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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 025/2020
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

I.  DATA, HORA e LOCAL: 27.05.2020, 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.044/2020 – Aprovar o aditamento nº 01 ao Contrato MSG
nº  015/2018,  firmado  com  a  PWC  -  PRICEWATERHOUSECOOPERS  Auditores
Independentes, cujo objeto trata da prorrogação do prazo de execução e de vigência por
adicionais  12 (doze)  meses,  no valor  de R$ 165.330,00 (cento  e  sessenta e  cinco mil,
trezentos e  trinta reais)  e  ratificação dos serviços suplementares  de auditoria  prestados
adicionalmente, no montante R$ 58.075,91 (cinquenta e oito mil,  setenta e cinco reais e
noventa e um centavos), equivalente à 17,75% do valor global do Contrato. O valor global
atual do contrato é de R$ 327.100,00 (trezentos e vinte e sete mil  e cem reais),  com a
celebração  do  aditivo  em questão  o  valor  global  total  passará  a  ser  de R$ 550.505,91
(quinhentos  e  cinquenta  mil,  quinhentos  e  cinco  reais  e  noventa  e  um  centavos).
Concretizada a prorrogação ora proposta, o termo final da execução do contrato passará de
11/06/2020  para  11/06/2021  e  o  termo  final  da  vigência  passará  de  11/09/2020  para
11/09/2021;  2. PRD MSG.045/2020 – Aprovar em seu nível de competência e encaminhar
para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, a locação de imóvel para
instalação da nova sede da MSG na cidade de Jundiaí. A locação será realizada por meio
de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, Inciso V da Lei 13.303/2016. O valor mensal
estimado para o Contrato será de R$ 26.726,80 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e seis
reais  e  oitenta  centavos),  perfazendo  o  valor  global  de  R$  1.603.608,00  (um  milhão,
seiscentos e três mil e seiscentos e oito  reais), referente ao prazo de 60 meses de locação,
conforme limite previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016; 3) PRD MSG.046/2020 – Propõe-se
à  Diretoria  Executiva  aprovar  a  celebração  de  contratação  direta,  com  o  BANCO ABC
BRASIL S.A, para emissão de Carta de Fiança no valor total de até R$ 10.636.350,28  (dez
milhões e seiscentos e trinta e seis mil e trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos),
mediante  pagamento  de  taxa  de  2,5% a.a.  Esta  contratação  corresponde  ao  montante
equivalente a uma vez o valor da última prestação vencida do serviço da dívida e será
usada como garantia da conta reserva do serviço da dívida do contrato de financiamento
mediante abertura de crédito N° 17.2.0371.1 frente ao BNDES. O prazo contratual será de
24 (vinte e quatro) meses, com vigência a partir da data de entrega da Carta de Fiança. A
forma de pagamento dar-se-á trimestralmente, sendo o primeiro pagamento, 3 (três) meses
após a assinatura do contrato. O valor de cada parcela trimestral será de R$ 66.477,18
(sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), perfazendo o
valor  global  do  contrato  de  R$  531.817,51  (quinhentos  e  trinta  e  um  mil,  oitocentos  e
dezessete  reais  e  cinquenta  e  um  centavos);  4.  PRD  MSG.047/2020  –   Propõe-se  à
Diretoria Executiva aprovar o Aditamento 003 ao Contrato MSG nº 005/2019, firmado com a
empresa  Hotel  a  Jato  Operadora  Turística  LTDA.,  relativo  à  Prestação  de  Serviços  de
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Agenciamento de Viagens, a fim de prorrogar o prazo de vigência 
por adicionais 3 (três) meses. Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do
Contrato  passará  de  15/06/2020 para  15/09/2020,  totalizando  17 (dezessete)  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; 5.
Assuntos Gerais: 5.1. Aprovação de Pagamento MSG.005/2020, no valor de R$ 27.000,00
(vinte e sete mil  reais),  referente aos honorários periciais do profissional designado pelo
juízo  para  realizar  a  perícia  definitiva.  (Processo  1001023-90.2016.8.26.0296  -  Réu:
Humberto Maluf e Outro);  5.2. Dar conhecimento à Diretoria Executiva do recebimento de
avaliação inicial para a implantação do Programa de Educação Ambiental, para os próximos
36  meses,  condicionante  do  IBAMA  para  emissão  de  LO,  com  valor  médio  de  R$
788.875,00 (setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais. 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS: 

1) PRD MSG.044/2020 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, mencionou
que se trata de prorrogação por 12 (doze) meses do contrato com o Auditor Independente e
que, muito embora o escopo do contrato, tenha feito menção ao exercício em que o serviço
seria prestado, a Diretoria Financeira entende que se trata e serviço contínuo e, por esta
razão,  solicita  a  prorrogação  pleiteada.  O  colegiado  de  Diretores,  por  unanimidade,
aprovou a PRD MSG.044/2020; 

2) PRD MSG.045/2020 – 2020 -  O Diretor de Administração e  Compliance, Sr. José
Jurhosa Junior,  mencionou que essa proposta visa atender à decisão das acionistas de
levar a sede para Jundiaí, que foi feita uma ampla pesquisa de mercado e foi identificada a
proposta mais vantajosa para a Administração. Além disso, foram realizadas todas as visitas
e  vistorias  necessárias,  conforme  laudo  anexado  à  PRD,  para  que  se  identificasse  a
adequação do imóvel às necessidades da MSG. Informou, ainda, que o valor mencionado
se  refere  à  locação,  IPTU  e  condomínio  do  imóvel.  O  colegiado  de  Diretores,  por
unanimidade, aprovou a PRD MSG.045/2020;

3) PRD MSG.046/2020 - O Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Henrique Garcia, mencionou
que essa carta fiança é necessária para conseguir liberar a conta reserva do BNDES. A taxa
de 2.5% a.a. foi a menor das apresentadas e se justifica pela MSG ainda não ter o caixa
integral  e,  ainda,  pelo  fato  de  que  o  valor  afiançado  é  50% do  nosso  caixa,  um valor
significativo perante nossa receita mensal. Foram realizadas várias cotações no mercado e
a proposta comercial ofertada se apresenta como a mais vantajosa para a Administração. O
colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.046/2020;

4) PRD  MSG.047/2020  -  O  Diretor  de  Contratos,  Sr.  Eduardo  Henrique  Garcia,
mencionou que  se trata de prorrogação de 3 (três) meses ao contrato com a empresa de
agência de viagens e que não haverá acréscimo de valor  ao contrato.  O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.047/2020;
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5) Assuntos  Gerais:  5.1.  A  assistente  de  diretoria,  Sra.  Marina  Lima  Nogueira,
informou que a  MSG apresentou  oferta  de  R$ 2.232.164,53  (base set/2014)  e  o  perito
apresentou avaliação prévia no valor de R$ 2.650.953,00 (base nov/2016). Esclareceu ainda
que, em julho/2016, a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado no laudo
prévio  para  fins de imissão na posse.  Em adição,  informou que os  honorários  periciais
fixados para realização da perícia prévia foram no valor de R$ 23.355,00. O Colegiado de
diretores, por unanimidade, autorizou o pagamento da AP MSG.005/2020, no valor de
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); 5.2. O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. José
Jurhosa Junior, informou que o IBAMA apresentou, como condicionante à emissão de LO, a
necessidade da MSG implantar o Programa de Educação Ambiental. Assim, o assistente de
diretoria,  Sr.  Alan  Rangel,  fez  um  levantamento  prévio  de  quanto  custaria  o  serviço  e
encontrou o valor mencionado, que será objeto de apresentação à Diretoria Executiva como
proposta formal, para realização de licitação. 

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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