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MATA DE SANTA GENEBRATRANSMISSÃo S.A,
CNPJ/M F 1 9.699.063/000 1 -06/Nl RE 33.3.003 1 092-4

ATA DA zot, neuNtÃo DA DtREToRtA
REALIZADA Ei'I30 DE OUTUBRO DE 2019

l. DATA, HORA e LOCAL: 30.10.2019, às 09:30h, 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 e, como convidados, apenas para o item
4.1., os assistentes de diretoria, Srs. Diego \Mlhelm Rocha e João Marcelo.

lll. COMPO§|çÃO DA ll[ESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEltll DO DIA: {. PRD MSG.DF.0í212019 - PropÕe-se à Diretoria Executiva aprovar a

Contratação, por meio de licitação, de seguradora para emissão de Apólice de Seguro
Garantia em cumprimento às obrigações assumidas no Contrato de Concessão, oriundo do
Edital de Leilão A7nO13 -Aneel, exclusivamente no que se refere à construção, operação e
manutenção de instalações de transmissão da Rede Básico do Sistema Elétrico lnterligado
da Linha de Transmíssão - LoteA. O valor máximo da Licitação será de um prêmio líquido no

valor de R$ 63.154,85 (sessenta e três mil e cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos) e um Limite Máximo de Garantia no valor de R$ 78.300.000,00 (setenta e oito
milhões e trezentos mil reais), como previsto no edital do Leilão daAneel 0712013, com prazo

de vigência de2911112019 até 311A512020; 2. PRD [,1SG.DT.04212019 - Propõe-se à Diretoria
Executiva aprovar o aditamento 001 ao contrato 01512019, firmado com a CMA- Consultoria
Métodos Assessoria e Mercantil S.4., para a instalação de um sistema de telecomunicação
provisório na SE Fernão Dias. O aditamento, que tem a finalidade de incorporar um novo
serviço ao escopo do contrato, resultará na extensâo dos prazos de execução e de vigência,
por um período de 2 (dois) mesês, e no incremento de valor no montante de R$ 17.492,71
(Dezessete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos). Este novo valor
corresponde a um acréscimo de 6,43% do valor original do contrato.; 3. Assuntos gerais:
3.í. Pagamento da Solicitação de Recursos no 697 da Avalicon, no valor de R$ 1.496,65,
decorrente da diferença entre os valores já depositado judicialmente e o definido pelo
magistrado como devido para indenizar os arrendatários pelas suas benfeitorias na faixa de
servidão. Processo n.o 1004546-06.2016.8.26.0363; 3.2. Pagamento da Soticitação de
Recursos no 698 da Avalicon, no valor de R$ 120.219,89 (cento e vinte mil, duzentos e treze
reais e oitenta e nove centavos), da AVALICON, referente ao pagamento de deposito da
diferença entre o valor já depositado em juízo e aquele estabelecido em sentençâ como
devido, para discutir o saldo de condenaçáo. Saliente-se que a Avalicon elaborou planilha de
cálculo, a qual foi conferida pela Diretoria Financeira da MSG e apurou como devido o
pagamento de somente R$ 8.085,41 (oito mil, oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos),
apurando, ainda, o valor de R$ 32.72A,44 a ser pago à MSG.; 3.3. Pagamento da Solicitação
de Recursos no 699 da Avalicon, no valor de R$ 149.438,94 (cento e quarenta e nove mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), da AVALICON, referente ao
pagamento de depósito voluntário da diferença entre o valor já depositado em juízo e aquele
estabelecido em sentençâ como devido, para discutir o saldo de condenação. Saliente-se que

a Diretoria Financeira da MSG apurou diferença a menor, a ser depositado pela MSG, de R$
17.390,31, enquanto a AVALICON apurou o R$ 17.702,5Q;3.4. Decisão a respeito de
apresentação deApelaçâo no processo no 1000661-59.2016.8.26.0144, que tem como Réu
Cooperativa dos Citricultores de Engenho Coelho e Região, referente à Servidã
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Administrativa para passagem de linha de transmissão de energia, com valor de preparo
estimado em RS 4.210,U.

V. ASSU NTOS TRATADOS/DE LIBERADOS :

1. PRD MSG.DF.A12i2019 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia,
mencionou que o seguro garantia é obrigatório, exigido no contrato de concessão, e que a

apólice contratada no passado está expirando, assim a Diretoria optou por, em vez de
prorrogar, fazer nova contratação por meio de licitação. O Golegiado de Diretores, por
unan imidade, aprovou a PRD lt |SG.DF.01 21 2019 ;

2. PRD illSG.DT.A4Az0íg - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho mencionou que a
CMAfoi contratada para fazer a instalação de sistema de telecomunicação provisória, de rádio
a antena, em Fernão Dias e em Mogi das Cruzes. A CTEEP não autorizou a instalação
imediatamente, assim a Diretoria Técnica solicita a proÍrogação de prazo de execução e
vigência, além da inclusão, ao escopo do contrato, de um laudo técnico para atestar que â
torre, que já tem 40 anos de existência, está em condições de ser utilizada. O Colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DT.042í2019;

3. Assuntos Gerais: 3.1. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou
que a MSG recebeu e-mail da Avalicon, com a solicitação de recursos 697, no valor de R$
1.496,65, apurado pela Avalicon, decorrente da díferença entre os valores já depositados
judicialmente e o definido pelo magistrado como devido para indenizar os arrendatários pelas

suas benfeitorias na faixa de servidão. Em 05/0812019 foi publicada a decisão dos aclaratórios
opostos contra a sentença, sendo este o último andamento do processo. O colegiado de
diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR 697; 3.2. A assistente de
diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG foi condenada ao pagamento de
indenização na ação proposta em face de Sobloco Agropecuária LTDA., objetivando a
instituição de faixa de servidão na propriedade da Ré. A Ré deu início à fase de cumprimento
de sentença, apresentando cálculos, que totalizam o montante de R$ 120.213,89, sendo R$
109.055,54 referente à suposta diferença entre o valor depositado em juizo e o da condenação
da MSG e R$ 11.158,35, referente aos honorários advocatícios. AAvalicon elaborou planilha
de cálculo, a qual foi conferida pela Diretoria Financeira da MSG, apurando, como devido, o
pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 8.085,41 (oito mil, oitenta e cinco
reais e quarenta e um centavos) e o valor de R$ 32.72A,44 que deverá ser pago à MSG.
Esclareça-se que a diferença se deu em razão de o Réu não ter procedido a atualização do
saldo levantado, tendo apenas calculado a diferença entre o valor da indenização fixada e o
valor já levantado por ele, esquecendo-se que os foram estes foram arbitradosidepositados
em datas distintas. Assim $endo, para que seja verificada a real diferença, é necessário que
todos os valores estejam sobre a mesmas bases, pois, caso contrário, o valor apurado
carecerá de atualizaçáo, como ocorre no caso. O colegiado de diretorês, por unanimidade,
aprovou o pagamento da SR 698; 3.3. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
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montante de R$ 149.438,94. AAvalicon elaborou planilha de cálculo, a qualfoi conferida pela
Diretoria Financeira da MSG, apurando os valores destacados na Ordem do Dia. Esclareça-
se quê a diferença decorre da utilização pela Avalicon da taxa da poupança, para correçâo
monetária, enquanto a Ré utiliza a tabela prática do TJSP, sendo certo que não foi
estabelecido na sentença taxa para atualizaçào dos depósitos realizados ao longo do
processo. O colegiado de diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR 699;
3.4. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou
oferta de R$ 56.084,74 e o perito apresentou avaliação no valor de R$ 105.266,23, o qual foi
já foi depositado judicialmente pela MSG, para imissão na posse, e homologado pelo juiz.
Eventual apelação acanetaria maiores valores à serem desembolsados pela MSG em relação
às custas processuais com a apelação, bem como o aumento de outros gastos como eventual
novos honorários perícias (R$ 19.200,00 foi o valor dos honorários da perícia já realizada),
caso conseguíssemos êxito no recurso e o risco de aumento do valor dos honorários
sucumbenciais caso a eventual nova perícia determine valor maior. Tendo em vista que, se
a MSG resolver apelarn pagará, além do preparo para apelação, o valor de nova perícia
e o risco de aumento da condenação, como ocorreu em outros casos análogos da MSG,
a Diretoria Executiva deliberou por não apresentarapelação no processo êm referência.

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

Diretor Financeiro e Diretor de Contratos
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