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Diretoria de                   
Origem 

 
Data: 18/08/2021 

 
 
_______________________ 
 

Aprovação Diretoria 
Executiva 

 
Data:_____/_______/_______ 

 
 
Ata nº _______/__________ 

 
1.  PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar, em seu nível de competência e submeter para 
deliberação do Conselho de Administração da Sociedade, a contratação direta, com fundamento 
no art. 30, inciso II, alínea “c”, da empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES 
INDEPENDENTES, para prestação de Serviços  de auditoria independente, que inclui: (i) 
Auditoria das Demonstrações Financeiras anuais exigíveis pela Lei 6.404/76 e conforme as regras 
brasileiras de contabilidade emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Conselho Federal de Contabilidade – CFC, bem como 
pelas normas emitidas pela ANEEL, especificamente para concessionárias do setor elétrico 
brasileiro, dos exercícios findos em 31 de dezembro; (ii) Revisão das Informações Trimestrais de 
31 março, 30 junho, e 30 setembro; (iii) Auditoria das Demonstrações Contábeis Regulatórias - 
DCR, para o exercício findo em 31 de dezembro, elaboradas de acordo com os procedimentos e 
instruções da ANEEL, observado o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico – MCSE; (iv) 
Relatório circunstanciado anual sobre o Controle Patrimonial (RCP); (v) Exame dos controles 
internos, para Prestação Anual de Contas – PAC à ANEEL, observado o Manual de Contabilidade 
do Setor Elétrico – MCSE; (vi) Revisão dos procedimentos fiscais e tributários; e (vii) Emissão de 
pareceres e/ou demonstrativos nos termos dos contratos de empréstimos e financiamentos, por 
um prazo de 36 (trinta e seis) meses, conforme especificações descritas no Termo de Referência 
DF 001/2021, no valor máximo global de R$ 818.000,00 (Oitocentos e dezoito mil reais). 

 

2.  HISTÓRICO 

Desde a sua constituição a MSG contrata regularmente serviços de auditoria independente, 
prestados de maneira contínua e ininterrupta por empresa registrada na CVM. 

Em 2018, no contexto da estruturação e aprovação da 2ª Emissão de Debêntures da Companhia, 
parte integrante da estrutura de funding constituída para a implantação do empreendimento, foi 
exigido pelo Sindicato de Bancos mandatado para a operação, formado pelos bancos BTG 
Pactual S.A, Santander e ABC, que tais serviços fossem, exclusivamente, realizados por uma 
empresa de auditoria externa classificada como Big Four (Ernest Young - EY, 
PricewaterhouseCoopers - PWC, Deloitte e KPMG), como pode ser visto no CT.005.2018 (anexo 
I). 
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Assim, desde 11 de setembro de 2018 a MSG conta com o serviço de auditoria independente da 
PRICEWATERHOUSECOOPERS - PwC, pertencente ao grupo Big Four, por meio do contrato 
MSG.015.2018, fruto do processo de inexigibilidade de licitação 01.2018, cujo objeto inclui 
auditoria das demonstrações contábeis, societárias e regulatórias da Companhia.  

O prazo de execução do contrato se encerra em agosto de 2021, fazendo-se necessária a 
realização de nova contratação, visto que a PwC manifestou não ter interesse em aditar o 
instrumento em vigor, preservadas suas condições comerciais atuais, alegando que o fato do 
Empreendimento MSG ter entrado em fase operacional altera substancialmente o escopo de seus 
trabalhos, não sendo possível, assim, manter as condições do contrato vigente. 

Ademais, além dos serviços realizados pela PwC, a MSG passou a contratar, a partir de 2020, 
serviços de auditoria independente para o Relatório de Controle Patrimonial – RCP, dada a 
entrada em operação comercial da SE Santa Barbara D’Oeste.  

Deste modo e consoante se verá, a Administração da MSG, em observância ao planejamento 
que se exige da Gestão Pública, realizou levantamento da integralidade dos serviços de auditoria 
financeira externa necessários ao funcionamento da Companhia, de modo a possibilitar que todos 
fossem contratados de uma única vez e prestados pela mesma empresa, que passaram a constar 
da contratação ora proposta. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Relatório Técnico DF.009.2021 e anexos, apresentam as justificativas necessárias para a 
contratação proposta. 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros relativos a essa contratação são próprios e estão previstos na rubrica 
Contratos de Prestação de Serviços – Auditoria Independente, do Orçamento Plurianual 
2021/2025 da Mata de Santa Genebra. 

 

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.059.2021, que concluiu ser possível a 
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para a realização de serviços de auditoria 
independente, haja vista a presença dos requisitos legais exigidos para tanto, bem como de 
acordo com a orientação dos Tribunais Superiores relativa à matéria em questão. 
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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 Financeira, propõe a Diretoria Executiva, aprovar, em seu nível de 
competência e submeter para deliberação do Conselho de Administração da Sociedade, com 
fundamento no art. 30, inciso II, alínea “c”, da empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDITORES INDEPENDENTES, para prestação de Serviços de auditoria independente, 
conforme documentação anexa. 

 

8. ANEXOS 

8.1. Relatório Técnico DF.009.2021 – Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de auditoria independente; 
8.1.1. Termo de Referência.DF.003/2021 
8.1.2. Anexo I – CT.005.2018 Bancos Coordenadores 
8.1.3. Anexo II – Resolução Normativa 674-2015 
8.1.4. Anexo III – Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MPCSE 
8.1.5. Anexo IV – Proposta – EY 
8.1.6. Anexo V – Proposta – KPMG 
8.1.7. Anexo VI – Proposta – PwC 
8.1.8. Anexo VII – E-mail enviado à Deloitte 

8.2. Requisição de compras DF 008.2021 
8.3. Minuta de Contrato – Auditoria Independente 

8.3.1. Aceite da minuta contratual pela PwC 
8.4. Parecer Jurídico MSG.059/2021 - Contratação Direta - RT DF.009.2021 
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