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REALIZADA ÉM í7 DE MARçO DE 2O2O

l. DATA, HORA e LOCAL: 17.03.2020, às 16:00h, na Rua Voluntários da Pátriâ, no 113,

pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENçA: Totalidade dos Mêmbros da Diretoria.

lll. coÍt PoslÇÃo DA MESA; Presidente: José Jurhosa Junior e secretária: Marina Lima

Nogueira, êscolhidos por unanimidade.

lV. ORDEIII DO DIA: l. PRD tllSG.0t/U2020 - Aprova( em seu nível de competência e

encaminhar paÍa aprovaçáo do Conselho de Administração da Sociedade, a contratação de

empresa para fomecimento, transporte e lnstalaçáo de 2793 defensas em mourão de
concreto, de forma a sinalizar a existência de estais em locais onde possa existir tránsito de

veÍculos e máquinas agrícolas próximos aos estais das LT 500 kVAraraquara 2- Fernão Dias,

LT 500 kVAraraquaE 2 - ltatiba e LT 500 kV ltatiba - Bateias dê propriedade MSG. O valor
máximo da licitação seÍá de R$'1.313.044,93 (um milhão, t.ezentos e treze mil, quarenta ê
quatro reais e noventa e três centavos), com prazo de execução de 8 (oito) meses e vigência
contratual de 12 (doze) meses; 2. PRD MSG.023,2020 - Aprovar o Aditamenlo n.o 001 ao
Contrato MSG no 006/2019, Íirmado com a empresa AEON SERVIçOS E COMÉRCIO DE

INFORMÁT|CA LTDA.EPP, relativo à prestação de serviço de gestão de documentos capaz
de armazênar de forma organizada e acessível toda documentaçâo técnica das linhas de
transmissão e subestações da MSG, a íim de pronogar o prazo de vigência do Contrato por

adicionais 12 (doze) meses, passando sua data de encerramenlo de 22lO4nO2O paÊ
221041202'1, com cáusula de moÍle súbita, e o incremento do valor de R$ 68.400,00 (sessenta

e oito mil e quatrocentos reais). O instrumento que atualmente, possui valor global de

R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) passará ao montante de R$ 146.400,00 (cento e
quarenta e seis mil e quatrocentos reais); 3, Assuntos Geraisi 3.1. Plano de contingências
em virtudê dô Côvid-19.

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBER,ADOS:

1) PRD MSG.0í4I2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que se trata
de serviço complementar, quê nâo constava no escopo do Contrato com as EPcistas, porém

necêssário para garantir a segurança dâs êstruturas metálicas estaiadas. O colegiado de
Diretores, por uranimidade, aprovou a PRD MSG.OI/U2020;

2) PRD MSG.023r2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joêrlêi Carvalho, mencionou que a MSG

necessita da ferramênta de repositório de documentos técnicos e projetos, necessários

enquanto existem procedimentos de construção até a formalizaçáo dos pro.ietos Íinais, na

lotma de As Built, vez que para que a MSG gerencie os ativos, no futuro, faz-se necessário
que tenhamos os documentos em sua última versáo, que serão armazenados em oúra
ferramenta, de pÍopriedade da MSG, quando do téÍmino da fase de construçáo. O colegiado
de Diretores, por unanimidadê, aprovou a PRD MSG.023/2020;

,a
3) Assuntos Gerais: 3.í. Tendo em vista a Pandemia do Covid-19 e visando rês guaraar f
a saúde de todos, a Diretoria Executiva se reuniu hoje com todos os colaboradorFs da MSG, 'Az
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terceirizados e estagiários, com o intuito de mapear todas as âtividades e recursos técnicos
necessários com vistas a implantar um plano de contingência e trâbelho remoto. Foi
deliberado que todos os trabalhadores que puderem desempenhar suas atividade8
remotamente trabalharão em sistema de home office.

Vl. ENCERMMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa a ses8ão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida ejulgada conforme, segue assinada pelos componentes
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