/20í9 - Aprovar, em consonância com a orientação

estratégica definida junto ao Conselho de Administração na reuniâo do dia 28 de fevereiro de

2019 (11f RCA), e com base nos termos do artigo 37, alínea "e', do Estatuto Social da MSG,
a proposta do Consórcio lB em manter no canteiro de obras uma equipe mínima para

execução das fundações restantes, em conformidade com a cláusula 26 do contrato MSG no

0o4t2o15 "SUSPENSÂO DOS SERVIÇoS". o valor estimado para a manutenção da equipe
mínima é de R$ 471.136,55 (quatrocentos e setenta e um mil e cento e trinta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos) mensais, sendo que o têmpo total estimado para esta
manutenção é de, no máximo, 2 (dois) mêses. Sendo assim, o valor total máximo a ser
considerado êstá estimado em R$ 942.273,10 (Novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e

setenta e três reais e dez centavos); 2. PRD MSG.DT.0'10/20í I - Propõê-se à Diretoria

Executiva aprovar o início do processo de contratação dos serviços necessários para a

Supervisão, Controle e Proteção das instalações de Furnas (Secionamento 500 kV), que serão
instaladas pela MSG na SE Fernão Dias, com valor total estimado de R$ 271.080,00; 3.

Assuntos Gerais:

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

í. PRD MSG.DT.007/2019 - O DiretorTécnico, Sr. Joerlei Carvalho informa que a manutenção

de uma estrutura minima, para a execução das fundaçôes ainda faltantes, e que não foram

liberadas por impedidos de ordem fundiária, é a opçáo sugerida pela Engênharia do

Proprietário (Furnas) e está respaldada por análise técnica registrada em relatório próprio da

equipe técnica da MSG. Por fim esclarece que em razáo do valor envolvido, o processo está
previamente aprovado pelo Conselho dê Administração, em conformidade com o disposto na

107a RCA, ocorrida em 1 1 de janeiro de 20í L O colegiado de Diretores, por unanimidade,
aprovou a PRD MSG.DT.Oí 0/2019;

2. PRD irSG.DÍ.0í0r2019 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho informa que os serviços

necessários para a Supervisão, Controle e Proteção das instalaçóes de Furnas
(Secionamento 500 kV), que serão instaladas pela MSG na SE Fernão Dias, não fazem parte

do escopo dos serviços contratados com o Consórcio GRID Solutions/ETE. Trata-se de uma

solução de engenharia elaborada com o apoio de FURNAS. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a PRD mSG.DT.0í 0/20í9. i_ riY
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Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratat foi suspensa a sessão pêlo tempo
necessário à lavratura desta quê, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes
da Mesa e Diretores presentes.

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Diretoria:

Luiz Eduardo Sêbastiani
Diretor-Presidente lnterino Meio Ambiente e Fundiário

Joerlei Carvalho

(Arê dá l7CÉ RD dâ MSG rêahzadê ém 13 o-4 2019)
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Eduardo
Diretor
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Lima
Diretor de Contratos

Diego


