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REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2019

l. DATA, HORA e LOCAL: 17.05.20'19, às 10:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no í13,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

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

lV. ORDEM DO DIA: '1. PRD.MSG.DT.015|2019 - Aprovar, com base nos termos do artigo 37,

alínêã "e", do Estatuto Social da MSG, a aquisiÇão de compra de 3.000 metros de Cabo Óptico
Dielétrico, fabricado pela PRYSMIAN GROUP, para utilização nas dependências das
SUbCSIAçõCS dA MSG (FERNÃO DIAS, ARARAQUARA2, ITATIBA, REPETIDORA, C

BATEIAS). Estes Cabos Ópticos Dielétricos interligam os Equipamentos Ópticos SDH ao

Cabo Óptico OPGW das LTs, estabelecendo as conexões ópticas para a integração e
operaçáo do Sistema de Telecomunicaçóes, possibilitando atender as demandas operativas
e corporativas da rede de voz e dados da MSG. A proposta apresentada pela PRYSMIAN
GROUP, teve a melhor cotação que é de R$ 24. 150,00 (Vinte e quatro mil e cento e cinquenta
reais); 2. PRD.MSG.DT.Oí 5/20í 9 - Aprovar, a contrataçâo, via realização de licitação pública,

de seguradora para emissão de Apólices de Seguro de Riscos de Engenharia e

Responsabilidade Civil para as 3 (três) travessias a serem realizadas em rodovias sob a

administração da concessionária AB Colinas, quais sejam: Rodovia SP 280 -Presidente
Castelo Branco (Km 104+271 m); Rodovia SP 300 - Dom Gabriel Paulino Couto (Km 95+639
m); e Rodovia SP 075 - Deputado Archimedes Lammoglia (Km 22+174 m). O valor máximo

da licitação será de R$ 8.252,41 (oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um

centavos), sendo R$ 3.919,58 (três mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e oito
centavos) relativos ao Seguro de Riscos de Engenharia e R$ 4-332,83 (quatro mil, trezentos
e trinta e dois reais e oitenta e três centavos) relativos ao Seguro de Responsabilidade Civil.

Cada um dos seguros deverá ter prazo de vigência de 60 dias; 3. Assuntos Gêrais.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:

1. PRD.MSG.DT.012|2019 - O Diretor Técnico, Sr. Jorlei Carvalho, informou que os 900
Km de linhas de extensão usam o cabo de fibra ótica, contudo as conexôes com as
subestações precisam ter o mesmo cabo, para haver padronização ê não haver problema de
descontinuidade, perda de segurança. Como os contratos com as epecistas preveem que não

será fornecido o cabo para as conexões, é responsabilidade da MSG adquiÍir os cabos. Assim,
solicita autorização da Diretoria para a contratação direta, por dispensa de valor, dos cabos.
lnforma, ainda, que foi feita pesquisa de preços, mas o menor preço foi o do fabricante dos
cabos. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.01212019;

2. PRD.MSG.DT.oí512019 - O Dirêtor Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, informou
que se trata de contratação de seguro para travessia nas rodovias da Colinas. Essa
contratação se motiva por contratos que foram assinados, em 2017 , que exigem a contratação
de seguro. Assim, solicita autorização para a abertura de processo licitatório. O seguro tem
um valor baixo, assim poderia ser feita uma contratação direta, contudo, apesar de termos
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solicitado cotação a dez empresas, mas só recebemos proposta de uma ê negativa de
algumas. Entáo, realizar uma contratação direta não é viável, vez que necessitamos de mais
respostas do mercado sobre os preços praticados. O colegiado dê Dirêtores, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.o15/2019.

3. Assuntos Gerais:

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

Mesa:

Secretária
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Diretoria:

Luiz Eduaidb Sebastiani

Joerlei Cârvalho A
Diretor Técnico

Dalmaz

Drretor de Contratos
o He#rlque Garcia

Diretor Financeiro


