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MATA DE SANTA GEN EBRA TRANSMISSÃO S,N.

cNPJ/MF 1 9.699.063/0001-06/NIRE 33,3.00310924
ArA DA 1354 REUNIÂO OI DIRETORIA
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2Oí8

l. DATA, HORA e LOGAL - 23.07 .2018, 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. COMPOSçÃO DA MESA - Presidente: Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani e
Secretário: Marina Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA - 1. Concessão automática de reajuste nos contratos administra-
tivos, quando existe previsão de reajuste, periodicidade definida e índice definido; 2.
Memorando de Justificativa paraAquisição de Bens e Serviços No 035/2018, solici-
tando a contratação de serviços de suporte de licença de uso de software SADP, su-
porte de dados de até 85 GB e hospedagem de software para atender a demanda da
MSG; 3.PRD MSG.DMAF.OO7|ãO18 - Contratação de Empresa para execução do
plantio de mata nativa numa área de 117 hectares, em atendimento ao Programa de
Reposição Florestal, pelo valor máximo de R$ 3.970.000,00 (três milhões, novecentos
e setenta mil reais); 4. Assuntos gerais.

V. ASSUNTOS TRATADOSTDELIBERADOS - í. O Diretor de Contratos, o Sr. Sérgio
Cardinali, explicou que os contratos de longa duração têm previsão de reajuste auto-
mático nos contratos e que nós, na MSG, mantivemos a prática de só conceder rea-
juste se as contratadas solicitassem, ao exemplo do que acontece em Furnas. O Di-
retor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, questionou se as empresas vêm soli-
citando os reajustes ou se estamos concedendo sem o requerimento. O Diretor de
MeioAmbiente e Fundiário, o Sr. Gilmar Schwanka, informou que existem 3 contratos
da sua diretoria que estão aguardando o reajuste contratual, pois houve divergência
interna quanto à forma de concessão e, por esta Íazâo, solicita um posicionamento do
Colegiado de Diretores sobre a forma que serão aplicados os reajustes na MSG. Por
unanimidade dos Diretores, entendeu-se que os reajustes serâo aplicados automati-
camente, independente de provocação da Empresa Contratada, através de apostila-
mento, exceto para os casos de contratos que tragam esta previsâo de exigência de
requerimento do reajuste; 2. O DiretorTécnico, Sr. Joerlei Carvalho, apresentou o Me-
morando de Justificativa para Aquisição de Bens e Serviços No 035/20í 8, solicitando
a contratação de serviços de suporte de licença de uso de software SADP, suporte de
dados de até 85 GB e hospedagem de software para atender a demanda da MSG, no
valor total de R$ 35.364,00 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais),
através de dispensa de licitação, por valor, vez que está abaixo do limite legal de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 3. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, o Sr.
Gilmar Schwanka, apresentou a PRD MSG.DMAF.AO7l2O18, que versa acerca da con-
trataçáo de empresa para executar o serviço de reposição florestal, além dos anexos
que a compõe. Enfatizou, ainda, que a reposição em comento se faz necessária em
virtude de exigência do IBAMA pa'a a concessão da Licença de Operação. Assim,
solicita a aprovação da Diretoria para a contratação do serviço mencionado. O colegi-
ado de Diretores aprovou a contratação, condicionando-a à aprovação pelo Conselho
de Administração; 4. Assuntos Gerais: 4.1. As reuniões de Diretoria ocorrerão todas
as terças, às 14:00 horas, e as pautas deverão ser enviadas à Diretoria da Presidência
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ate a sexta-feira anterior, ao meio dia; 4.2, O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo
Sebastiani, informou que, na próxima reunião, será apresentado o fluxograma dos
processos de PRDs e PRCAs; 4.3. O Diretor Técnico, o Sr. Joerlei Carvalho, informou
que ficou acordado com o Consórcio lB que serão marcadas reuniões mensais para
acompanhamento das obras de implantação. O mesmo procedimento será realizado
com os demais consórcios; 4.4. O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani,
questionou se temos novidade sobre acerca da excludente de responsabilidade que
o escritório Serrão deveria ter enviado. O Diretor de Meio ambiente e Fundiário infor-
mou que Serrão se comprometeu a enviar o requerimento a ser protocolado naANEEL
até hoje; 4.5. O Diretor Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Sebastiani, solicitou a autoriza-
ção de todos os diretores para transferir, oficialmente, a Assistente, Sra. Marina Lima
Nogueira, para a Diretoria da Presidência, vez que ela já vem assumindo funçÕes da
Diretoria da Presidência. A unanimidade dos Diretores aprovou a modificação de Di-
retoria da Assistente; 4.6. O Diretor Financeiro, o Sr. Mauricio Fernandes, solicitou
que, diante das recentes modificações de assistentes, seja desenhado um novo orga-
nograma e apresentado à diretoria.

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.
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