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I.  DATA, HORA e LOCAL: 01.10.2020, 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.087/2020 – Aprovar, em seu nível de competência e 

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

005 ao CONTRATO MSG Nº 005/2015, firmado com o CONSÓRCIO ELIN, conforme os 

termos, contidos nos Relatórios Técnicos: DT.075/2020, relativo aos custos incorridos com a 

fabricação e instalação de Defensas de Concreto nas LTs 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias 

e Araraquara 2 – Itatiba, no valor de R$ 376.484,08 (trezentos e setenta e seis mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), base novembro de 2013; DT.077/2020, 

relativo aos custos adicionais para o fornecimento e instalação dos Dispositivos de 

Sinalização para Avifauna, no valor de R$ 19.606,44 (dezenove mil, seiscentos e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), base novembro de 2013; DT.078/2020, relativo aos custos 

adicionais com Administração de Obras e de Administração de Canteiros, no valor de 

R$ 1.403.937,73 (um milhão, quatrocentos e três mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta 

e três centavos), base novembro de 2013; DT.082/2020, aos custos adicionais com o 

transporte e remoção de resíduos provenientes das demolições de benfeitorias na faixa de 

servidão das LTs 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias e Araraquara 2 – Itatiba, no valor de 

R$ 120.534,55 (cento e vinte mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), base novembro de 2013; DT.085/2020, relativo ao  ressarcimento ao Consórcio 

ELIN dos custos adicionais incorridos com Segurança Patrimonial para a prevenção de 

ocorrências de furtos de cabos e vandalismos de torres nas Linhas de Transmissão em 500 

kV Araraquara 2 – Fernão Dias e Araraquara 2 – Itatiba, ocorrido de março de 2020 a junho 

de 2020, e com quilômetros excedentes rodados desde o início da execução dos serviços de 

Segurança Patrimonial, representando um custo de R$ 1.897.990,43 (um milhão, oitocentos 

e noventa e sete mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três centavos), base 

novembro/13; DT.087/2020, relativo aos custos para os serviços de conclusão das obras de 

construção do Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Taubaté (ISA CTEEP), no valor 

de R$ 435.922,14 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e quatorze 

centavos). Com a formalização do aditamento proposto, será acrescido ao Contrato o valor 

total de R$ 4.254.475,37 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), base novembro/2013, sendo R$ 832.012,66 

(oitocentos e trinta e dois mil, doze reais e sessenta e seis centavos) decorrente de acréscimo 

de 0,24% (zero vírgula vinte e quatro por cento) do valor global do contrato e R$ 3.422.462,71 

(três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta 

e um centavos) por reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Com este aditamento n.º 

05, o total de acréscimo de objeto alcança 17,21% (dezessete vírgula vinte e um por cento) 
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do Contrato Inicial. O valor global do contrato passará de R$ 458.452.485,09 (quatrocentos e 

cinquenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e nove centavos), base novembro/2013, para R$ 462.706.960,46 (quatrocentos e 

sessenta e dois milhões, setecentos e seis mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e seis 

centavos), base novembro/2013; 2. Assuntos Gerais: 2.1. Solicitação de prorrogação de 

prazo, por adicionais 30 (trinta) dias, para a conclusão do Procedimento Administrativo MSG 

2020.01017. 

   

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG 087/2020 - O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, informou que se refere 

ao reequilíbrio do contrato CT 005/2015, firmado com o Consórcio ELIN, que se fez necessário 

para o ressarcimento de despesas incorridas com a Remoção de Benfeitorias existentes nas 

faixas de servidão e a contratação de serviços de segurança para combater as ações de furtos 

de cabos de alumínio. Esta proposta de aditamento também contempla o pagamento dos 

seguintes serviços adicionais não previstos no escopo do contrato: Fabricação e instalação 

de defensas em estais; Fornecimento e instalação de sinalizadores para avifauna; Custos com 

administração de obra e de canteiro durante o mês de abril/20 e os Custos com os serviços 

necessários para a conclusão do Secionamento da LT 440 kV. O Colegiado de Diretores, 

por unanimidade, aprovou, em seu nível de competência, a PRD MSG 087/2020 e seu 

encaminhamento para o Conselho de Administração da MSG; 

 

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

2020.01017 encaminhou para a Diretoria Executiva da MSG a solicitação de prorrogação, por 

adicionais 30 (trinta) dias, do prazo para a conclusão do Processo em referência. A Comissão 

justifica o pleito na substituição de membro da comissão, o que fez com que o Procedimento 

ficasse suspenso no período de 12 de agosto de 2020 a 16 de setembro de 2020. O 

Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou a prorrogação do prazo de 

conclusão em adicionais 30 (trinta) 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: 
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______________________________        ______________________________ 

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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