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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.004.2019.00-2019 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Run Sistemas 

Responsável: Bruno Bomfim Fleury 

 

RESUMO DO OBJETO 

1. Solicitações Internas: R$ 20.400,00 

1.1 Habilitar ferramenta de criação e gerenciamento de processos internos; 

1.2 Implementar 3 (três) processos internos: 

- Criação do formulário de solicitação interna; 

- Elaborar fluxograma do processo; 

- Criação de regras de alçadas; 

- Integração de leitura com o ERP (centro de custos, Parceiros de negócios e Itens) 

- Criação do Layout para impressão. 

 

2. Portal de Eventos: R$ 19.700,00 

 

- Cadastro interno do evento; 

- Listagem de eventos: Abertos, Próximos e encerrados; 

- Cadastro externo do evento; 

- Cadastro geral do participante; 

- Integração com boletos web; 

- Integração com serviço de endereçamento. 

 

3. Licenças para utilização do Fusion: R$ 4.343.00 

- 40 usuários concorrentes 

- 4 administradores. 

 

CONTRATO 

Número: C.004.2019.00-2019 

Período: 12 (doze) meses | Início: 01/01/2019 | Término: 31/12/2019 

 

JUSTIFICATIVA 

A contratação é necessária para finalizar as duas últimas pendências da migração da intranet: Realização 
de Solicitações Internas e Gerenciamento de Eventos. 

 

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. 
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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 Run Sistemas é referência no cenário Brasileiro como fornecedora de soluções tecnológicas SAP 

Business One e desenvolvimento de software. Atualmente somos líderes SAP no mercado Candango e 
Goiano e possui corpo técnico com certificação SAP. 

 

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. 

 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

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

   

Brasília, 01 de janeiro de 2019. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo 


