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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF 19.699.063/0001 -06/NIRE 33.3.003'1 0924
ATA DA í56. REUNrÃo DA DIREÍoRta

REALIZAOA EM í8 DE DEZEMBRO OE 2018

l. DATA, HORA e LOCAL: 18.12.2018, às 14:30h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

lll. COi,lPOSlçÃO DA ltlESA: Prêsidente: Luiz Eduardo Sebastiani e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.DAC.O25l2O18 - Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar

o Aditamênto n.o 002 ao Contrato n.o 01112017 , celebrado com a empresa John Richard
Locação de Móveis Ltda. ('John Richard") e oriundo do Pregão Presencial n.o 006.20'17. O
referido aditamento tem por objeto a prorrogação da vigência contÍâtual pelo prazo de 12

(doze) meses, pelo valor total de R$ 47-611,68 (quarenta e sete mil, seiscentos e onze reais
e sessenta e oito centavos), mantendo-se, assim, o valor mensal já praticado pela empresa,

de R$ 3.967,64 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos);
2. PRD MSG.D[[AF.O17I2O1r - Aprovar o aditivo 005 para alteração da CúUSULA 5a -
ESQUEMA DE FATURAMENTO E A CúUSULA 18 - PRAZO dO CONtTAIO MSG N" OO3/2014,

firmado com a empresa AVALICON Engenharia Ltda. O prazo de execução do Contrato MSG
no 00312014 será prorrogado por 2 (dois) meses, contados após a publicaçáo do extrato do
aditamento em D.O. do Estado do Paraná. A MSG incluirá nestê aditivo cláusula resolutiva
prevendo a dissolução do contrato após a adjudicaçáo do contrato relativo ao Edital de
Licitação Prêsencial MSG no 003i2018 com abertura prevista para o dia 10 de janeiro de 2019.
O valor do Contrato de R$ 5.052.276,34 (cinco milhôes, cinquenta e dois mil, duzentos ê
sêtenta e seis reais e trinta e quatro centavos) não sofrerá alteração; 3. PRD
MSG.DMAF.Oí8/20í8 - Aprovar o aditivo 003 para alteração da CúUSULA 5" - ESQUEMA
DE FATURAMENTO e a CúUSULA 18 - PRAZO do Contrato MSG no 003/2015, firmado
com a empresa AVALICON Engenharia Ltda. O prazo de execução do Contrato MSG no

00312015 será prorrogado por 2 (dois) meses, contados após a publicaçáo do extrato do
aditamento em D-O. do Estado do Paraná. A MSG incluirá neste aditivo cláusula resolutiva
prevendo a dissoluçâo do contrato após a adjudicação do contrato relativo ao Edital de
Licitação Presencial MSG no 003/2018 com abertura prevista para o dia í 0 de janeiro de 2019.
O valor do Contrato de R$ 3.240. í 69,91 (três milhões, duzentos e quarenta mil, cento e
sessenta e nove reais e novente e um centavos) náo sofrerá alteraÇâo; 4, PRD
MSG.DMAF.0í 912018 - Aprovar, no seu âmbito de competência e submeter à deliberação do
Consefho de Administraçáo, proposta de aditamento 002 para alteração da CúUSULA
QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E CúUSUU 5" _ DO PREÇO E

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do Contrato MSG no 02112016, firmado com a empresa
Ecologic Centro de Avaliaçôes e Perícias Ambientais. O prazo de execução do Contrato MSG
no 02112016, com vencimento atual em 2110712019, será prorrogado por 7 (sete) meses,
contados após a publicação do extrato do aditamento em D.O. do Estado do Paraná, pelo fato
da necessidade de execução de 4 (quatro) campanhas de fauna adicionais que deveráo ser
realizadas em jâneiro, abril, setembro e dezembro de 20í9 tendo em vista que as obras do
empreendimento na regiáo do êstudo náo estão concluídas o que indice a necessidade de
continuidade do monitoramento com a mesma empresa que possui a Autorizaçáo de Captura,
coreta e rransporte de Materiar t':J::::,"*:::::i:,lll o "'o'o,.'n'nl.i:**;"í-," r_,1, r L/Á



í/lsGyr..:,n:s,Ír'!o"cu"!'{no.

MATA DE SANTA GÊNEBRA TRANSMISSÃO S.A.

cNPJ/MF I 9.699.063/0001 -06/NIRE 33.3.0031 092-4

.=llHâlT;xT:à?:â"';ã:'3§'â,.

MSG no 02í12016 de R$ 944.000,00 será acrescido em R$ 229.633,34 e passará a ter o valor
global de R$ 1.173.633,34, para a inclusão de 04 campanhas de monitoramento da fauna; 5.
PRD MSG.DMAF.O20[2018 Propõe-se à Diretoria Executiva designar a comissão constituída
por 03 (três) funcionários da MSG para emitir e assinar o Termo Recebimento Definitivo do
Contrato MSG no 007/20'18, firmado com a Geojá Mapas Digitais e Aêrolevantamênto Ltda êm
04 de junho de 2018 no valor de R$ 184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos
reais).

V. ASSUNTOS TRATADOS/DELTBERADOS:

í. PRD MSG.DAC.025/2018 - O Diretor de Administração e Compliance explicou que o
contrato vênce 2711212018 eÍoi rcalizada uma cotaçâo de mercado, tendo as demais cotações
apresentado valor superior ao praticado no contrato atual, O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou a PRD IiSG.DAC.02512018:

2. PRD MSG.DMAF.017|2018 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr Gilmar
Schwanka, informou que a Avalicon faz a gestão fundiária das áreas da MSG e, em setembro,
foi previsto que em dezembro se concluiria a licitação, mas tendo em vista a necessidâde de
revisão no êdital, e abertura do processo licitatório se dará tão somênte em 10/01/2019. Assim,
como não podemos ficar sem o serviço de gestão fundiária, pleiteia-se a prorrogação, com
cláusula de morte súbita, até a conclusão do processo licitatório. O colegiado de Diretores,
por unanimidade, aprovou a PRD MSG.DIí AF.01712018;

3. PRD MSG.DMAF.0i8/2018 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, informou que a Avalicon faz a gestão fundiária das áreas da MSG e, êm setembro,
foi previsto que em dezembro se concluiria a licitaçáo, mas tendo em vista a necessidade de
revisão no edital, a abertura do pÍocesso licitatório se dará táo somente em 10/01/2019. Assim,
como não podemos Íicar sem o seÍviço de gestão fundiária, pleiteia-se a pronogação, com
cláusula de morte súbiia, até a conclusão do processo licitatório. O colegiado de Diretores,
por unanimidadê, aprovou a PRD MSG.DMAF.0I8/20í8;

PRD i,lSG.DMAF.0l 9/20í 8 - O Diretor de Meio Ambiente e Fundiário, Sr. Gilmar
Schwanka, explicou que, originalmente, o c,ontrato previa 5 (cinco) programas de Fauna, para
monitorar a Fauna nativa, como condição para emissão de LO ou renovação de LO, â ser
executada até julho de 201 9. Conduto, havia uma previsão contratual de que o IBAMA dêveria
aprovar o Termo de Referência apresentado pela empresa contratada, o que só ocoÍreu em
julho de 2017- Assim, houve a necessidade de pronogação de prazos e, com isso, a
necessidade de extensão do serviço. O colegiado de Diretores, por unanimidadê, aprovou,
em seu nívêl de competência, a PRD MSG.DMAF.019/20í8 ê o encaminhamento ao
Conselho de Administração, para eprovação;

(Alâ da 156.RDda MSG, l€âliada €m 18.12 2018) v
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5. PRD MSG.DllllAF.020/20'18 - A Dirêtoria Executiva da MSG detêrminou que a comissão

será composta pelos assistentes de diretoria Thiago de Paulâ Carvalho, Kêlly Gomes dê Melo
Amâncio e Carolina Vasconcellos Salcedo;

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi suspensa â sessão pelo tempo
necessário à lavratura desta que, lida e julgada conforme, sêgue assinada pelos componentês
da Mesa e Diretores presentes.

Luiz Eduardo Sebastiani
Presidente

Diretoria:
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Luiz Eduardo Sebastiani
Diretor-Presidente lnterino

Luiz Eduardo Sebastiani
Diretor Financeiro lnterino

(Àta da í56! RD dr. Í!lSG, Elizâda .f, í I 12 2O1ô)
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Joerlei Cârvalho Alves
Diretor Têcnico

Joerlei Càrvalho Alves
Diretor de ContÍatos lnterino


