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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.006.2018.01-2019 

  

CONTRATO 

Número: C.006.2018.00-2018 

Contratante: Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Contratada: Educar Consultoria 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

 

ADITIVO AO CONTRATO 

O presente contrato tem como objeto a prestação, sem exclusividade, de serviços de consultoria 

e assessoria à coordenação técnica da CNM sobre gestão pública municipal na área de educação, 
com foco na realização das seguintes atividades: 

 

 Orientar a equipe técnica de educação de CNM sobre temas técnicos relacionados à área; 

 Analisar politicas publicas relacionadas à Educação; 

 Elaborar parecer sobre proposições legislativas de interesse para os municípios 

brasileiros; 

 Elaborar e revisar cartilhas, artigos e estudos técnicos; 

 Elaborar e revisar boletins, informativos e temas para matérias; 

 Elaborar e revisar pareceres técnicos e notas técnicas; 

 Elaborar, apresentar e revisar palestras sobre temas relacionados a área; 

 Orientar a criação e manutenção das bases de dados relacionados a área; 

 Orientar a realização de cases de cases de experiências bem sucedidas na área; 
 Propor a realização de eventos com temas prioritários para a área de educação. 

 

JUSTIFICATIVA 

A decisão pela continuação do contrato foi embasada no reconhecimento da capacidade técnica 

diferenciada da empresa terceirizada, da qualidade dos produtos entregues, do alto padrão dos 

serviços prestados, do atendimento a todos os prazos e condições previstas em contrato e do 

atendimento aos princípios da eficiência, legalidade e razoabilidade. 

 

O valor do contrato renovado continua compatível valor de mercado, 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 fevereiro de 2019. 
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 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo  

    

 


