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I.  DATA, HORA e LOCAL: 08.09.2020, 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.080/2020 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a 

contratação, por meio de Dispensa de Licitação, da empresa MARELLI MÓVEIS PARA 

ESCRITÓRIO S.A, para aquisição de mobiliário (mesas e cadeiras de escritório), entrega e 

montagem, sendo que o frete será faturado diretamente para a MSG com a garantia da 

fornecedora em relação ao transporte. A contratação será realizada por meio de Dispensa de 

Licitação, com fulcro no art. 29, Inciso II da Lei 13.303/2016. O valor máximo global para 

contratação será de R$ 49.292,48 (quarenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e 

quarenta e oito centavos). O prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) dias. O prazo 

de entrega será de 21 dias uteis a partir da assinatura do contrato e o prazo de montagem 

iniciada no dia útil subsequente, devendo ser concluída em até 5 dias úteis; 2. Assuntos 

Gerais: 2.1. Solicitação de prorrogação do prazo para conclusão do Processo Administrativo 

2019.01015, por adicionais 30 (trinta) dias; 2.2. Solicitação de prorrogação do prazo para 

conclusão do Processo Administrativo 2019.01017, por adicionais 120 (cento e vinte) dias. 

 

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.080/2020 – A Diretora de Administração e Compliance, Sra. Mariceli 

Schmidt, mencionou que se trata de aquisição de mobiliário restante para a sede da MSG em 

Jundiaí. Informou que o Relatório Técnico demonstra que o valor de aquisição é inferior ao de 

locação, assim não se justifica a locação do mobiliário. O Colegiado de Diretores, por 

unanimidade, aprovou a PRD MSG.080/2020;  

 

2) Assuntos Gerais: 2.1. A Comissão de Averiguação do Processo Administrativo 

2019.01015 enviou para a Diretoria Executiva folha de despacho, elaborada em 03.09.2020, 

solicitando a prorrogação, por adicionais 30 (trinta) dias, do prazo para conclusão do processo 

administrativo em questão, fundamentando seu pleito pela saída do antigo presidente e 

indicação de novo membro, em 01.09.2020. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

deliberou pela autorização da prorrogação do prazo para conclusão do Processo 

Administrativo 2019.01015, por adicionais 30 (trinta) dias; 2.2. A Comissão de 

Averiguação do Processo Administrativo 2019.01017 enviou para a Diretoria Executiva folha 

de despacho, elaborada em 04.09.2020, solicitando a prorrogação, por adicionais 120 (cento 

e vinte) dias, do prazo para conclusão do processo administrativo em questão, 

fundamentando seu pleito no fato de que o assistente de diretoria apresentou relatório com 

informações, em 06.08.2020, contudo, em 04.09.2020, a comissão solicitou informações 
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adicionais ao assistente, que respondeu pedindo 60 (sessenta) dias para a resposta. A 

comissão explica, ainda, que os assistentes assumiram uma grande demanda de trabalho 

nesse período, solicitando assim um prazo adicional de 120 (cento e vinte dias) para 

elaboração do relatório final. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, deliberou pela 

autorização da prorrogação do prazo para conclusão do Processo Administrativo 

2019.01017, contudo o prazo adicional concedido será de 60 (sessenta) dias. 

 

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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