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I.  DATA, HORA e LOCAL: 07.04.2020, às 16:00h, 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.027/2020 -  Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar 
o Aditamento n.º 004 ao Contrato MSG n.º 011/2017, firmado com a empresa John 
Richard Locação de Móveis LTDA., que tem por objeto a prorrogação do ajuste por 
mais 4 (quatro) meses com cláusula de morte súbita, equivalente ao valor estimado 
mensal de R$ 3.558,08 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos). 
O Contrato, que tem valor global atual de R$ 132.072,66 (cento e trinta e dois mil, 
setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com a celebração do aditivo em 
questão passará o valor total de Contrato para R$ 146.304,98 (cento e quarenta e seis 
mil, trezentos e quatro reais e noventa e oito centavos). Com a prorrogação ora 
proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 27/04/2020 para 
27/08/2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por interesse da Contratante, 
totalizando 38 meses de prestação do serviço, respeitando-se assim o limite de 60 
(sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 2. PRD MSG.032/2020 -  
Aprovar o Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG nº 018/2019, firmado com a empresa 
SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA., oriundo da Dispensa de Licitação MSG nº 
004/2019, cujo objeto é o fornecimento de Relés e Placas de Expansão do Sistema 
de Proteção e Controle da Casa de Controle na Subestação Itatiba, a fim de prorrogar 
o prazo de vigência do Contrato por adicionais 3 (três) meses, passando sua data de 
encerramento de 17/04/2020 para 17/07/2020. Não há previsão de recursos adicionais 
para o presente aditamento, tratando-se exclusivamente de aditamento do prazo de 
vigência do Contrato; 3. Assuntos Gerais: 3.1. Decisão a respeito de apresentação 
de Recurso Especial no processo 1002149-35.2016.8.26.0666, proposto pela MSG 
em face de José Antonio Cardoso de Oliveira e outros, destinado ao Superior Tribunal 
de Justiça, com valor de preparo de R$ 194,12, contra acórdão que não conheceu o 
agravo de instrumento interposto pela MSG, em razão da sua intempestividade; 3.2. 
Apresentação sobre o Status dos próximos aditamento e licitações da Diretoria 
Técnica.  
 
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  
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1) PRD MSG.027/2020 - O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, mencionou 
que o contrato em questão se refere à locação de móveis e a prorrogação está sendo 
solicitada para estar aderente ao cronograma de mudança da sede da MSG. O 
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.027/2020; 
 
2) PRD MSG.032/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que 
se trata de extensão de prazo, visando compatibilizar com a entrega do terceiro e 
último relé da fornecedora, que até o momento não foi entreguea. O colegiado de 
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.032/2020; 

 
3) Assuntos Gerais: 3.1. A assistente de Diretoria, Sra. Marina Lima, informou 
que se trata de ação de constituição de servidão administrativa proposta apenas para 
indenizar os arrendatários pelo cultivo de cana-de-açúcar no imóvel objeto da 
servidão. Isso porque a MSG já havia celebrado, com os proprietários, Contrato de 
Constituição de Servidão Administrativa, tendo sido pago a indenização pela terra nua 
das faixas de servidão. A oferta inicial da MSG, pelo cultivo da cana de açúcar, foi no 
valor de R$ 4.390,04 (base set/2014). Contudo, o perito ao realizar a avaliação prévia 
constatou que não existiam benfeitorias reprodutivas nas áreas no momento em que 
a avaliação foi realizada. Não houve sentença, ainda, contudo o juiz havia reconhecido 
esbulho possessório por parte da MSG e determinou a paralisação da obra. Nesse 
momento, em vez de agravar, a Avalicon ingressou com pedido de reconsideração, 
que foi julgado improcedente. Posteriormente, ingressou com agravo contra a decisão 
de reconsideração, que o juiz julgou intempestivo. Em adição, informou que, (i) apesar 
do baixo valor de preparo, há vasta jurisprudência no sentido de que o pedido de 
reconsideração não suspende a contagem de prazo recursal e que há 
intempestividade manifesta quando o recurso é interposto já expirado o prazo de 15 
(quinze) dias, como ocorreu no caso ora sob análise. Ademais, a interposição de 
Recurso pode majorar os honorários sucumbenciais, trazendo maior dispêndio à MSG 
e que (ii) depois de proferida a decisão agravada, obtivemos a imissão na posse em 
08/11/2019. O colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou que, tendo em 
vista que não se vislumbra o recurso para discutir manifesta intempestividade 
e que a MSG já obteve a imissão na posse, a MSG não deverá interpor Recurso 
Especial; 3.2. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, realizou apresentação com o 
status dos próximos aditamentos e licitações, dando destaque, no que tange às 
licitações, às contratações da construção do galpão, vigilância e manutenção das 
áreas verdes na SE FDI, informando que a MSG ainda está aguardando a autorização 
para utilizar o sistema de licitações “Comprasnet”, para poder realizar pregão 
eletrônico. Destacou que, para o processo de aquisição de cabos de alumínio, a 
Empresa Nexans está se recusando a assinar o contrato, em virtude da alta do dólar. 
No que tange aos aditivos, o Diretor Técnico enfatizou a necessidade de conclusão 
do Processo Administrativo referente ao Contrato MSG 001/2014, vez que vários 
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pleitos do Consórcio, que dependem da assinatura de aditivo, pendem da conclusão 
do mencionado processo. Por fim, ao apresentar outros temas relevantes, informou 
que o Contrato de cessão não onerosa para Furnas depende da conclusão do serviço 
de unitização, assim questionou ao Diretor Financeiro sobre a conclusão do serviço 
contratado, ao que foi respondido que em outubro de 2019 a MSG enviou o relatório 
solicitado por Furnas e nos foi devolvido em 17.02.2020, com vários pedidos de 
esclarecimentos e alteração. Assim, a empresa está processando as alterações 
solicitadas, com previsão de entrega para o final do corrente mês. O Diretor Técnico 
ficou de agendar uma reunião com Furnas para tratar do assunto. Além dos itens 
mencionados, o Diretor trouxe informações sobre o ONS, ANEEL, Ibama, Furnas e 
Copel.  
 
VI. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo 
lavrada a Ata que, após lida e achada conforme, será assinada eletronicamente, 
surtindo todos os seus efeitos legais, sendo remetida à assinatura física 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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