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I.  DATA, HORA e LOCAL: 07.08.2020, às 10h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

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.075/2020 - Aprovar, em seu nível de competência e 

encaminhar para aprovação do Conselho de Administração da Sociedade, (a) o Aditamento 

n.º 004 ao Contrato MSG n.º 008/2019, firmado com a VEENT EMPREENDIMENTOS 

EMPRESARIAIS LTDA, que tem por objeto: (i) a prorrogação do prazo de execução e vigência 

por mais 1 (um) mês, mantendo-se as condições atuais e o valor atual estimado mensal de 

R$ 74.568,53 (setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três 

centavos) e (ii) alterar no Caput do Contrato, conforme já consta neste Aditamento, o endereço 

da sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, n° 1184, 5º andar, Anhangabaú, município 

de Jundiaí/SP - CEP 13.208-053; e (b) a ratificação do Conselho de Administração ao 

Aditamento n.º 003 ao referido contrato que teve por objeto a prorrogação do prazo de 

execução e vigência por mais 4 (quatro) meses, aprovado na 014/2020 REDIR, realizada em 

31/03/2020, e celebrado em 15/04/2020. O Contrato, cujo valor global atual é de 

R$ 1.161.587,99 (um milhão, cento e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e 

noventa e nove centavos), com a celebração do aditivo em questão passará ao valor total de 

R$ 1.236.156,52 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos). Com a prorrogação ora proposta, o termo final da vigência do 

contrato passará de 02/09/2020 para 02/10/2020, totalizando 17 meses de prestação do 

serviço, respeitando-se assim o limite de 60 (meses) previsto no art. 71 da Lei 13.303./2016. 

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.075/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que a proposta de aditamento contratual se faz necessária para a 

manutenção dos serviços prestados, pelo período adicional de 1 (um) mês, para que o 

procedimento da nova licitação para contratação de empresa especializada para serviços de 

apoio em atividades administrativas seja concluído. Destacou que a prestação desse serviço 

para o período adicional será realizada por teletrabalho, o que não modifica os valores 

atualmente vigentes. Também informou que a expectativa é de que o processo de mudança 

da sede da MSG para Jundiaí seja concluído nos próximos dias junto à Receita Federal, 

Receita Estadual e Municipal, e em razão disso, faz-se necessária a adequação de tal 

informação no contrato. Adicionalmente informou que quando da elaboração do rito de 

governança do aditivo proposto, com respaldo no art. 30 do Estatuto Social da MSG, o qual 

cita que é atribuição do Conselho de Administração aprovar a assinatura de contratos acima 

do limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), até a conclusão do EMPREENDIMENTO 
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e sua liberação para operação comercial, foi identificado que o aditivo 03, aprovado na REDIR 

014/2020, de 31.03.2020, e celebrado em 15.04.2020, não foi encaminhado para deliberação 

do Conselho de Administração à época, sendo que a Diretoria de Administração e Compliance 

recomenda que seja levado o assunto para conhecimento do referido colegiado com proposta 

de que o mesmo ratifique os atos da diretoria realizados à época. O Colegiado de Diretores, 

por unanimidade, aprovou a PRD MSG.075/2020;  

 

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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