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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃo s.R.
cNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/NIRE 33.3.0031 092-4

ATA DA tzz" ReuNÉo DA DtREToRtA
REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2Oí9

l. DA[A, HORA e LOCAL: 04.06.2019, às 14.30h, na Rua Voluntários da Pátria, n" 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA:Totalidade dos Membros da Diretoria, com êxceção do Diretor-Presidente, Sr.

Luiz Eduardo Sebastiani, que se encontra em gozo de férias e está sendo substituído,
interinamente, pelo Sr. Gilmar Schwanka, Diretor de Meio Ambiente e Fundiário.

lll. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Gilmar Schwanka e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.DT.018/2019 - Aprovar a abertura de processo
administrativo para aplicação de sançôes contratuais à INTERNEXA (Contrato MSG no

00412019), porter se colocado na condição de inadimplemento pelo não cumprimento de suas
obrigações contratuais no que se refere aos prazos de execução das etapas previstas do seu
escopo; 2. Assuntos Gerais: Agenda da semana.

v. DELTBERAçÕES:

1. PRD MSG.DT.0í8/20í9 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que a
lnternexa foi contratada para entregar um canalde comunicação da SE SBO para transmissão
de dados até o centro de operaçôes da Copel GeT, em Curitiba. O prazo de execução do
contrato era de 30 dias, até 19 de abril de 2019, e a MSG efetuou sucessivas cobranças
quanto ao cumprimento do prazo contratual, contudo, apesar de ter apresentado justificativas,

a lnternexa não entregou o objeto contratual, configurando-se inadimplente. Assim, solicita
que seja aberto processo administrativo para aplicação de penalidades. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.Oíü2A19;

2. O Diretor Presidente interino, Sr. Gilmar Schwanka, informou da agenda de reuniões
que acontecerão esta semana com o CAD e com a GE, nos dias 05 de junho de 2019 e 06 de
junho de 2019, respectivamente.

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 e Diretores presentes.

Secretária

Diretoria: r, q ?§'
(Ata da 1774 RD da MSG, Íealiada em 04.06.2019)
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Meio Ambiente e Fundiário

MATA DE SANTA GENEBRATRRNSUISSÃO S.A.
cNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06/NtRE 33.3.00310924

ATA DA rzz" neuurÃo DA DIREToRIA
REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE

Diretor Financeiro

(Ata da 177â RD da MSG, realizada em 04.06.2019)
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