
 

Sede: SGAN 601 – Módulo N – Asa Norte – Brasília/DF – CEP 70830-010 -  Tel: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre/RS • Tel: (51) 3232-3330 

ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.001.2019.00-2019 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: MZ Administradora de Bens LTDA 

Responsável: Maria Helena Rolfsen Moda Francisco 

 

RESUMO DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços profissionais, sem exclusividade, de consultoria em 
gestão e assessoria política, com foco na realização das seguintes atividades: 

 

a) Apoiar as iniciativas do movimento municipalista junto ao Governo Federal e Congresso Nacional; 

b) Realizar articulação institucional junto aos Municípios, Entidades e demais representantes do movimento 
municipalista no Estado de São Paulo, objetivando fortalecer, fomentar e realizar eventos difundindo a 
pauta de reivindicações dos municípios brasileiros; e 

c) Representar a CONTRATANTE, sempre que demandado, em comitês técnicos, palestras ou seminários 
com a finalidade de discutir temas do municipalismo para a construção das políticas públicas no âmbito 
nacional. 

 

CONTRATO 

Número: C.001.2019.00-2019 

Período: 12 (doze) meses | Início: 02/01/2019 | Término: 01/12/2019 

 

JUSTIFICATIVA 

O Estado de São Paulo é um dos que, percentualmente, tem menos Municípios contribuintes à CNM. A 
contratação visa fortalecer a atuação institucional da entidade junto a esses Municípios. Outro aspecto do 
objeto da contratação é o apoio na articulação política junto aos parlamentares deste estado. 

 

A contratação atende o princípio da finalidade, uma vez que promove o escopo previsto no art. 2º do 
Regulamento de Compras e Contratações, inciso II: consecução de seus objetivos sociais ou melhoria de 
seu espectro de atuação em torno de seus objetivos sociais, previstos no art. 4º do Estatuto da CNM. 

 

O processo para a escolha da empresa foi realizado conforme previsto no regulamento de compras e 
contratações da CNM, considerando que o objeto do contrato está relacionado a realização de serviços para 

a consecução de seus objetivos sociais com valor máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) salários 
mínimos (inciso IX). 

 

A empresa possui em seu quadro consultores com alta capacidade técnica e experiência para a execução 
do objeto a ser contratado, demonstrado no momento do Credenciamento junto à CNM. 

 

O valor de mercado foi definido e calculado considerando os critérios previstos no regulamento de compras 
e contratações da CNM em seu art. 4º, item XVII alínea "b": preço praticado em contratos similares, 
conforme consolidado pela Tabela Referencial de Valores da CNM. 
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APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

Aprovo a justificativa e, consequentemente, autorizo a contratação do serviço. 

   

Brasília, 02 de janeiro de 2019. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo 


