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I.  DATA, HORA e LOCAL: 20/11/2020, às 14h, na Av. Jundiaí, nº 1184, 5º andar – 

Anhangabaú, Jundiaí-SP. 

 

II. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria, e, como convidado, o assistente da 

Diretoria Financeira, Sr. André Figueiredo, este apenas no que se refere ao item 2.1., 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.100/2020 –  Aprovar, em seu nível de competência e 

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

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

conforme os termos, contidos nos Relatórios Técnicos:  RT.DT.072.2020, relativo aos custos 

referentes ao Remanejamento dos Para-raios e Transformadores de Potencial na Subestação 

Itatiba, em relação ao escopo original do Contrato MSG.001/2014, no valor de R$ 52.016,62 

(cinquenta e dois mil, dezesseis reais e sessenta e dois centavos), base novembro de 2013; 

RT.DT.086.2020, relativo aos custos referentes aos Serviços de Infraestrutura de interligação 

entre Casas de Controle MSG-COPEL na Subestação Bateias, no valor de R$  23.391,61 

(vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), base novembro 

de 2013; RT.DT.089.2020, relativo aos custos referentes ao Conserto da UPS do SVC na 

Subestação Itatiba, no valor de R$   169.168,34 (cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta 

e oito reais e trinta e quatro centavos), base novembro de 2013; RT.DT.095.2020, relativo aos 

custos referentes a Aprovação dos PETs - Plano Específico de Trabalho na Subestação 

Araraquara 2, no valor de R$ 186.659,45 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta e cinco centavos), base novembro de 2013; RT.DT.096.2020, relativo 

aos custos referentes a Infraestrutura de Telecom na Estação Repetidora, no valor de 

R$ 52.964,81 (cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um 

centavos), base novembro de 2013; RT.DT.097.2020, relativo aos custos referentes às Horas 

de Engenharia, no valor de R$ 393.172,45 (trezentos e noventa e três mil, cento e setenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), base novembro de 2013; RT.DT.098.2020, relativo 

aos Custos Adicionais na Subestação Araraquara 2, no valor de R$ 273.999,22 (duzentos e 

setenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), base novembro 

de 2013; RT.DT.099.2020, relativo aos Custos com a Substituição de Relés na Subestação de 

Itatiba, no valor de R$ 8.819,65 (oito mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco 

centavos), base novembro de 2013; RT.DT.100.2020, relativo aos Custos com Infraestrutura 

de interligação entre Casas de Controle MSG-ARTE na Subestação Araraquara 2, no valor de 

R$ 161.282,58 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos), base novembro de 2013; RT.DT.101.2020, relativo aos Custos com as Alterações 

no GMG-Grupo Motor Gerador na Subestação Fernão Dias, no valor de R$ 31.194,72 (trinta 

e um mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos), base novembro de 2013; 

RT.DT.102.2020, relativo aos Custos com Serviços Adicionais na Subestação Fernão Dias, no 

valor de R$ 414.774,11 (quatrocentos e quatorze mil, setecentos e setenta e quatro reais e 
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onze centavos), base novembro de 2013; RT.DT.103.2020, relativo aos Custos com Contas 

de Energia Elétrica nas Subestações Fernão Dias e Itatiba, no valor de R$ 26.720,13 (vinte e 

seis mil, setecentos e vinte reais e treze centavos) e com Segurança Patrimonial na 

Subestação Fernão Dias, no valor de R$ 65.717,58 (sessenta e cinco mil, setecentos e 

dezessete reais e cinquenta e oito centavos), base novembro de 2013. Com a formalização 

do aditamento proposto, será acrescido ao Contrato o valor de R$ 1.859.881,27 (um milhão, 

oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), 

base novembro/2013, o equivalente ao acréscimo de 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por 

cento) do valor global do contrato. Com este aditamento n.º 08, o total de acréscimo de objeto 

alcança 11,58 % (onze vírgula cinquenta e oito por cento) do Contrato Inicial. O valor global 

do contrato passará de 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, para R$ 434.734.603,24 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, setecentos 

e trinta e quatro mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos), base novembro/2013; 

2. Assuntos Gerais: 2.1. Orçamento Plurianual da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 

(MSG), período de 2021-2025. 

  

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERADOS:  

 

1) PRD MSG.100/2020 – O Diretor Técnico, Sr. Joerlei Carvalho, exibiu apresentação 

sobre o histórico do contrato, com a evolução de seus aditamentos, do primeiro ao sétimo, já 

aprovados, e oitavo, que ora se pleiteia. Enfatizou que os sexto, sétimo e oitavo aditivos, 

referem-se, basicamente, a pleitos de retomada da obra para o pátio de 440 kV na SE Fernão 

Dias, após a paralisação. Informou que o oitavo aditivo traz o pleito de aditamento de 13 itens, 

sendo todos de valores incontroversos. Mencionou, ainda, que a MSG está reconhecendo 

59,96% do pleito total requerido pela Contratada. Enfatizou, por fim, que com o aditivo ora 

pretendido, o contrato acumula o percentual de acréscimo de 11,58%, referente ao valor do 

contrato inicialmente pactuado. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, aprovou, em 

seu nível de competência, a PRD MSG.100/2020 e seu encaminhamento ao Conselho de 

Administração da Sociedade, condicionado à inclusão, no texto do aditivo, de que a 

Contratada dá plena quitação sobre os pleitos aqui apresentados, não podendo 

reclamar futuramente, administrativa ou judicialmente; 

 

2) Assuntos Gerais: 2.1. O assistente da Diretoria Financeira, Sr. André Figueiredo, 

exibiu apresentação sobre o Orçamento Plurianual da MSG, 2021-2025, mencionando as 

premissas que foram adotadas na elaboração. O Colegiado de Diretores, por unanimidade, 

tomou conhecimento do orçamento previsto para o período de 2021-2025 e aprovou 

seu encaminhamento ao Conselho de Administração da Sociedade; 

 

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.  
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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  

 

 

Convidados: 

 

______________________________       

André Figueiredo                                            
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