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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo S.A.

cN PJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/Nl RE 33.3.003 1 0924
ATA DA tzs. neut.ttÃo DA DtREToRtA
REALIZADA EM 2í DE MAIO DE 20í9

l. DATA, HORAe LOCAL: 21.05.20'19, 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 MESA: Presidente: Luiz Eduardo Sebastianie Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

IV. ORDEM DO DIA: í. PRD.MSG.DF.006/20í9 - Aprovar, contratação, por meio de licitação,
de empresa para realização de inventário físico e conciliação físico-contábil da totalidade dos
bens relacionados à concessão do empreendimento da MSG, com preço máximo estimado
de R$ 157.518,33 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e três
centavos), a ser executado pelo período de I (oito) mêses; 2. PRD.MSG.DT.O14[20í9 -
Aprovar; nos termos do artigo 30, alínea "h", do Estatuto Social da MSG, o aditamento ao
contrato MSG no 005/2015, referente aos "TFIABALHOS DE INTERLIGAçÃO E[,] FIBRA
ópncl ENTRE AS LT 500 kv ARARAQUARA 2 / FERNÃo Dns E LT ARARAQUARA 2 /
ITATIBA E ENTRE AS LT ARARAQUARA 2 / ITATIBA E LT 345 KV CAMPINAS -
GUARULHOS", cuja proposta apresentada pelo Consorcio ELIN em sua correspondência
C.ELIN-153/18, entregue a MSG em 30 de Outubro de 2018, estabelece o preço global, dos
serviços a serem prestados, incluindo os custos de projeto, mão de obra especializada e

fornecimento de todo material necessário para a perfeita execução e entrega dos trabalhos
em epigrafe. O valor apresentado para a execução e entrega da obra é de R$ 328.178,64
(trezentos e vinte e oito mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos),
ref. Outubroiz913. Este valor representa em termos percentuais, um acréscimo de 0,069% do
valor total do contrato com base em novembro de 2013, cujo valor era de R$ 352.012.078,50,
e que aditado sofreu uma correção de 24,49o/o, passando para R$ 438.209.262,89. Com o
acréscimo, a coneçâo passa a ser de 24,560/o, sobre o valor do contrato original, que
representa aproximadamente o valor de R$ 438.466.244,98; 3. Assuntos Gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOSIDELIBERADOS:

1. PRD.MSG.DF.006/20í9 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, informou que a
contratação é necessária, considerando a proximidade da entrada em operação da
Subestação de Santa Barbara D'Oeste entrará em operação em breve. O Diretor Financeiro
esclareceu que o processo foi elaborado com o auxílio da acionista COPEL, tendo sido
efetuadas consultas com empresas do segmento a fim de obter as cotações. O Diretor
Presidente, Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, questionou sobre a necessidade de prestação dos
serviços objeto da contratação de maneira contínua, tendo sido esclarecido pelo Diretor
Técnico que, em um primeiro momento o empreendimento é dividido em unidades de
cadastro, o que é a chamada unitização, e, posteriormente, tais unidades são apenas
atualizadas, podendo, no futuro, ser contratada empresa para atualização das informações, o
que não é obrigatório. Questionado acerca dos parâmetros para definição do prazo de I
meses, o Diretor Financeiro esclareceu que o prazo foi definido tendo por base a entrada em

/It.
operação de todas as unidades do empreendimento. O coleqiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.DF.OO612AI9; h --];
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2. PRD.MSG.DT.0í5/20í9 - O Diretor Técnico, Sr. Jorlei Carvalho, informou que o pleito do
Consórcio ELIN, materializado na PRD em análise, apêsar de antigo, só está sendo submetido
na presente reunião uma vêz que, até o presente momento, estavam pendentes o

detalhamento do projeto e o orçamento para o serviço, tendo sido entendido pela DT que o
preço apresentado está de acordo com o mercado, motivo pelo qual o pleito do Consorcio foi

validado. A referida alteração, que representa um acréscimo de R$ 328.178,64 (trezentos e
vinte e oito mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) ao valor do CT. O

colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.Oí 512419,

3. Assuntos Gerais: 3.í. O DT informou a MSG recebeu a Carta ONS 0372/2019, em
201512019, informando que a partir de 3ol4l19 a MSG passará a receber 90% da parcela da

RAP referente à Santa Bárbara D'Oeste. 3.2. A Diretoria Executiva decidiu pela transferência
da gestão do Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção, firmado com a
Copel Geração e Transmissão S/A (CT MSG no O0212018), até então realizada pela Diretoria
Técnica, para a Diretoria de Contratos.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo
necessárío à lavratura desta que, lida e julgada conforme, segue assinada pelos componentes

da Mesa e Diretores presentes.

Mesa:

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Diretoria:

Secretária

h
Luiz Eduardo Sebastiani
Díretor-Presidente

Diretor de Contratos

(Atâ da 175á RO da MSG, Íealiada em 21.05.2019)
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Joerlei Pauli

Diretor Financeiro


