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I.  DATA, HORA e LOCAL: 24.07.2020, às 14h, na Rua Voluntários da Pátria, nº 113, 6º 

Pavimento – Botafogo, Rio de Janeiro-RJ. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, sendo que todos os presentes 

participaram por videoconferência, 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.068/2020 – Aprovar, em seu nível de competência e 

encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, o Aditamento n.º 

006 ao CONTRATO MSG Nº 001/2014, firmado com o CONSÓRCIO GRID SOLUTIONS/ETE, 

conforme os termos, contidos nos Relatórios Técnicos:  RT.DT.050.2020, de 22 de janeiro de 

2020, relativo aos custos referentes à variação de orçamento relativa ao Sistema de Proteção, 

Controle e Supervisão (SPCS) na Subestação Fernão Dias, em relação ao escopo original do 

Contrato MSG.001/2014, no valor de R$ 189.915,44 (cento e oitenta e nove mil, novecentos 

e quinze reais e quarenta e quatro centavos), base novembro de 2013; RT.DT.051.2020, de 

27 de janeiro de 2020, relativo aos custos referentes aos Serviços de Escavação em Rocha, 

na Subestação Itatiba, no valor de R$ 701.198,28 (setecentos e um mil, cento e noventa e 

oito reais e vinte e oito centavos), base novembro de 2013; RT.DT.070.2020 de 29 de maio de 

2020, relativo aos custos referentes às atividades de repetição dos testes de 

Comissionamento do Sistema de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS) na Subestação 

Fernão Dias da MSG, no valor de R$ 98.944,48 (noventa e oito mil e novecentos e quarenta 

quatro reais e quarenta e oito centavos); RT.DT.071.2020, de 20 de julho de 2020, relativo aos 

custos, (i) referentes à Medição de Resposta em Frequência em Transformadores de 

Potencial Capacitivo na Subestação Santa Barbara D’ Oeste, (ii) à Locação de Gerador na 

Subestação Fernão Dias e (iii) aos Custos Financeiros por Atraso no Pagamento de Faturas 

de Medição, que totalizam o valor de R$ 1.235.699,52 (um milhão, duzentos e trinta e cinco 

mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), base novembro de 2013. 

RT.DT.069.2020, de 20 de julho de 2020, relativo a alteração do Parágrafo 7º da Cláusula 18 

– Faturamento e Condições de Pagamento. Com a formalização do aditamento proposto, será 

acrescido ao Contrato o valor total de R$ 2.225.757,73 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco 

mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), base novembro/2013. O 

valor global do contrato passará de R$ 430.816.827,42 (quatrocentos e trinta milhões, 

oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), base 

novembro/2013, para R$ 433.042.585,15 (quatrocentos e trinta e três milhões, quarenta e dois 

mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), base novembro/2013.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.068/2020 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que se trata 

de pleito de aditamento contratual, para acrescer ao contrato serviços que não constavam do 

escopo contratual, quando de sua assinatura, e essenciais à conclusão do empreendimento. 
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Ademais, informa que se trata, ainda, de pedido de pagamento de juros por atraso no 

pagamento de faturas, por culpa da MSG, e de solicitação de alteração contratual para permitir 

a cessão de crédito entre as consorciadas. A Diretoria Executiva entende favoravelmente à 

aprovação do presente Aditivo consignando que: a) seus votos estão ancorados no 

entendimento de que o ajuste ora proposto esgota todas as discussões necessárias para a 

plena e rasa quitação dos pleitos apresentados pelo Consórcio Grid relativos aos temas nele 

tratados, recomendado à área gestora do contrato que avalie a pertinência de se firmar com 

a contratada termo específico de quitação dos pleitos que motivaram o aditamento em 

comento; e b) que entendem que a celebração do aditivo em tela é necessário e suficiente 

para que a contratada encerre, a bom termo, todas as atividades sob sua responsabilidade, 

dentro do cronograma ajustado com a área gestora do contrato, de forma a viabilizar o 

recebimento pleno pela MSG, da RAP faltante a que fará jus com a conclusão total do 

empreendimento, não restando nada mais que impeça a referida conclusão para energização  

e interligação do pátio de 440 kV ao sistema interligado nacional por parte da contratada . O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD 

MSG.068/2020 e seu encaminhamento ao Conselho de Administração da MSG; 

 

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 Meio Ambiente e Fundiário                 Diretor de Contratos                     

              

                                                  

______________________________        ______________________________ 

Joerlei Carvalho Alves                                         Mariceli Schmidt dos Santos                       

Diretor Técnico                                                    Diretora de Administração e Compliance  
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