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I.  DATA, HORA e LOCAL: 31.03.2020, às 14:00h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 
113, pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro. 

 
II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, sendo que todos os diretores 
participaram remotamente, conforme deliberação constante da REDIR 011/2020, em 
virtude do plano de contingências aplicado em razão do Covid-19.  
 
III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina 
Lima Nogueira, escolhidos por unanimidade.  
 
IV. ORDEM DO DIA: 1. PRD MSG.029/2020 -  Aprovar, em seu nível de competência 
e encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, o 
Aditamento n.º 004 ao CONTRATO MSG Nº 004/2015, firmado com o CONSÓRCIO 
IB, conforme os termos, contidos no Relatório DT.062/2020 – Rev. 02, de 23 de março 
de 2020, relativo (i) ao ressarcimento ao Consórcio IB, referente aos custos incorridos 
com o acréscimo nos valores de frete para transporte de estruturas metálicas devido 
a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, 
ocasionando o desequilíbrio econômico e financeiro no Contrato, conforme o §2º da 
Cláusula 46 - Tributos – do Contrato MSG n.º 004/2015. O valor a ser ressarcido é de 
R$ 391.475,33 (trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 
trinta e três centavos), com base em nov/2013; (ii) ao ressarcimento à Consorciada 
Tabocas, empresa integrante do Consórcio IB, referente aos custos incorridos com 
retrabalhos devido à Suspensão Temporária das atividades de construção da LT 500 
kV Itatiba – Bateias, ocorrida entre os meses de julho/2017 e julho/2018. O valor a ser 
ressarcido é R$ 1.031.214,74 (um milhão, trinta e um mil, duzentos e quatorze reais e 
setenta e quatro centavos), com base em nov/2013; (iii) pagamento ao Consórcio IB 
dos custos incorridos com o transporte e remoção de resíduos provenientes das 
demolições de benfeitorias na faixa de servidão da LT 500 kV Itatiba - Bateias. O valor 
a ser pago é de R$ 711.585,38 (setecentos e onze mil, quinhentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e oito centavos), com base em nov/2013; (iv) aumento de escopo com 
travessias de cabos condutores e para-raios sobre linhas de transmissão energizadas 
durante a construção da LT 500 kV Itatiba - Bateias. Os serviços ocorreram entre os 
meses de novembro/2018 e dezembro/2019 e representam um valor a ser pago de 
R$ 3.116.100,00 (três milhões, cento e dezesseis mil e cem reais), com base em 
nov/2013. O instrumento que atualmente, possui valor global de R$ 442.319.999,96 
(quatrocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e 
noventa e nove reais e noventa e seis centavos) passará ao montante de 
R$ 447.570.375,41 (quatrocentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e setenta mil, 
trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Ressalta-se que o item 
(i) e (ii) já foram analisados e aprovados em sede de Reunião de Diretoria Executiva, 
209ª e 208ª, respetivamente; 2. PRD MSG.030/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva 
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aprovar o Aditamento n.º 004 ao Contrato MSG n.º 005/2014, firmado com o Consórcio 
Elecnor-Schahin, a fim de prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato por 
adicionais 7 (sete) meses, alterando a CLÁUSULA 20 – PRAZO do referido 
instrumento, passando sua data de encerramento de 15/04/2020 para 15/11/2020. 
Não há previsão de recursos adicionais para o presente aditamento, tratando-se 
exclusivamente de aditamento do prazo de execução e vigência do Contrato; 3. PRD 
MSG.031/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o Aditamento n.º 003 ao 
Contrato MSG n.º 008/2019, firmado com a VEENT EMPREENDIMENTOS 
EMPRESARIAIS LTDA, que tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e 
vigência por mais 4 (quatro) meses, mantendo-se as condições atuais e o valor atual 
estimado mensal de R$ 74.568,53 (setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito 
reais e cinquenta e três centavos). O Contrato, cujo valor global atual é de 
R$ 863.313,87 (oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e treze reais e oitenta e 
sete centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de 
R$ 1.161.587,99 (um milhão, cento e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete 
reais e noventa e nove centavos). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da 
vigência do contrato passará de 02/05/2020 para 02/09/2020, totalizando 16 meses 
de prestação do serviço, respeitando-se assim o limite de 60 (meses) previsto no art. 
71 da Lei 13.303./2016; 4. Assuntos Gerais: 4.1. Designação de Pregoeira e Equipe 
de apoio; 4.2. Anuência do valor complementar de R$ 82.717,50 (oitenta e dois mil, 
setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), que deve ser acrescido ao 
orçamento de R$ 129.390,00 (cento e vinte e nove mil, trezentos e noventa reais), 
apresentado na PRD MSG.DT.035/2019 e aprovado na ATA de Reunião de Diretoria 
196ª realizada em 07/10/2019, referente à contratação de 19 horas de voo. O novo 
orçamento a ser considerado para a referida contratação é de R$ 212.107,50 
(duzentos e doze mil, cento e sete reais e cinquenta centavos), considerando 30 horas 
de voo; 4.3. Informação sobre pedido de prorrogação protocolado junto ao BNDES. 
 
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  
 
1) PRD MSG.029/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que 
se trata de processo para reequilíbrio do contrato, considerando: (i) Custos adicionais 
de frete para transporte de estruturas metálicas devido a nova Política Nacional de 
Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, no montante de R$ 391.475,33; 
(ii) Custos adicionais incorridos pela Consorciada Tabocas, com a execução 
retrabalhos devido à suspensão temporária das atividades de construção, no 
montante de R$ 1.031.214,74 ; (iii) Custos adicionais com o transporte e remoção de 
resíduos provenientes das demolições de benfeitorias na faixa de servidão no 
montante de R$ 711.585,38; e (iv) Aumento de escopo com travessias de cabos 
condutores e para-raios sobre linhas de transmissão energizadas, no montante de 
R$ 3.116.100,00. O valor atual de R$ 442.319.999,96 passará ao montante de 
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R$ 447.570.375,41. Ressalta-se que o item (i) e (ii) já foram analisados e aprovados 
em sede de Reunião de Diretoria Executiva, 209ª e 208ª, respetivamente. O Diretor-
Presidente questionou se esse é o pleito final do consórcio, ao que foi respondido, 
pelo Diretor Técnico, que não, restando, contudo, poucos itens, referentes a custos 
com a retomada das obras após a liberação das 4 torres do IAC, extensão da garantia 
contratual, e cobrança de juros e correção monetária das faturas pagas em atraso. O 
Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, questionou se o Consórcio já 
finalizou as obras, ao que foi respondido, pelo Diretor Técnico, que sim, que as obras 
já foram finalizadas. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD 
MSG.029/2020; 
 
2) PRD MSG.030/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que 
se trata apenas de uma proposta para extensão do prazo de execução e vigência, por 
mais 7 (sete) meses, passando sua data de encerramento de 15/04/2020 para 
15/11/2020, tendo em vista a extensão dos prazos de construção das Linhas por conta 
das ocorrências de furtos e roubos de cabos de alumínio. Não há previsão de custos 
adicionais para o presente aditamento. O colegiado de Diretores, por unanimidade, 
aprovou a PRD MSG.030/2020; 
 
3) PRD MSG.031/2020 - O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, mencionou 
que se trata de contrato de serviço continuado e cabe, portanto, a prorrogação, vez 
que a MSG necessita dos serviços objeto do Contrato mencionado, conforme 
demonstrado no Relatório Técnico e na PRD. O colegiado de Diretores, por 
unanimidade, aprovou a PRD MSG.031/2020; 
 
4) Assuntos Gerais: 4.1. A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do item 7.1.8 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da MSG, resolve designar Katyani Ogura da Silveira para exercer a 
atribuição de Pregoeira e Rebecca Manhães Muniz de Oliveira, Ilmar Pacheco 
Vieira e Alan Melo Rangel para compor a Equipe de Apoio da Mata de Santa 
Genebra Transmissão S.A., pelo período de 12 meses; 4.2. O Diretor Técnico, Sr. 
Joerlei Carvalho, informou que a licitação havia sido preparada no ano passado, 
contudo 19 horas equivale a apenas 1 sobrevoo. Apesar disso, quando da 
contratação, se previa a possibilidade de serviços emergenciais de mais 10 horas, que 
não constavam do total de horas a ser contratado. Quando a equipe de licitação 
analisou o processo, percebeu que as 10 horas adicionais não podem apenas constar 
do processo, mas sim fazer parte da contratação, onde será pago, apenas, o que for 
utilizado. Assim, trata-se apenas de ajuste no formato da PRD que já havia sido 
aprovada. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou o incremento do 
valor de R$ 82.717,50 (oitenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e 
cinquenta centavos), que deve ser acrescido à PRD MSG.DT.035/2019,  aprovado 
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na ATA de Reunião de Diretoria 196ª, realizada em 07/10/2019; 4.3. O Diretor 
Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, informou aos presentes que deu entrada, 
no BNDES, de pedido para postergação, em 6 (seis) meses, do pagamento das 
parcelas da dívida do contrato de apoio financeiro, conforme medida governamental 
publicada, em virtude da crise econômica provocada pela Pandemia do Convid-19.   
 
VI. 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, sendo remetida à assinatura daqueles 
que participaram da reunião remotamente.   
 
Mesa: 
 
 
______________________________      ______________________________ 
José Jurhosa Júnior                                     Marina Lima Nogueira  
Presidente                   Secretária 
 
 
Diretoria: 
 
 
______________________________        ______________________________ 
José Jurhosa Júnior                                       Eduardo Henrique Garcia     
Diretor-Presidente    Diretor Financeiro 
Diretor de Administração e Compliance         Diretor de Contratos                     
Diretor de Meio Ambiente e Fundiário 
                     
                                                       
_______________________________      
Joerlei Carvalho Alves                            
Diretor Técnico 
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