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ADITAMENTO N.º 002 AO CONTRATO MSG N.º 

015/2018, CELEBRADO EM 11/09/2018, ENTRE 

A MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO 

S.A. E PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDITORES INDEPENDENTES, NA FORMA 

ABAIXO.  

  

Pelo presente instrumento, a MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., 

empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF n.º 

19.699.063/0001-06, com sede à Av. Jundiaí, 1184 - 5º andar – Anhangabaú – Jundiaí/SP 

- CEP:13208-053, neste ato representada por seus diretores Sr. José Jurhosa Júnior, 

brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade n.º 

1.647.241 SSP-PR, inscrito no CPF sob o n.º 174.593.891-53, na qualidade de Diretor-

Presidente, e Sr. Eduardo Henrique Garcia, brasileiro, solteiro, economista, portador da 

cédula de identidade n.º 5420771 – SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 815.247.496-72, 

na qualidade de Diretor Financeiro e Diretor de Contratos, todos com poderes 

conferidos pelo art. 37 do Estatuto Social da Sociedade, doravante denominada 

CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa,  PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDITORES INDEPENDENTES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº 61.562.112/0002-01, com sede na Rua do Russel, 804 – Edifício Manchete – 7º andar 

– Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22210-907, neste ato representada pelo  Sr. Valter Vieira de 

Aquino Junior, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 

29.157.750-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 303.335.008-90, residente e domiciliado na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Benta Pereira, 316, Apto. 151, Bloco 

A, Bairro Santa Terezinha, CEP 02451-000; doravante denominada CONTRATADA, 

resolvem aditar o referido CONTRATO, devidamente aprovado na 025/2021 REDIR e 

152/2021 CAD, o que ora fazem mediante os seguintes termos e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto: 

1.1.1. Alterar no Caput do Contrato, conforme já consta neste Aditamento, o endereço da 

sede da CONTRATANTE para Avenida Jundiaí, n° 1.184, 5° Andar, Anhangabaú, 

Jundiaí/SP, CEP 13208-053; 

1.1.2. Ajustar a Cláusula Primeira - Do Objeto, para retirar da referida cláusula a descrição 

dos serviços e o seu período de execução, adequando-a à natureza contínua dos 

serviços prestados; 
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1.1.3. Alterar a Cláusula Terceira – Prazo de Vigência e Prorrogação de Prazo, a fim de 

prorrogar o prazo de execução por adicionais 2 (dois) meses, de forma a contemplar 

a execução da auditoria do segundo trimestre de 2021; 

1.1.4. Alterar a Cláusula Quarta – Preço e Valor Global do Contrato, para fazer constar o 

novo valor global do contrato;  

1.1.5. Alterar a Cláusula Quinta – Faturamento e Condições de Pagamento, a fim de 

atualizar os dados para faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG 

para a cidade de Jundiaí/SP;  

1.1.6. Alterar a Cláusula Nona – Recursos Financeiros, a fim de fazer constar a nova 

rubrica orçamentária, em virtude da implantação do orçamento Plurianual 

2021/2025 da Mata de Santa Genebra.   

1.1.7. Incluir as Cláusulas: (i) Do Código de Conduta Ética e Integridade, (ii) Da Segurança 

da Informação; 

1.1.8. Renumerar das cláusulas Da Publicidade e do Foro. 

1.2. O valor global do contrato passará de R$ 550.505,91 (quinhentos e cinquenta mil, 

quinhentos e cinco reais e noventa e um centavos), para R$ 571.005,91 (quinhentos 

e setenta e um mil, cinco reais e noventa e um centavos), em virtude do acréscimo 

de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), a fim de promover o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, em razão da Revisão das provisões referente a 

pleitos de EPCistas, bem como da Mudança no modelo do ativo de contrato, 

realizado por meio do Ofício-Circular nº 04 da CVM, publicado em 1º de dezembro 

de 2020, que estabeleceu orientações quanto a aspectos relevantes do CPC n. 47 

– IFRS n. 15 e do CPC n. 48 – IFRS n. 9 a serem observadas na elaboração das 

Demonstrações Contábeis das Companhias Transmissoras de Energia Elétrica 

para as  DFs de 31.12.2020.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

2.1. A Cláusula Primeira – DO OBJETO do CONTRATO ora aditado passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“1.DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais de 

auditoria independente das demonstrações contábeis Societárias e Regulatórias 

pela PWC – PRIVEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, 

para MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A, conforme condições e 

exigências estabelecidas neste instrumento e contidas no Termo de Referência, 

Anexo do Processo Administrativo 2018.01022”.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE 

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

3.1. A Cláusula Terceira – PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO do 

CONTRATO ora aditado passa a vigorar com a seguinte redação: 

“3. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

(...) 

3.2. O prazo de execução do CONTRATO será de 35 (trinta e cinco) meses, 

podendo ser prorrogado nas hipóteses legalmente permitidas, mediante a emissão 

de Termo Aditivo”. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO 

4.1. A Cláusula Quarta – PREÇO E VALOR GLOBAL DO CONTRATO ora aditado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“4. PREÇO E VALOR GLOBAL DO CONTRATO 

4.1. Atribui-se ao presente contrato o valor global estimado de R$ 571.005,91 

(quinhentos e setenta e um mil, cinco reais e noventa e um centavos) de acordo 

com as condições de pagamento previstas na cláusula quinta deste instrumento”. 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – FATURAMENTO 

E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. A Cláusula Quinta – FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do 

CONTRATO ora aditado passam a vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA QUINTA – FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1. A CONTRATADA emitirá documento de cobrança e o apresentará à 

CONTRATANTE por meio do endereço eletrônico controlenf@msgtrans.com.br. 

(...) 

5.14. Dados para Faturamento:   

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

Av. Jundiaí, 1184 - 5º andar – Anhangabaú 

Jundiaí/SP – CEP 13208-053 

CNPJ: 19.699.063/0001-06 

Inscrição Estadual: 407.798.270.116 

Insc. Municipal:  141.722 - 3“ 

 

CLÁUSULA  SEXTA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA NONA – RECURSOS 

FINANCEIROS 

6.1. A Cláusula Nona – RECURSOS FINANCEIROS do CONTRATO ora aditado passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
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  “CLÁUSULA NONA – RECURSOS FINANCEIROS 

9.1. As despesas relativas a esta Contratação, serão classificadas na rubrica 

“Contratos de Prestação de Serviços – PWC do Orçamento Plurianual 2021/2025 

da Mata de Santa Genebra”.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA NONA   

7.1. A Cláusula Décima Nona – DO CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDADE do 

CONTRATO ora aditado passa a vigorar com a seguinte redação: 

“CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CÓDIGO DE CONDUTA, ÉTICA E 

INTEGRIDADE 

19.1. As Partes deverão observar, durante a vigência do presente Contrato, as 

normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a 

Lei de Improbidade Administrativa (nº 8.429/1992) e a Lei 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção), bem como o Decreto nº 10.271/2014, do Estado do Paraná, que 

regulamentou a referida Lei, e se comprometem a cumpri-las por si, seus sócios, 

administradores e colaboradores, bem como exigir seu cumprimento perante 

terceiros eventualmente contratados, a fim de combater à pratica de atos lesivos. 

19.2. Adicionalmente, a CONTRATADA, no desempenho de suas atividades e até 

o final da vigência deste contrato, compromete-se a conhecer e observar os 

princípios éticos e compromissos definidos no Código de Conduta, Ética e 

Integridade da CONTRATANTE, disponível no sítio eletrônico 

(www.msgtrans.com.br). Dessa forma, não caberá à CONTRATADA quaisquer 

reclamações posteriores quanto às sanções aplicadas em virtude de 

descumprimento do referido Código e disposições legais contidas na Lei 

12.846/2013. Caso solicitado, a CONTRATADA deverá responder o Questionário 

de Integridade a ser disponibilizado pela CONTRATANTE e devolver no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. 

19.3. A CONTRATADA se compromete a denunciar, imediatamente, a prática de 

irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia 

disponíveis na CONTRATANTE, dentre os quais: 

a) 0800 022-0955 - telefone do Canal de Denúncia; 

b) contato@msgtrans.com.br 

19.4. O comprovado descumprimento da legislação aplicável e seus regulamentos, 

bem como de qualquer obrigação prevista no Código de Conduta, poderá ensejar: 

(i) Instauração do Procedimento Administrativo de Apuração da Responsabilidade 

– PAAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 

13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; e (ii) 

Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos 

dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013”. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA VIGÉSIMA    

8.1. A Cláusula VÍGÉSIMA – DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO do CONTRATO ora 

aditado passará a ter a seguinte redação: 
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“CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

20.1. As Diretrizes de Segurança da Informação da CONTRATANTE têm os 

seguintes objetivos principais:  

(i) Propriedade da Informação: a informação da MSG é de propriedade da 

Companhia e deve ser utilizada exclusivamente para o atendimento dos objetivos 

do negócio, sendo proibida a sua utilização para fins particulares ou que viole 

direitos da Companhia e/ou de terceiros;  

(ii) Confidencialidade: a informação deve ser conhecida somente por pessoas 

autorizadas, que precisem conhecê-la para o desenvolvimento de suas atividades 

profissionais, exclusivamente para o atendimento dos objetivos do negócio; 

(iii) Integridade: a informação deve ser armazenada de forma a garantir a exatidão 

e completude de seu conteúdo.  

(iv) Disponibilidade: a informação deve estar disponível para o acesso de pessoas 

autorizadas, quando necessário 

20.2. A Política de Segurança da Informação da MSG é parte integrante deste 

Contrato, encontrando-se disponível no sítio eletrônico da CONTRATANTE 

(www.msgtrans.com.br).  

20.3. No momento de assinatura do presente Contrato, a CONTRATADA deve 

assinar o Termo de Confidencialidade constante no Anexo I, declarando estar 

ciente e de acordo com os termos e condições estabelecidos na referida Política 

de Segurança da Informação. O Termo de Confidencialidade assinado deverá ser 

armazenado por até 5 (cinco) anos após o término da contratação. 

 

20.4. Qualquer necessidade de ação em desacordo com as regras estabelecidas 

na Política de Segurança da Informação deve ser direcionada à CONTRATANTE 

para análise do risco, seu registro, e envio para a apreciação pelo departamento e 

Diretoria competentes. 

20.5. A Parte e/ou seu(s) colaborador(es) que fizer(em) uso indevido ou não 

autorizado das informações ou recursos da MSG, violar controle de segurança, ou 

de qualquer modo agir em desacordo com os termos dessa política, fica sujeito à 

aplicação de medidas disciplinares legalmente previstas, podendo haver 

responsabilização penal, civil e/ou administrativa, na forma da legislação em vigor. 

20.6. É responsabilidade da CONTRATANTE a análise e apuração das denúncias 

de violação à Política de Segurança da Informação, devendo recomendar o plano 

de ação de melhorias na aplicação de medidas disciplinares definidas pelo Comitê 

de Ética e Conduta”.  

CLÁUSULA NONA – DA RENUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA PUBLICIDADE E DO 

FORO  

9.1. Ficam renumeradas as Cláusulas da Publicidade e Foro, mantendo-se a redação 

original, mas que passarão a ser denominadas como:  

“CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE” 

“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO” 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

10.1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no art. 71, caput e parágrafo único, 

art. 72 e art. 81, § 6º da Lei 13.303/16. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

11.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 

firmado entre as partes. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo, 

que depois de lido, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo: 

 
Jundiaí,        de                       de 2021. 

 

 

JOSÉ JURHOSA JÚNIOR EDUARDO HENRIQUE GARCIA 

Diretor-Presidente  
 

Diretor Financeiro e                   

Diretor de Contratos 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 

CONTRATANTE 

 

 

VALTER VIEIRA DE AQUINO JUNIOR 

PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

______________________________  __________________________ 

NOME:      NOME: 

CPF:                 CPF: 
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ANEXO I 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 

 
1. São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), para os fins deste Termo: 

a) Todo tipo de informação escrita, verbal ou apresentada de modo tangível ou intangível, podendo incluir: 
know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de computador, informações técnicas, 
financeiras ou relacionadas a estratégias de investimento ou comerciais, estruturas, planos de ação, relação 
de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem como informações 
estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da MSG e a seus sócios ou 
clientes, independente destas informações estarem contidas em qualquer tipo de mídia ou em documentos 
físicos. 

a) Informações acessadas em virtude do desempenho de suas atividades na MSG, bem como informações 
estratégicas ou mercadológicas e outras, de qualquer natureza, obtidas junto aos administradores da MSG, 
acionistas, funcionários, estagiários ou terceirizados, clientes, fornecedores e prestadores de serviços em 
geral. 

2. Estou ciente de que todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com as Informações 
Confidenciais, inclusive minutas de contrato, cartas, apresentações, e-mail e todo tipo de correspondências 
eletrônicas, arquivos e sistemas computadorizados, planilhas, planos de ação, modelos de avaliação, análise, 
gestão e memorandos elaborados ou obtidos em decorrência do desempenho das minhas atividades na MSG 
são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da MSG. 

3. Comprometo-me a utilizar as Informações e documentos a que vir a ter acesso estrita e exclusivamente para 
desempenho de minhas atividades na MSG, e a não divulgar tais Informações e documentos para quaisquer 
fins que não o desempenho de minhas atividades na MSG, devendo todos os documentos permanecer em 
poder e sob a custódia da MSG. 

4. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação entre as partes e, ao assiná-lo, aceito 
expressamente os termos e condições aqui estabelecidos. 

 

  ,  de  de 20  . 
 
 
 
 
 

............................................................................ 
Nome e Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de Segurança da Informação 
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 

1/1 
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IPARIS PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ n. 12.375.554/0001-52 e NIRE 41300083371
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária (“AGO”)  

Ficam convidados os acionistas da IPARIS PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”) a comparecer à 
8ª Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 25 de junho de 2021 a partir das 13h30, em 
primeira convocação; e a partir das 14h00, em segunda convocação, na Rua Mateus Leme, nº 
2004, 1º Andar, CEP 80530-010, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020; b. Deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, e a distribuição de dividendos. Instru-
ções Gerais: (a) Nos termos do artigo 133 da Lei 6.404/1976, as cópias dos documentos referentes 
às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia; (b) Os 
acionistas deverão comparecer à AGO munidos de: (i) documento hábil para comprovação de sua 
identidade; e (ii) se for o caso, dos instrumentos de mandato para representação na AGO, que tenha 
sido outorgado nos termos do artigo 126, §1º da Lei 6.404/76.

Atenciosamente, a Diretoria.

LUCIANE INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA. CNPJ n° 73.500.480/0001-23 - 412.0299073-1
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Ficam convidados os acionistas da LUCIANE INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA. (“Socieda-
de”) a comparecer à 8ª Reunião de Sócios da sociedade, que se realizará no dia 25 de junho de 
2021 a partir das 14h15, em primeira convocação; e a partir das 14h30, em segunda convo-
cação, na Rua Mateus Leme, nº 2004, 1º Andar, CEP 80530-010, para tomarem conhecimento 
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:a) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado até 31 de dezembro de 2020; 
b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 31 de dezembro de 2020;  c) Deliberar 

Instruções Gerais: (a) As 
cópias dos documentos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos 
Sócios na sede da Sociedade; (b) Os acionistas deverão comparecer à Reunião munidos de: (i) 
documento hábil para comprovação de sua identidade; e (ii) se for o caso, dos instrumentos de 
mandato para representação na Reunião, que tenha sido outorgado nos termos do artigo 126, §1º 
da Lei 6.404/76.

Atenciosamente, a Administração.

VITTA INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA. CNPJ n° 73.565.129/0001-10 NIRE n° 412.0299510-4
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Ficam convidados os acionistas da VITTA INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA. (“Sociedade”) 
a comparecer à 8ª Reunião de Sócios da sociedade, que se realizará no dia 25 de junho de 2021 
a partir das 14h45, em primeira convocação; e a partir das 15h, em segunda convocação, na 
Rua Mateus Leme, nº 2004, 1º Andar, CEP 80530-010, para tomarem conhecimento e delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado até 31 de dezembro de 2020; b) 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 31 de dezembro de 2020; c) 
a distribuição de Lucros dos exercícios anteriores. Instruções Gerais: (a) As cópias dos docu-
mentos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos Sócios na sede da 
Sociedade; (b) Os acionistas deverão comparecer à Reunião munidos de: (i) documento hábil para 
comprovação de sua identidade; e (ii) se for o caso, dos instrumentos de mandato para representa-
ção na Reunião, que tenha sido outorgado nos termos do artigo 126, §1º da Lei 6.404/76. 

Atenciosamente, a Administração.

  LUCILAR INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ nº 78.702.271/0001-86 – NIRE nº 412.0061497-9
Edital de Convocação para Reunião de Sócios

Ficam convidados os acionistas da LUCILAR INVESTIMENTOS LTDA. (“Sociedade”) a com-
parecer à 9ª Reunião de Sócios da sociedade, que se realizará no dia 25 de junho de 2021 a partir 
das 15h15, em primeira convocação; e a partir das 15h30, em segunda convocação, na Rua 
Mateus Leme, nº 2004, 1º Andar, CEP 80530-010, para tomarem conhecimento e deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado até 31 de dezembro de 2020; b) Deliberar sobre 
a Distribuição de Lucros e a Destinação do resultado do exercício de 31 de dezembro de 2020; c) 

Instruções Gerais: (a) As cópias dos 
documentos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos Sócios na sede da 
Sociedade; (b) Os acionistas deverão comparecer à Reunião munidos de: (i) documento hábil para 
comprovação de sua identidade; e (ii) se for o caso, dos instrumentos de mandato para representação 
na Reunião, que tenha sido outorgado nos termos do artigo 126, §1º da Lei 6.404/76.

Atenciosamente, a Administração.
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POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/ME nº 81.243.735/0001-48 - NIRE nº 41300071977

Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 31 de maio de 2021, às 10:30h, por meio da plataforma de 
videoconferência Microsoft Teams disponibilizada pela Companhia. 2. Convocação e Pre-
senças: Convocação efetuada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presen-
tes os conselheiros Srs. Alexandre Silveira Dias, Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima, 
Giem Raduy Guimarães, Hélio Bruck Rotenberg, Rodrigo Cesar Formighieri, Samuel Ferra-
ri Lago, Rafael Moia Vargas, Roberto Pedote e Marcel Martins Malczewski. 3. Mesa: Presi-
dente: Alexandre Silveira Dias; Secretário: Anderson Prehs. 4. Deliberações: Aberta a reu-
nião e após a análise de informações e debates, os membros do Conselho de Administração 
de forma unânime: a) autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; b) nos termos do art. 14, (ix) do Estatuto Social, autori-
zaram as operações financeiras e ratificaram a celebração, entre Companhia e a Caixa Eco-
nômica Federal (CNPJ/ME nº 00.360.305/0001-04), da Cédula de Crédito Bancário - Capital 
de Giro nº 18.4265.767.0000030-78 no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais) e documentos acessórios, cujos instrumentos encontram-se arquivados na sede da 
Companhia; c) aprovaram, na forma do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2015, o Programa 
de Opção de Compra de Ações de 2021- Lote II, cujas condições e alocação estão estabeleci-
das nos seus Anexos I e II, que ficam arquivados na sede da Companhia. Os beneficiários 
contemplados no referido Programa de Opção celebrarão com a Companhia, individualmen-
te, o Contrato de Outorga de Opção de Compra das Ações (“Contrato”). 5. Encerramento: 
Nada mais tratado, lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Con-
selho de Administração indicados no item 2 da presente. (Certifico que a presente ata confere 
com via original assinada digitalmente) Curitiba, 31 de maio de 2021. Anderson Prehs  - Se-
cretário - OAB/PR 34.608. Junta Comercial do Paraná - Certifico o Registro em 
02/06/2021 sob nº 20213509873, Protocolo: 213509873 de 02/06/2021. Leandro Marcos 
Raysel Biscaia - Secretário-Geral.
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
EXTRATO DE ADITAMENTO

Termo aditivo n.º 002 ao Contrato MSG 015/2018. CONTRATADA: PWC - PRICE-
WATERHOUSECOOPERS AUDITORES

faturamento, em virtude da transferência da sede da MSG para a cidade de Jundiaí/

Publicidade e do Foro. Data de Assinatura: 10/06/2021. Fundamentação Legal: Art. 

diretores: 
Diretor-Presidente e Diretor Financeiro e Diretor de Contratos.
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