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COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta – Registro CVM nº 2415-5
CNPJ/MF nº 19.527.586/0001-75
NIRE 51.3.0001387-8
ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2019
I - DATA, HORA E LOCAL: 07 de fevereiro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia
Energética Sinop S.A. (“Companhia” ou “Sinop Energia”), localizada na Avenida das Sibipirunas,
3.662 – Setor Comercial Centro, CEP 78550-262, Município de Sinop, Estado de Mato Grosso.
II - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho
de Administração”), nos termos do artigo 19, §3º, do seu Estatuto Social.
III - MESA: Presidente: Yann des Longchamps; Secretário: Ricardo Barsotti.
IV - ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre (1) o segundo aditivo ao contrato de acompanhamento dos direitos minerários
incidentes sobre a área da UHE Sinop celebrado com a empresa Geocat Geologia – Caracterização
Mineral e Ambiental Ltda. (CES 071/2015), (2) o segundo aditivo ao contrato de monitoramento
hidrológico e dinâmica das águas subterrâneas celebrado com a empresa Geotec Consultoria
Ambiental Ltda. (CES 082/2015), (3) o primeiro aditivo ao contrato de gestão e execução dos
processos de operação e manutenção da UHE Sinop e instalações associadas celebrado com a
empresa EDF Norte Fluminense Serviços e Projetos em Geração de Energia Ltda. (CES/EDFNFO&M
- s/n); e (4) o Memorando de Entendimentos celebrado com a empresa Construtora Triunfo S.A.
(“CTSA”) e o Quinto Aditivo ao Contrato de Engenharia, Fornecimentos e Construção da Usina
Hidrelétrica SINOP a ser celebrado com a CTSA.
V - DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer
ressalvas, deliberaram o quanto segue:
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1.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das explicações

prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram, por
unanimidade de votos, a assinatura do segundo aditivo ao contrato de acompanhamento dos
direitos minerários incidentes sobre a área da UHE Sinop (CES 071/2015) celebrado com a
empresa Geocat Geologia – Caracterização Mineral e Ambiental Ltda. (CNPJ: 07.637.249/000151), pelo valor de R$ 466.651,01 (quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um
reais e um centavo), ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nesse
sentido.
2.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das explicações

prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram, por
unanimidade de votos, a assinatura do segundo aditivo ao contrato de monitoramento
hidrológico e dinâmica das águas subterrâneas (CES 082/2015) celebrado com a empresa Geocat
Geologia – Caracterização Mineral e Ambiental Ltda. (CNPJ: 07.637.249/0001-51), pelo valor de
R$ 480.493,96 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e seis
centavos), ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nesse sentido.
3.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das explicações

prestadas pela Diretoria da Companhia durante a exposição da matéria, aprovaram, por
unanimidade de votos, a assinatura do primeiro aditivo ao contrato de gestão e execução dos
processos de operação e manutenção da UHE Sinop e instalações associadas (CES/EDFNFO&M s/n) celebrado com a empresa EDF Norte Fluminense Serviços e Projetos em Geração de Energia
Ltda. (CNPJ: 04.768.210/0001-85), pelo valor de R$ 2.092.000,00 (dois milhões e noventa e dois
mil reais), ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia nesse sentido.
4.

Os membros do Conselho de Administração, após tomarem conhecimento das explicações

prestadas pela Diretoria da Companhia sobre o conteúdo do Memorando de Entendimentos
celebrado entre a Companhia e a empresa CTSA em 24/02/2019, e cuja negociação foi necessária
em razão do atraso no início da operação comercial da UHE Sinop, até então prevista para
dezembro de 2018, aprovaram, por unanimidade de votos, o novo cronograma de implantação
da UHE Sinop a ser considerado para a negociação de um eventual Quinto Aditivo ao Contrato
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de Engenharia, Fornecimentos e Construção da Usina Hidrelétrica SINOP a ser celebrado com a
CTSA, nos termos do material de apresentação preparado pela Diretoria da Companhia.
VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de
Administração, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros
do Conselho de Administração.
(Confere com o original lavrado em livro próprio.)
Sinop, 07 de fevereiro de 2019.
Mesa:

_______________________________
Yann des Longchamps
Presidente

_______________________________
Ricardo Barsotti
Secretário

Conselheiros Presentes:

_______________________________
Yann des Longchamps
Conselheiro

_______________________________
Astrogildo Fraguglia Quental
Conselheiro

_______________________________
Pierre Bradier
Conselheiro Suplente

_______________________________
Adriano Soares da Costa
Conselheiro
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