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l. DATA, HORA e LOCAL: 03.03.2020, às 10;00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em BotaÍogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria e, como convidada, apenas no que
se refere ao item 3.8., a Presidente da Comissão de Averiguação do Processo
Administrativo 2019.01016, Sra. Luciana Guedes Vieira.

Itl. COMPOSçÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Juniore Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.015/2020 - Propõe-se à Diretoria Êxecutiva aprovar o
"Termo de Reconhecimento de Dívida", referente ao contrato CCOT ISA CTEEP n.o

001/2018, firmado com Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
('CTEEP"), para quitação de débitos referente a continuidade da prestação do serviço
pelo período de 01 de fevereiro de 2019 a 20 de agosto de 2019, no valor de
R$ 111 .181,26 (cento e onze mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos); 2.
PRD MSG.018|202A - Aprovar oAditamento n.o 002 ao Contrato MSG no 003/2019,
firmado com a empresa Avalicon Engenharia Ltda., oriundo da Licitação Presencial n.o

003/2018, relativo à prestação de serviços de gestão e execução fundiária, a fim de
prorrogar o prazo de execuçâo e de vigência do Contrato por adicionais 6 (seis) meses,
com encerramento dos prazos em 1310912020 e 1311012024, respectivamente,
acrescentar o valor de R$ 12O.42A,0A (cento e vinte mil e quatrocentos e vinte reais), o
que corresponde a aproximadamente 9,87o/o (nove vírgula oitenta e sete por cento) do
valor global inicial do Contrato, e, suprimir o valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos
reais), o que equivale a 2,50o/o (dois vírgula cinquenta por cento) do valor global inicial do
contrato. O instrumento, que atualmente, possui valor global de R$ 1.254.007,50 (um
milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, sete reais e cinquenta centavos), passará ao
montante de R$ 1.343.927,50 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e
vinte e sete reais e cinquenta centavos); 3l Assuntos Gerais: 3.í. Pagamento da
Solicitação de Recursos 731 da Avalicon, no valor de R$ 22.961,67 (vinte e dois mil
novecentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente à
complementaçâo da indenização pela faixa de servidão. (Processo 0002008-
17.2016.816.0147 - Réu: Florespar Florestal S/A); 3.2. Pagamento da Solicitação de
Recursos 732 daAvalicon, no valor de R$ 6"300,00 (seis mil e trezentos reais), referente
aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a perícia
definitiva. (Processo 1010560-78.2016.8.26.0048- Réu: Carlos Ramos Villares); 3.3
Pagamento da Solicitação de Recursos 734 da Avalicon, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), referente à complementação dos honorários periciais do proÍissionaldesignado
pelo juízo para realizar a perícia definitiva. (Processo 1002363-78.2016.8.26.0681 - Réu:
Comercial e Agrícola lndaía Ltda.); 3.4. Pagamento da Solicitaçâo de Recursos 735 da
Avalicon, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos honorários periciais do
profissional designado pelo juízo para realizar a perícia definitiva. (Processo 1007523-
08.2016.8.26.0286 - Réu: José Antonio Zanoni); 3.5. Pagamento dq Solicitação de +

(Ata da REDIR OO9/2020 da MSG, raalizada em 03.03.2020)
1t5 frt



ílrSGYfr'd::;'i':1g"!*x
MATA DE SANTA GENEBRA TRRITISTVI ISSÃO S.A.

CNPJ/MF 1 9.699.063/000 1 -061N IRE 33. 3.0031 0924
ATA DA neuNÉo DE DIREToRIA oogrzo2o

REALIZADA EM 03 DE MARçO DE202A

Recursos 736 da Avalicon, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente
à complementação dos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para
realizar a perícia definitiva. (Processo 1004125-68.2016.8.26.0281- Réu: Espólio de
Chafif Rezek Andery); 3.6. Decisão a respeito de apelação no processo 1002277-
31.201ô.8.26.0286, proposto pela MSG em face NC Administração de Bens e
Participações Ltda., objetivando a instituição de faixa de servidão no imóvel de
propriedade do Réu para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, com valor
de preparo de R$ 513,49 (quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos); 3.7.
Solicitação de prorrogação de prazo, apresentada pela Comissão de Averiguação do
ProcessoAdministrativo 2019.01020, de 60 (sessenta) dias adicionais, a fim de que os
trabalhos sejam conduzidos com a diligência necessária, considerando que o Gestor do
Contrato MSG 00412019, Sr. Joerlei Carvalho Alves, informou que devido ao acúmulo de
obrigaçôes junto à MSG, não foi possível concluir o relatório pormenorizado, conforme
solicitado pela Comissão de Averiguação; 3.8. Deliberação da Diretoria Executiva acerca
do relatório da Comissão de Averiguaçâo do Processo Administrativo 2019.01016, o qual

concluiu pela ausência de responsabilidade do Consórcio Elin no descumprimento do
prazo de execução do Contrato MSG 005/2015, sugerindo a não aplicação de penalidades

à Contratada.

V. ASSU NTOS TRATADOS/DELI BERADOS :

í) PRD MSG.A1512020 - O DiretorTécnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que se
trata de custos adicionais com a prestação de serviço além da data contratualmente
estabelecida. Esta prestação Íoi motivada pelo atraso na finalização do processo de
Iicitação de um novo prestador de serviço, ao qual a antiga contratada não deu causa. A
Contratada, apesar do vencimento do pÍazo de execução do contrato, permaneceu
prestando o serviço à MSG, até que a nova Contratada iniciasse a prestação de serviços.
Esta prestação de serviços foi essencial para a continuidade da operação comercial do
SVC na Subestação Santa Bárbara do Oeste, bem como do recebimento da receita
associada ao mesmo. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD
MSG.0í5/2020;

2l PRD MSG.O18l2O20 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa

Junior, explicou que a Avalicon não teve interesse em prorrogar o contrato inteiro, mas tão
somete a gestâo e execução fundiária. Será suprimido o serviço de assessoria jurídica,

para o qual será contratado um novo prestador de serviços, através de licitação. O

colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.018/2020;

3) Assuntos Gerais: 3.í. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,

informou que a MSG apresentou oferta de R$ 125.521,72 (base seU2014) pelas faixas de

te rras denom inad as : a) ITT- BTA-R 8S-0560-00 ; b) ITTBTA-R 8S-0564-0 1 ; c) ITTBTA-R BS-
0565-01; e d) ITTBTA-RBS-0571-00. Posteriormente, restou constatado que parte da faixa
ITT-BTA-RBS-0560-00 pertence a terceiros que não integram a lide. Diante disso,

(eta da REoIR oo9/2020 da MsG, realizada ffi 03.03.2020) 

* 
y

r
/5



f §6 fl,.Í.d," §',1üT g?qtiY

MATA DE SANTA GENEBRA TRnrusulssÃo S.A.

CNPJ/M F 1 9.699.063/000 1 -06/N r RE 3s.3. 003 1 0924
ATA DA ReuNÉo DE DIREToRIA OO9/2020

REALTZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020

subdividiu tal área da seguinte forma: a) ITTBTA-R8S-0560-00 (pertencente à Florespar);
b) ITTBTA-RBS-0560-01 (pertencente a terceiros); e c) ITTBTA-RBS-0560-02 (tambem
pertencente à Florespar). O perito apresentou avaliaçâo prévia no valor de R$ 251.072,70
(base seU2018). O Juízo julgou extinto o feito sem resolução de mérito no tocante à faixa
de terra ITTBTA-RBS-0560-01, uma vez que se reconheceu que tal área não pertence à
requerida. Diante disso, subtraiu-se o valor dessa faixa de terra (R$ 22.961,67) do
montante da indenização, que restou reduzido a R$ 228.111,03. Em novembrol2O18, a
MSG depositou o montante designado pelo juízo, RS 228.111 ,03, para fins de imissão na
posse. Todavia, em manifestação, o perito alertou que o valor de R$ 22.961 ,67 diz
respeito, na verdade, à faixa de terra ITT-BTA-RBS-0564-01, aduzindo, ademais, que a
faixa ITTBTA-RBS-0560-01 sequer foi avaliada, uma vez que pertencente a terceiros.
Diante dessa informação, resta pendente de depósito judicial, portanto, a quantia de
R$ 22.961,67. Em adição, informou que os honorários periciais fixados para realização da
perícia prévia foram no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O colegiado de Diretores,
por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-731; 3.2. A assistente de diretoria, Sra.
Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 148.389,13 (base
setl2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 476.641,37 (base
maiol2}17). Em janeiro/2018, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado
no laudo prévio, R$ 476.641,37,para fins de imissão na posse. O juízo de 1a instância
sentenciou no valor do laudo prévio, contudo, após a MSG apresentar apelação, o
Tribunal anulou a sentença e determinou a realização de perícia definitiva. Em adição,
informo que os honorários periciais fixados para realização da perícia prévia foram no
valor de R$ 4.860,00. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o
pagamento da SR-732; 3.3. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
informou que a MSG apresentou oferta de R$ 1.226,07 (base seU2014) e o perito
apresentou avaliação prévia no valor de R$ 12.200,00 (base maiol2017). Em
fevereirol2O18, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo
prévio, R$ 12.200,00, para fins de imissão na posse. Os honorários periciais para
realização da perícia definitiva foram arbitrados em R$ 4.000,00, no entanto, a MSG já
havia depositado o valor de R$ 2.000,00, restando o valor remanescente de R$ 2.000,00.
O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-734; 3.4. A
assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta
de R$ 96.627,81 (base seU2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de
R$ 436.122,27 (base junl2}16). Em maiol2018, a MSG depositou em juízo o montante do
valor encontrado no laudo prévio, R$ 436.122,27, para fins de imissão na posse. Os
honorários periciais para realização da perícia definitiva foram estimados em
R$ 14.220,00, no entanto, o Juiz fixou os honorários provisórios em R$ 3.000,00 (três mil
reais). Em adição, informo que os honorários periciais fixados para realização da perícia
prévia foram no valor de R$ 10.044,00 (dez mil e quarenta e quatro reais). O colegiado
de Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-735; 3.5. A assistente de
diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta de
R$ 45.505,32 (base seU2014) e o perito apresentou avaliação previa no valor de
R$ 54.000,00 (base fevl2017). Em março12}17, a MSG depositou em juízo o montante do
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valor encontrado no laudo prévio, R$ 54.000,00, para fins de imissão na posse. Os
honorários periciais para realização da perícia definitiva foram arbitrados em R$ 4.500,00,
no entanto, a MSG já havia depositado o valor de RS 1.000,00, restando o valor
remanescente de R$ 3.500,00. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou
o pagamento da SR-736; 3.6. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
informou que a MSG apresentou oferta de R$ 402,08 (base seU2014) e o perito
apresentou avaliaçâo prévia no valor de R$ 4.741,02 (base junl2016). Posteriormente foi
realizada perícía definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 12.836,7A
(base marl2}17), o qualfoi homologado pelo juízo. Eventualapelação acarretaria maiores
valores à serem desembolsados pela MSG em relação às custas processuais com a

apelação, bem como o aumento de outros gastos como eventuais novos honorários
perícias, caso conseguíssemos êxito no recurso, e o risco de aumento do valor dos
honorários sucumbenciais caso a eventual nova perícia determine valor maior. Esclareça-
se que, em fevereiral2017, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no
laudo prévio, R$ 4.741,02, para fins de imissão na posse. Em adição, informo que os
honorários periciais fixados para realizaçâo das perícias somam o valor de R$ 25.434,00.
O Colegiado de Diretores deliberou que, diante do baixo valor sentenciado e o alto
custo de honorários periciais, a MSG não deve apresentar apelação no processo
em comento; 3.7. A assístente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que
recebeu da presidente da Comissâo de Averiguação do Processo Administrativo
2019.01020, uma folha de despacho com o pleito supracitado, para deliberação da
Diretoria Executiva. O colegiado de Diretores, por unanimidade, tendo em vista que
foi justificada a necessidade de prazo adicional, aprovou a prorrogação do prazo
para conclusão do Processo Administrativo 2019,01020 por 60 (sessenta) dias; 3.8.
A presidente da Comissão de Averiguação do Processo Administrativo 2019.01016, que
tem por finalidade apurar a responsabilídade do Consórcio Elin pelo descumprimento no
ptazo de execução do Contrato MSG 005/2015, Sra. Luciana Guedes Vieira, realizou uma
apresentação pormenorizada do Relatório da Comissão de Averiguação, concluindo pela
ausência de responsabilidade do Consórcio Elin. A presidente mencionou, ainda, que nâo
há a necessidade de submeter o Relatorio à apreciação do jurídico, vez que o mesmo não
indica a aplicação de penalidades que precisem ser confrontadas com as sanções
impostas no contrato mencionado. O Colegiado de Diretores, por unanimidade,
deliberou por acompanhar a sugestão da Comissão de Averiguação, não aplicando
penalidade à Contratada referente ao descumprimento do prazo de execução
estabelecido no processo supracitado. Por oportuno, determina o encerramento do
Processo Administrativo 201 9.01 01 6.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar,
necessário à lavratura desta que, lida e julgada
componentes da Mesa e Diretores presentes.

foi suspensa a sessão pelo
conforme, segue assinada
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Diretor Financeiro
Diretor de Contratos
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Diretor deAdmin e Compliance

Joerlei

José


