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Diretoria de                  
Origem 

 

Data: 29/07/2021 

 

 

_______________________ 

 

Aprovação Diretoria 
Executiva 

 

Data:_____/_______/_______ 

 

 

Ata nº _______/__________ 

 

1.  PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação direta, com fundamento no art. 30, inciso 
II, alínea “f” c/c § 3º, incisos II e III, ambos da Lei 13.303/2016, do INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC (CNPJ: 01.082.331/0001-80), para a realização de 
treinamento e capacitação dos Administradores e Colaboradores da Companhia, em especial 
sobre: (i) Legislação societária e de mercado de capitais; (ii) Controle interno; (iii) Código de 
Conduta, Ética e Integridade da MSG; (iv) Lei Anticorrupção; (v) Gerenciamento de Riscos; e (vi) 
Atividades de uma Empresa Pública e Divulgação de informações, por um prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, sendo nesse período, realizado 1 (um) treinamento no ano de 2021 e 1 (um) 
treinamento no ano de 2022, conforme especificações descritas no Termo de Referência DAC 
003/2021, no valor máximo global de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais). 

 

2.  HISTÓRICO 

A estrutura administrativa da Companhia, estabelecida pelo Estatuto Social, é composta pelo 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, por 6 (seis) Diretorias, auxiliadas por até 16 
(dezesseis) assistentes. 

Contudo, atualmente, a MSG está estruturada da seguinte forma, 4 (quatro) Diretores, vez que 2 
(duas) diretorias são cumuladas, 13 (treze) Assistentes de Diretoria, 7 (sete) membros do 
Conselho de Administração e 4 (quatro) membros do Conselho Fiscal. 

Além da composição acima descrita, a Companhia conta com o apoio de serviços terceirizados 
de apoio administrativo, financeiro contábil e de tecnologia da informação, que somam 19 
(dezenove) colaboradores terceirizados, resultando o limite máximo de 52 (cinquenta e dois) 
integrantes do quadro de colaboradores da Companhia. 

Conforme apresentado anteriormente, a Lei Federal nº 13.303/2016, estabelece às empresas 
públicas e sociedade de economia mista, que seus administradores devem, na posse e 
anualmente, participar de treinamentos específicos, segundo disposto no § 4º, do art. 17, vejamos: 
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“§ 4º Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de 
treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação 
de informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades da empresa pública 
ou da sociedade de economia mista.” 

 

Ainda, para atendimento ao previsto no art. 9º, §1º, inciso VI, da Lei das Estatais, a MSG deverá 
adotar regras de estruturas e práticas de gestão de risco e controle interno que abranja 
treinamento periódico, in verbis: 

 

“Art. 9º A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas 
e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: 

(...) 

§ 1º Deverá ser Elaborado e Divulgado Código de Conduta e Integridade, que disponha 
sobre: 

VI - previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e 
Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos, a 
administradores.” 

 

Desta forma, visando dar atendimento ao previsto nos dispositivos afetos à Lei das Estatais 
acimas mencionados, assim como manter a Administração e o corpo de Colaboradores da 
Companhia atualizados sobre a legislação vigente, se faz necessária a contratação ora pleiteada 
para a realização de Treinamento Anual, via EAD, de acordo com a Lei 13.303/2016 e conforme 
descrito no Termo de Referência. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Relatório Técnico DAC.010.2021 e anexos, apresentam as justificativas necessárias para a 
contratação proposta. 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

Os Recursos Financeiros relativos a esta contratação são próprios e estão previstos na rubrica 
“PESSOAL -TREINAMENTOS” do Orçamento Plurianual 2021-2025 da Mata de Santa Genebra, 
conforme demonstrado na Requisição de Compra, anexa à PRD. 

 

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 
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suas disposições, sendo emitido o Parecer Jurídico MSG.055.2021, que concluiu ser possível a 
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para a realização de treinamentos de 
capacitação direcionados aos administradores e colaboradores da MSG a respeito de legislações 
de cunho societário, mercado de capitais e governança corporativa, haja vista a presença dos 
requisitos legais exigidos. 

 

6. CHECKLIST DE COMPLIANCE 

Previamente à inclusão na pauta da Reunião da Diretoria Executiva, a PRD, juntamente com seus 
anexos, será encaminhada à Diretoria de Administração e Compliance, para elaboração de 
despacho, atestando o cumprimento dos requisitos para inclusão do assunto na REDIR 

 

7. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, a Diretoria de Administração e Compliance, propõe a Diretoria Executiva, a 
aprovação da contratação direta, com fundamento no art. 30, inciso II, alínea “f” c/c § 3º, incisos 
II e III, ambos da Lei 13.303/2016, do INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA - IBGC (CNPJ: 01.082.331/0001-80), para a realização de treinamento e 
capacitação dos Administradores e Colaboradores da Companhia, conforme documentação 
anexa. 

 

8. ANEXOS 

8.1. Relatório Técnico DAC.010.2021 - Treinamento anual para administradores; 
8.1.1. Anexo I – Termo de Referência.DAC.003/2021 
8.1.2. Anexo II – Proposta – Deloitte 
8.1.3. Anexo III – Proposta – IBGESP 
8.1.4. Anexo IV – Proposta – FJP (Fundação João Pinheiro) 
8.1.5. Anexo V – Proposta – FDC (Fundação Dom Cabral) 
8.1.6. Anexo VI – Proposta – IBGC 
8.1.7. Anexo VII – Proposta – IOC 
8.1.8. Anexo VIII – Proposta – IBPG 

8.2. Requisição de compras DAC 004.2021 
8.3. Despacho de Retificação - TR.DAC.003.2021 

8.3.1. Documentação de qualificação técnica IBGC 
8.4. Minuta de Contrato - Treinamento Administradores 

8.4.1. Aceite da minuta contratual pela IBGC 
8.5. Parecer Jurídico MSG.055/2021 - Contratação Direta - RT DAC.010.2021 
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