
CoNSELHO DE ADMTNISTRAÇÂO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE2021

l. DATA, HORA e LOCAL - 25.06.2021, às 10h, na sede da Mata de Santa Genebra
Transmissâo s.A. ("companhia'), sita na Av. Jundiaí, no 1184, 5o andar, Anhangaba(
Jundiaí-SP.

ll. PRESENÇA - totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade,
Conselheiros Jairo Machado de Oliveira, llton Barboza Telles e Pedro Eduardo Fernandes
Brito, representantes de Furnas Centrais Elétricas S.A, Carlos Eduardo Moscalewsky,
representante da COPEL GeT, e os Conselheíros Independentes Antonío Pereíra dos
Santos Filho e Flávia Menegotto Battisti; e, como convidado, o Diretor-Presidente da MSG,
Sr. José Jurhosa Junior, sendo que todos os presentes participaram por videoconferência,
conforme previsto pelo Artigo 29, §2o, do Estatuto Social da MSG, em virtude do plano de
contingências aplicado em razâo do Covid-19.

lll. COMPOSIçÃO DA MESA - Presidente: Pedro Eduardo Fernandes Brito e Secretária:
Marina Lima Nogueíra, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA - í) PRCA MSG.026.2021 - Aprovar o Aditamento 02 ao Contrato
MSG 010/2019, firmado com o escritório SERRÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que
tern por objeto: (y' prorrogat o pruzo de vigência contratual por adicionais 12 (doze) meses,
alterando-se, consequentemente, a Cláusula Terceira - Prazo de Vigência e Prorrogação
de Prazo; (ii) alterar a qualificação, para fazer constar o endereço da nova sede da MSG
na cidade de JundiaílSP; (iii) 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, conforme solicitação da Diretoria de Contratos;
(tv) atterar a CláusuÍa Nona - Recursos Financeiros, de modo a expfÍcitar a rubrÍca
orçamentária consentânea à implantação do orçamento Plurianual202112025 da Mata de
Santa Genebra Transmissão S.A; (v) alterar a Cláusula Décima - Da Gestão do Contrato,
a fim de designar a Diretoria-Presidência a responsável por tais atividades; (vl) incluir as
Cláusulas: Do Código de Conduta Ética e lntegridade e Da Segurança da lnformação,
conforme solicitação da Diretoria de Administração e Compliance; e (vii) renumerar as
Cláusulas Da Publicidade e Do Foro. Com a formalização do aditamento proposto, o termo
final da vigência do Contrato passará de 30.06.2021 para 29.06.2022, totalizando 36 (trinta
e seis) meses de prestação de serviços, respeitando-se assím o limite dos 60 (sessenta)
meses previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016. A aprovação ora solicitada foi aprovada, em
seu nível de competência, pela Diretoria Executiva da MSG na REDIR O3O12O21, realizada
no dia 08.06.2021; 2) PRCA MSG.027.2021 - Aprovar o Aditamento 04 ao Contrato MSG
004t2018, firmado com o escritório MILARÉ ADVOGADOS, que tem por objeto: (t)

prorrogar os prazos de vigência e execução contratual por adicionais 08 (oito) meses,
alterando-se, consequentemente, a Cláusula Terceira - Prazo de Vigência e de Execução;
(ii) 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, conforme solicitação da Diretoria de Contratos; (iii) alterar a Cláusula Nona -
Recursos Financeiros, de modo a explicitar a rubrica orçamentária consentânea à
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implantação do orçamento Plurianual2O2112025 da Mata de Santa Genebra Transmissão
S.A; (rv) alterar a Cláusula Décima - Da Gestão do Contrato, a fim de designar a Diretoria-
Presidência a responsável por tais atividades; ív) incluir as Cláusulas: Do Código de
Conduta Etica e lntegridade e Da Segurança da lnformação, conforme solicitação da
Diretoria de Administração e Compliance; e (vi) renumerar as Cláusulas Da Publicidade e

Do Foro. Com a formalização do aditamento proposto, o termo final da vigência do

Contrato passará de 20.10.2021 para 19.06.2022, totalizando 51 (cinquenta e um) meses

de prazo de vígêncÍa e o termo final do prazo de execução passará de 24.07.2021 para
19.03.2022, totalizando 48 (quarenta e oito) meses de prestação de serviços, respeitando-
se assim o limite dos 60 (sessenta) meses previsto na legislação. A aprovação ora
solicitada foi aprovada, em seu nívelde competência, pela Diretoria Executiva da MSG na

REDIR 03012021, realizada no dia 08.06,2021.

V. DELIBERAÇÃO - Os Senhores Conselheiros tomaram as seguintes deliberações:

í) PRCA MSG.026.2O21 - O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior,
realizou apresentação sobre o pleito, que se refere à prorrogação, por 12 (doze) meses, do
contrato firmado com Serrão Advogados, que tem por objeto a judicialização e
acompanhamento de ações judiciais de alta complexidade, caso seja necessário, para

reverter uma possível aplicação de penalidade, em âmbito administrativo, pela ANEEL, no
que tange aos processos administrativos em curso naquela agência. lnformou que o valor
contratual original será mantido e que os pagamentos só ocorrerão quando do ajuizamento
das açôes. Os Gonselheiros de Administração, com base na apresêntação realizada e
toda documentação disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA
MSG.026/202í.

2l PRCA MSG.027.2021 - O Diretor-presidente da MSG, Sr. José Jurhosa Junior,
realizou apresentação sobre o pleito, que se refere à prorrogação, por adÍcionais 08 (oito)
meses, dos prazos de v§ência e execução do contrato firmado com Milaré Advogados,
que tem por objeto a prestação de serviços jurídicos relacionados à Consultoria e
Assessoria Jurídica Ambiental, vez que, dos 14 processos ambientais, apenas 3 foram
finalizados, fazendo-se necessária a pronogação ora pretendida. lnformou que o valor
contratual original será mantido e que os pagamentos ocorrem por demanda, quando

necessária a intervenção do escritório em algum processo. Os Conselheiros de
Admínistração, com base na apresentação realizada e toda documentação
disponibilizada, por unanimidade, aprovaram a PRCA MSG.027I2021.

Vl. ENCERRAMENTO - nada mais havendo a tratar, foi encenada 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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