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I.  DATA, HORA e LOCAL: 22.04.2020, 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.033/2020 - Aprovar o Aditamento n.º 003 ao Contrato MSG 
nº 019/2018, firmado com a empresa COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., oriundo da 
Dispensa de Licitação MSG nº 010/2018, cujo objeto é a prestação de serviços e a execução 
de serviços de engenharia do proprietário, relacionados às tarefas de supervisionar a 
implantação e ampliação dos empreendimentos da MSG – Mata de Santa Genebra, de acordo 
com os requisitos técnicos preestabelecidos no Edital de Leilão ANEEL 007/2013 – LOTE A, 
a fim de prorrogar o prazo de execução do Contrato por adicionais 3 (três) meses, passando 
o termo final de 30/04/2020 para 30/07/2020 e prorrogar o prazo de sua vigência pelo período 
de 6 (seis) meses, passando sua data de encerramento de 01/06/2020 para 01/12/2020, bem 
como para reestabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor adicional de 
R$ 713.268,19 (setecentos e treze mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos). 
O Contrato, que tem valor global atual de R$ 5.570.242,03 (cinco milhões, quinhentos e 
setenta mil, duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), com a celebração do aditivo 
em questão, passará ao valor total de R$ 6.283.510,22 (seis milhões, duzentos e oitenta e 
três mil, quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos); 2. PRD MSG.036/2020 - Aprovar o 
Aditamento n.º 001 ao Contrato MSG n.º 007/2019, firmado com a AEON SERVIÇOS E 
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. EPP, que tem por objeto a prorrogação do prazo por 
mais 8 (oito) meses, com cláusula de morte súbita, equivalente ao valor estimado mensal de 
R$ 17.180,00 (dezessete mil e cento e oitenta reais). O Contrato, que tem valor global atual 
de R$ R$ 216.160,00 (duzentos e dezesseis mil e cento e sessenta reais), com a celebração 
do aditivo em questão passará ao valor total de R$ 353.600,00 (trezentos e cinquenta e três 
mil e seiscentos reais). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do contrato 
passará de 02/05/2020 para 02/01/2021, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por 
interesse da Contratante, totalizando 20 (vinte) meses de prestação de serviços, respeitando-
se assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 3. Assuntos 
Gerais: 3.1. Indicação de membros para compor a equipe de apoio aos pregões da MSG - 
Gabriela Guedes Mota e Maria Luiza Santos Pickler.; 3.2. Decisão a respeito de apelação no 
processo 1002855-24.2016.8.26.0082, proposto pela MSG em face de Clóvis Holtz, 
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$ 9.724,00. (nove mil, 
setecentos e vinte e quatro reais); 3.3. Manutenção das equipes de vigilância nas Linhas de 
Transmissão, após entrada em operação.  
 
V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  
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1) PRD MSG.033/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que o 
aditamento para extensão do prazo contratual, e o correspondente acréscimo de valor, 
garantirá que os serviços de construção das Linhas de Transmissão, que estão sob a 
responsabilidade do Consórcio ELIN, e que também tiveram o seu prazo estendido por conta 
da necessidade de reconstrução de alguns trechos por motivo de furtos de cabos, continuarão 
a ser fiscalizadas até a data de sua efetiva conclusão. O colegiado de Diretores, por 
unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD MSG.033/2020 e o 
encaminhamento ao Conselho de Administração da MSG; 
 
2) PRD MSG.036/2020 - O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, mencionou que se 
trata do Contrato de prestação de serviços de TI, necessário à continuidade das atividades da 
Mata de Santa Genebra. O colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD 
MSG.036/2020; 

 
3) Assuntos Gerais: 3.1. Indicação e aprovação, com publicação de portaria em Diário 
Oficial, da Assistente da Diretoria Técnica, Gabriela Guedes Mota (Rg. 43.984.464-2 e CPF 
071.572.296-41) MSG e da colaboradora Maria Luiza Santos Pickler (Rg. 12.112.203-0 e CPF 
054.425.157-80), como membros da Equipe de Apoio nos pregões, presenciais ou eletrônicos, 
da MSG. O colegiado de diretores, por unanimidade, aprovou a indicação da Assistente 
da Diretoria Técnica, Gabriela Guedes Mota e da colaboradora Maria Luiza Santos 
Pickler como membros da Equipe de Apoio nos pregões, presenciais ou eletrônicos, da 
MSG, autorizando a emissão de portaria para tal fim; 3.2. A assistente de Diretoria, Sr. 
Marina Lima, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 175.529,11 (base set/2014) e o 
perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 196.320,00 (base dez/2016). 
Posteriormente foi realizada perícia definitiva em que foi encontrado pelo perito o valor de R$ 
243.100,00 (base mar/2019), o qual foi homologado pelo juízo. Esclareceu, ainda, que, em 
janeiro/2017, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo prévio, 
R$ 196.320,00, para fins de imissão na posse. Em adição, informou que os honorários 
periciais fixados para realização das perícias somam o valor de R$ 11.660,00. Explicitou, 
contudo, que eventual apelação 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. O Colegiado de diretores, considerando a baixa diferença entre o 
valor sentenciado e o valor depositado pela MSG, além do risco do aumento de custos 
adicionais e do alto valor de preparo, deliberou pela não apresentação de recurso no 
processo em comento; 3.3. Considerando o histórico de roubos e furtos nas Linhas de 
Transmissão da Mata de Santa Genebra e a recente tentativa de derrubada de torre de uma 
linha energizada da MSG, a Diretoria Técnica apresenta uma proposta para que as equipes 
de vigilância, nas LTs da Elecnor, sejam mantidas por pelo menos 15 dias após a data de 
entrada em operação. O Colegiado de diretores, por unanimidade, deliberou pela 
manutenção das equipes de vigilância por adicionais 30 (trinta) dias, após a entrada em 
operação.  
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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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