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I.  DATA, HORA e LOCAL: 14.04.2020, às 10:00h, 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.034/2020 -  Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar o 
Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG n.º 017/2019, firmado com a empresa LM FLUMINENSE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 3 (três) 
meses, com cláusula de morte súbita, equivalente ao valor estimado mensal de R$ 8.174,72 
(oito mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos). O Contrato, que tem valor 
global atual de R$ 65.397,76 (sessenta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta 
e seis centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de 
R$ 89.921,92 (oitenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos). 
Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do contrato passará de 16/05/2020 
para 16/08/2020, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por interesse da Contratante, 
totalizando 11 (onze) meses de prestação de serviço, respeitando-se assim o limite dos 60 
(sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 2. PRD MSG.035/2020 - Propõe-se 
à Diretoria Executiva aprovar o Aditamento 002 ao Contrato MSG nº 005/2019, firmado com 
a empresa Hotel a Jato Operadora Turística LTDA., relativo à Prestação de Serviços de 
Agenciamento de Viagens, a fim de prorrogar o prazo de vigência por adicionais 2 (dois) 
meses. Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do Contrato passará de 
15/04/2020 para 15/06/2020, totalizando 14 (quatorze) meses de prestação de serviços, 
respeitando-se assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016. 
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. 
Abertura de Processo Administrativo para aplicação de penalidade por inexecução parcial do 
Contrato – Contrato MSG.018/2019 – Schneider Eletric Brasil S.A.; 3.2. Avaliação geral do 
processo de execução de sinistro da JUNTO SEGUROS, referente ao Contrato 
MSG.001/2017 – Carrara Serviços Ltda; 3.3. Apresentação sobre o Status dos próximos 
aditamentos e licitações da Diretoria Técnica; 3.4. Pleito da MSG para adesão ao mecanismo 
de standstill; 3.5. Garantia de Fiel Cumprimento do Contrato da MSG. 
 
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  
 
1) PRD MSG.034/2020 - O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que o 
serviço de limpeza e copa são essenciais para o funcionamento da Mata de Santa Genebra, 
assim solicita a aprovação da prorrogação pleiteada. O colegiado de Diretores, por 
unanimidade, aprovou a PRD MSG.034/2020; 
 

DocuSign Envelope ID: C5EAB289-93C6-4140-8E1F-42FD1CDC8497



 
 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 016/2020 
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020 

 

(Ata da REDIR 016/2020 da MSG, realizada em 14.04.2020) 
2/3 

2) PRD MSG.035/2020 - O Diretor-Presidente, Sr. José Jurhosa Junior, questionou se 
está sendo elaborada uma nova licitação para contratação de outra empresa prestadora de 
serviço de viagens, ao que foi respondido, pelo Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, que, 
no momento atual, a MSG encontrará dificuldade em realizar novas licitações. O Diretor-
presidente solicitou que se iniciasse o processo licitatório, durante o prazo de prorrogação 
contratual. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.035/2020; 

 
3) Assuntos Gerais: 3.1. O Diretor-técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que, em 
atendimento à recomendação do Parecer Jurídico, sugere a abertura de Processo 
Administrativo para apurar uma possível aplicação de penalidade e solicita a indicação da 
Comissão que ficará responsável pelo andamento do processo. O colegiado de diretores, 
por unanimidade, aprovou a instauração de processo administrativo e nomeia, como 
comissão para instruir o processo, os assistentes de diretoria, Srs. João Marcelo, 
presidente da comissão, Gabriela Motta, membro da comissão, e Rebecca Manhães, 
membro da comissão; 3.2. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que o 
Contrato foi firmado em 2017, para execução de serviço de remoção de pinus e eucaliptos, 
na LT Itatiba–Bateias. O serviço foi contratado porque não fazia parte do escopo do Consórcio 
IB. A empresa contratada só realizou 24% do escopo contratual e o Contrato foi encerrado 
com essa execução parcial. Assim, a empresa que apresentou garantia, antiga J. Malucelli, 
foi acionada pela inexecução contratual. A J. Malucelli depois mudou para Junto Seguros e de 
lá para cá, a Junto Seguros tem demandado muitas informações da MSG, especialmente a 
finalização do processo administrativo, informando se houve ou não prejuízo e se deverá 
haver aplicação de penalidade à Carrara Serviços. Assim, solicita que o Processo 
Administrativo seja finalizado, com a maior brevidade possível, vez que o processo de 
execução de garantia está em andamento, mas não será encerrado se não enviarmos à Junto 
Seguros a conclusão do Processo Administrativo; 3.3. O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, 
realizou apresentação com o status dos próximos aditamentos e licitações, dando destaque, 
à necessidade de medidas de segurança para as instalações das Linhas de Transmissão. 
Assim, sugere a contratação de um seguro específico de instalação para as Linhas de 
Transmissão, vez que após a entrega pelo consórcio das Linhas de Transmissão, elas estarão 
sob responsabilidade da MSG, assim solicita o apoio da Diretoria de Contratos para a 
realização dessa contratação. O Diretor-presidente, Sr. José Jurhosa Junior, enfatizou a 
urgência da contratação do seguro, vez que algumas linhas de transmissão já estão em 
operação comercial. O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Garcia, questionou se há previsão no 
Plano de Negócios para a contratação dos seguros, ao que foi respondido, pelo Diretor 
Técnico, que não sabe informar se está previsto. O Diretor-presidente, Sr. José Jurhosa 
Junior, sugeriu que a MSG verifique com as acionistas qual a prática adotada na contratação 
dos seguros de instalações. Dentre as medidas, o Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, 
sugeriu, ainda, um acordo a ser firmado com as acionistas para que as equipes de emergência 
das acionistas atendam emergências da MSG e a MSG faria o ressarcimento de despesas 
que porventura a equipe venha a ter. O Diretor-técnico destacou, ainda, que o fornecimento 
de energia elétrica na estação Fernão Dias está faturado em nome GE e a MSG solicitou a 
alteração da titularidade, que ainda não foi realizada pela distribuidora local. Contudo, 
enquanto ainda não está alterada a titularidade, o Diretor foi informado, pela Diretoria de 
Contratos, que a empresa deverá pagar e a MSG irá ressarcir, assim questiona aos demais 
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Diretores se será essa a solução. Informou, ainda, que recebeu a cobrança de anuidade de 
travessias de rodovias e a Diretoria Executiva deliberou que todas as cobranças de travessias 
devem ser pagas, para que não haja impedimentos de travessias. Após a entrada em 
operação do empreendimento, a MSG deverá questionar a obrigação de pagamento das 
anuidades mencionadas; 3.4. O Diretor Financeiro, Eduardo Garcia, informou que obteve 
posicionamento favorável do BNDES para o pleito de adesão da MSG ao mecanismo de 
“standstill”, recentemente implantado pelo Banco como medida mitigadora dos efeitos 
econômicos negativos provocados pela pandemia da covid-19. Com a formalização da 
adesão da MSG ao referido mecanismo, pendente ainda da anuência dos bancos fiadores da 
parte da Acionista Furnas, a Companhia passará a ter direito à suspensão de seis parcelas 
mensais e consecutivas do contrato de apoio financeiro mantido com o BNDES. Essa medida 
gera importantes efeitos positivos no fluxo de caixa da MSG, conforme demonstrado na Nota 
Técnica DF.004.2020. Com base nos cálculos e conclusões constantes da referida Nota 
Técnica, a Diretoria Executiva da MSG autorizou a Diretoria Financeira a tomar todas as 
medidas cabíveis para a formalização do processo de standstill junto ao BNDES; 3.5. O 
Diretor-presidente, Sr. José Jurhosa Junior, mencionou que a garantia de fiel cumprimento do 
contrato vencerá em maio do corrente ano, assim solicita à Diretoria de Contratos que agilize 
a contratação da renovação, para que não incorramos em multa por descumprimento do 
Contrato de Concessão junto à ANEEL.  
 
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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