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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.009.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Bmendes Construções de Edifícios Eireli - ME 

Responsável: Caio Victor Mendes Vilas Boas 

 

RESUMO DO OBJETO 

Preparo acústico para a sala da presidência e secretaria executiva conforme estudo técnico fornecido pela 
Arq. Adria e projeto executado pela Arq. karolina. 

 

Remoção de divisórias existentes. m² 54,99  

Retirada de Piso Vinilico e Elevado m² 48,20  

Transporte de matérias  

Execução de divisória em Placa de gesso laminado Placo Phonique de 12,5mm de espessura com guia de 

70mm sobre banda acústica, Lã de Pet Rolo 70mm de espessura. Fixação direta na laje metálica (superior 
e inferior). m² 54,99  

Execução de divisória em Placa de gesso laminado Placo Phonique de 12,5mm de espessura com guia de 

70mm sobre banda acústica, Lã de Pet Rolo 70mm de espessura. Fixação direta na laje metálica (superior 
e inferior). Acabamento com massa corrida e pintura semibrilho 

na cor branca.m² 50,79  

Execução de divisória em Vidro Duplo composto por peças fixas em vidro laminado cristal 10mm Incolor 

(não é temperado), fixado com ferragens em alumínio na cor fosco e demais acessórios para perfeita 
instalação. Fixação direta na laje metálica (superior e inferior).m² 5,08  

Execução de Película PVB em painel de vidro (Branco)  

Arremate de Piso Elevado conforme locação das novas divisórias. Corte e Remanejamento do piso elevado. 

Piso Vinilico conforme Locação das novas divisórias. Corte e Remanejamento do piso vinilico. 

Remanejamento de Forro Existente. Remanejamento de Forro Existente para Execução de novas divisórias 
no Local. m² 48, 

Porta de abrir com uma folha com isolamento acústico de 60DB. Maçaneta com fechadura, Linha Duna . 
Acabamento em BP Amêndoa Rústica. (2,20x0,90m) Unid. 3, 

Porta de abrir com uma folha em Vidro Duplo composto por peças fixas em vidro laminado cristal 10mm 
Incolor (não é temperado). Trava de piso/teto. Unid. 1,00  

Emassamento (paredes de DryWall) com massa corrida à base de PVA e Lixamento, para pintura. - 50,79 
m² 

Pintura com tinta acrilica acabamento fosco, cor: branca . (Paredes de DryWall) - 50,79 m² 

Execução Sistema Elétrico. Relocação de Televisão existente. 

Execução Sistema Elétrico. Relocação de tomadas existentes para novas divisórias executadas. 

Desmontagem e Montagem de Armário da recepção conforme Projeto Fornecido. 

 

Pagamento após finalização do serviço. 

 

CONTRATO 

Número: C.009.2018.00-2018 

Período: 30 (trinta) dias | Início: 01/02/2018 | Término: 02/03/2018 
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JUSTIFICATIVA 

Foi constatado que a audibilidade da sala em questão mostrou-se ineficiente. O sistema de vedação que 
está instalado acima do piso elevado e abaixo do forro acústico não garante a atenuação 

sonora do que é debatido no interior da sala. A redução sonora é muito baixa perto do que é exigido em 
norma. 

 

A contratação atende o princípio da finalidade, uma vez que promove o escopo previsto no art. 2º do 
Regulamento de Compras e Contratações, inciso I: garantia da existência, da conservação ou a 
manutenção escorreita das atividades cotidianas da CNM. 

 

O modo de seleção para a escolha da empresa foi definido conforme previsto no art. 17º, item II do 
regulamento de compras e contratações da CNM: concorrência, para a aquisição de serviços ou de 
trabalhos artísticos ou científicos. 

 

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, 05 de fevereiro de 2018. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


