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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

CNPJ/MF 19.699.063/0m1-06/NIRE 33.3,0031092-4

ATA DA nEUNÉO DE DIRETORIA OO4,2O2O

REALIZADAEM22 DE JANEIRO DE 2O2O

l. DATA, HORA e LOCAL: 22.1.2020, às 10:00h, 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: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade, e, como convidada, apenas para os itens 3.1. e 3.2.,

a assistente da diretoria de contratos, Sra. Consuelo Garcia.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.0022020 -Aprovar oAditamento n.o 001 ao Contrato MSG
n.o 005/2019, firmado Çom a empresa Hotel a Jato Operadora Turística LTDA., oriundo do
Pregão Presencial n.o 00312019, relativo à Prestaçâo de Serviços de Agenciamento de
Viagens, a fim de acrescentar a previsão de custos relativos a 90 passagens aéreas e 12

locações de veículos, equivalente ao valor estimado de R$114.384,00 (cento e quatorze mil,

trezentos e oitenta e quatro reais) ao seu valor global do contrato. Com o referido acréscimo,
que representa 25o/o (vinte cinco por cento), o Contrato, que atualmente, possui valor global

de R$457.536,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais),
passará ao montante de R$ 571.920,00 (quinhentos e setenta e um mil e novecentos e vinte
reais), mantendo-se sua vigência até o dta 151041202A; 2. PRD IU|SG.005/2020 - Propor à

Diretoria o aditamento 2 ao Contrato MSG 019/2018 - Engenharia do Proprietário - COPEL
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, que deve conter:Aditamento ao Contrato MSG A1â,?:A1E

de R$ 713.268,19 (setecentos e treze mil e duzentos e sessenta e oito reais e dezenove
centavos) com base em ago/18, referente a reequilíbrio econômico-financeiro, passando o

valor origínal do contrato de R$ 4.856.973,84 para R$ 5.570.242,03 (cinco milhões e
quinhentos e setenta mil e duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), referente aos
custos adicionais com Prestação de Serviços de Engenharia do Proprietário, devido aos casos
de furtos, roubos e vandalismos nas LTs 500 kVAraraquara2- Fernão Dias eAraraquara2 -
Itatiba; Abrir novo Prazo de Execução, pelo período de 3 (três) meses, a contar da assinatura
do aditivo, referente a Prestação de Serviços de Engenharia do Proprietário; Prorrogar por 4
(quatro) meses o Prazo de Vigência do Contrato MSG 019/2018, findando-se em 0110612O2A;

3. Assuntos Gerais: 3.í. Demonstraçôes Financeiras 2019; 3.2. Módulo Normativo da
Remuneração e Benefícios dos Dirigentes e Colaboradores da MSG; 3.3. Ajuste dos valores
de pleitos do ELIN, que já haviam sido aprovados sem o acréscimo das alíquotas de PIS e
COFINS; 3.4. Autorização para elaboração de memorial descritivo em ação civil pública, com
valor de honorários aproximados de R$ 4.200,00 (Processo 000570349.2017.8.26.0281.
Autor: José Luis da Silva); 3.5. Procedimentos adotados para a conclusão do sistema de
telecomunicaçáo da SE Fernão Dias - Setor de 500 kV; 3.6. Prazos para envio de pleitos para

a análise do Jurídico.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELI BERADOS :

1. PRD MSG.DMF.00Z202A - O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, informou que

o valor do contrato está se esgotando e tendo em vista a necessidade de viagens da MSG,
há de se aditar o contrato. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PR
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2. PRD MSG.DMF.005/2020 - 0 Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, explicou que se
trata de um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente da necessidade de
prorrogação, que deverá ter seu prazo estendido em função das ocorrências de furtos e
quedas de torres, nas Linhas de Transmissão e a necessidade de manutenção das equipes
de fiscalização de Engenharia do proprietário durante o período de reconstrução das LTs. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.005/2020.

3. Assuntos Gerais: 3.1. A assistente de diretoria, Sra. Consuelo Garcia, informou que

a Diretoria Financeira registra que a MSG recebeu da Dressler, empresa terceirizada para
serviços contábeis, as Demonstrações Financeiras 2019 preliminar, estando de acordo com o
que foi apresentado até o momento, devendo seguir pa'a a apreciação dos Auditores
lndependentes, para posterior aprovação final nas instâncias cabíveis; 3.2. A assistente de
diretoria, Sra. Consuelo Garcia, realizou a apresentação sobre o Normativo da Remuneração
e Benefícios dos Dirigentes e Colaboradores da MSG. O colegiado de Diretores, por
unanimidade, apreciou o Normativo da Remuneração e Benefícios dos Dirigentes e
Colaboradores da MSG e aprovou o encaminhamento para a deliberação do Gonselho
deAdministração; 3.3. O DiretorTécnico, Sr. JoerleiCarvalho, realizou a apresentação sobre
a rnajoração dos valores de pleitos já aprovados, enquanto havia o benefício do RElDl, e hoje
precisam ser calculados com a incorporação do PIS e COFINS. Dentre o conteúdo
apresentado, tem-se, como principal: 3.3.í. Pleito do Consórcio ELIN, de reajuste de 3,79%
ao valor, previamente aprovado, de R$ 3.425.767,15, base novl13 - referente à soma dos
valores R$ 3.246.291,74 (PRCA 21012019, aprovada na 1254 RCA) e R$ 179.475,4
(PRD.DT.029|2A19, aprovado na 192 REDIR), que passará ao valor de R$ 3.555.734,95,
base nov/2013; 3.4. Aassistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que se

trata de solicitação de autorização do Colegiado de Diretores para que o Milaré Advogados
elabore memorial e distribua o memorial junto aos desembargadores, com o objetivo de

manter a decisão de primeira instância que foi favorável à MSG, julgando improcedente a

Ação Popular em comento, que terá um valor aproximado de honorários de R$ 4.200,00. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, autorizou a elaboração do memorial
descritivo; 3.5. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, realizou uma apresentação
explanando o esforço que a Diretoria Técnica tem feito para implementar o sistema de
Telecomunicações da SE Fernão Dias, diante de todas as exigências apresentadas pela ISA

CTEEP; 3.6. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, mencionou que ficou
estabelecido, em reunião de Diretoria prévia, que as diretorias da MSG enviariam as PRDs
para o Jurídico, para elaboração de parecer, até a quarta-feira da semana anterior à realização

da REDIR. Ocorre que o ptazo não vem sendo cumprido, o que tem dificultado sobremaneira
a elaboração dos pareceres. Assim, solicita aos diretores que enfatizem junto a suas equipes
o prazo necessário.

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

da Mesa e Diretores presentes.

(AladaRED|Roo4/2o2odaMSc, Íeatizadaem22.1.2o2o) . v ry
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