
 

 
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06/NIRE 33.3.0031092-4 

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA 048/2020 

REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 
(Ata da REDIR 048/2020 da MSG, realizada em 04.09.2020) 

1/2 

I.  DATA, HORA e LOCAL: 04.09.2020, às 16h, 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.082/2020 - Aprovar, em seu nível de competência e 

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

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

conforme os termos, contido no Relatório Técnico RT.DT.073.2020, relativo aos custos 

referentes a Readequação dos Painéis de Teleproteção para as Subestações Fernão Dias, 

Taubaté e Bom Jardim, que fazem parte do escopo da obra MSG, em função da solicitação 

da CTEEP, empresa Acessada no pátio de 440kV nas Subestações, para atender os requisitos 

dos procedimentos de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, em relação ao 

escopo original do Contrato MSG.001/2014, no valor de R$ 96.412,75 (noventa e seis mil, 

quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos), base novembro/2013. Com a 

formalização do aditamento proposto, o valor global do contrato passará de 

R$ 432.778.309,22 (quatrocentos e trinta e dois milhões, setecentos e setenta e oito mil, 

trezentos e nove reais e vinte e dois centavos), base novembro/2013, para R$ 432.874.721,97 

(quatrocentos e trinta e dois milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e 

um reais e noventa e sete centavos), base novembro/2013.  

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.082/2020 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, mencionou que este 

pleito se refere aos custos adicionais incorridos com os Painéis de Teleproteção das 

Subestações Fernão Dias (MSG) e Taubaté e Bom Jardim (ISA CTEEP). Estes painéis, que 

possibilitam a integração entre as instalações e viabilizam a o secionamento da LT 440 kV 

Bom Jardim/Taubaté, tiveram que ser modificados para atendimento de exigências 

apresentadas pela Acessada ISA CTEEP. A execução do secionamento desta LT é uma das 

obrigações da MSG no âmbito do contrato de concessão Aneel 001/2014. O demais Diretores 

destacaram que entendem não ser suficiente a apresentação de planilha e/ou tela de sistema 

de informação da contratada para comprovar os gastos relacionados a almoço, combustível, 

taxi, pedágio, lavagem de carro, subcontratação, transporte e armazenagem, os quais 

totalizam R$ 35.338,43 (valores atualizados) de um pleito de R$134.129,41 (valores 

atualizados), o equivalente a 26,3% do valor global a ser desembolsado pela MSG. Nesse 

sentido, o Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.082/2020, 

contudo recomenda à área gestora do contrato que observe a necessidade de 

documentação comprobatória para a efetivação do pagamento, bem como avalie a 

necessidade de inclusão de cláusula, no aditivo contratual, que o reconhecimento de 
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tais valores está condicionado a apresentação de documentação comprobatória ( notas 

fiscais e recibos).  

 

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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