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Diretoria de Origem 

 

 

Data: 07/04/2021 

 

_______________________ 

 

Aprovação Diretoria 
Executiva 

 

Data: _______/_______/_______ 

 

Ata nº _______/__________ 

 

 

 
 

1. PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação, por meio de Dispensa de Licitação,  
da empresa Itaca Advisory, para prestação dos serviços de consultoria especializada, com 
intuito de dar suporte à Diretoria Financeira no processo de análise e elaboração de relatório, 
acerca das propostas comerciais recebidas pela MSG para contratação de instituição 
financeira destinada à Coordenação, Estruturação e Distribuição de Oferta Pública de 
Debêntures, via mercado de capitais, destinado ao pré pagamento do BNDES e para a 

conclusão do programa de investimento da MSG e custeio dos exercícios 2021 e 2022. A 
contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com fulcro no art. 29, 
inciso II da Lei 13.303/2016.  O valor máximo global para contratação será de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). O prazo de vigência contratual será de 180 
(cento e oitenta) dias. 
 
Assim, justifica-se a contratação para que a MSG possua validação externa das 
premissas e cálculos por ela realizados para embasar a decisão acerca da realização 
da operação em questão, via a utilização de modelagem financeira desenvolvida por 
empresa especializada em assessoria voltada à estruturação de operações de 
mercado de capitais. 
 

2. HISTÓRICO 

A Diretoria Financeira da MSG vem mantendo, desde 2019, contatos com instituições 
financeiras, investidores e consultores de mercado com o intuito de estruturar oferta pública 
de debêntures.  

Nesse sentido, em janeiro de 2021, a MSG obteve propostas dos principais bancos 
estruturadores de debêntures, para a emissão de até R$ 1,5 bilhão para, a princípio, liquidar 
a dívida junto ao BNDES e melhorar sua performance financeira. 

Diante da mudança do cenário de juros e da necessidade de recursos para agosto/2021, a 
contratação faz-se necessária para MSG comprovar a vantajosidade da operação de 
substituição de dívida, mapear riscos e entraves à liquidação parcial ou total das dívidas 



    Proposta de Resolução de Diretoria Executiva 
PRD MSG.035/2021 

 

 
 

Página 2 de 3 - integrante e indissociável da PRD.MSG.035/2021 

 
 

atualmente contratadas e apresentar aos acionistas alternativas para a melhor utilização 
desses recursos. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Relatório Técnico RT.DF.005.2021, anexo, apresenta as justificativas necessárias para a 
contratação. 
 

4. RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos destinados a este contrato são próprios e serão classificados na rubrica 
“CUSTEIO – CONSTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” do Orçamento Plurianual 
2021/2025 da Mata de Santa Genebra. 
 

“CUSTEIO – CONSTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” 

Consultorias 

 

ORÇADO 

REQUISITADO NÃO 
CONTRATADO 

 

CONTRATADO 

 

REALIZADO 

 

SALDO  

R$ 126.179,00 R$ 56.500,00 R$ 0,00 R$ 69.678,68 R$ 0,32 

 

5. PARECER JURÍDICO 

Seguindo a orientação do TCE/PR, o Relatório Técnico, juntamente com seus anexos, e a 
Minuta do Contrato, foram encaminhados ao jurídico para análise e parecer acerca da 
juridicidade das suas disposições, sendo emitido o Parecer Jurídico MSG.JUR.026.2021, em 
anexo. 

6. CHECKLIST DE COMPLIANCE 

A PRD, juntamente com seus anexos, será encaminhada à Diretoria de Administração e 
Compliance, para elaboração de Parecer, atestando o cumprimento dos requisitos para 
inclusão do assunto na REDIR. 

 

7. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, recomenda-se a aprovação pela Diretoria Executiva da contratação da 
empresa Itaca Advisory , para prestação dos serviços de consultoria especializada. O valor 
máximo global para contratação será de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). O prazo de 
vigência contratual será de 180 (cento e oitenta) dias. 
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8. ANEXOS 
 

8.1. Relatório Técnico DF.005.2021 
8.2. Requisição de Compra 
8.3. Minuta do Contrato 
8.4. Parecer Jurídico 
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