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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.011.2016.00-2016 

  

CONTRATO 

Número: C.011.2016.01-2016 

Contratante: Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Contratada: Longevo Serviços Especializadas 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

 

ADITIVO AO CONTRATO 

Item 1) Desenvolvimento das funcionalidades do portal do gestor, serviços, transparência, 

acessibilidade, nota fiscal eletrônica, dicionários de dados, módulo Rede simples BPM, Rede 

simples integração, Compras governamentais fase 1 para o software URBEM - Versão WEB-

Cloud. 

 

Item 2) Atualização tecnológica dos módulos de gestão tributária, recursos humanos, 

patrimônio, financeiro e administrativo de forma a proporcionar a sua integração nativa com a 
atual solução URBEM - Versão WEB-Cloud 

 

Item 3) Versionamento da plataforma Urbem para ambiente WebCloud em decorrência de 
melhorias operacionais e necessárias para nivelar as ações até a versão 2.5.3. 

 

Item 4) Consultoria técnica de serviços especializados para análise de aspectos de segurança do 

sistema Urbem e sugestão de melhorias a serem implementadas na aplicação, com a finalidade 

de assegurar a integridade dos dados registrados na aplicação. 

 

Todos os itens e demais informações constam do Termo de referência anexo a solicitação. 

 

JUSTIFICATIVA 

Para atendimento às demandas do convênio de cooperação técnica e financeira entre CNM e 

SEBRAE de n° 11/2015 torna-se necessário a contratação dos serviços previstos no escopo do 

presente termo de referência através de um aditivo contratual ao contrato abaixo mencionado, 
considerando: 

- a CNM já ter um contrato c.011.2016.00-2016 firmado em 15 de fevereiro de 2016, que 

objetivou a migração da plataforma Urbem para ambiente WebCloud e que permite sua 

aditivação conforme o regulamento de compras e contratações da CNM; 

- para não haver a descontinuidade do projeto; 

- para que os serviços mantenham a qualidade e tecnologia dentro dos requisitos da nova 
plataforma; 

- pelo fato da empresa possuir todo o conhecimento da ferramenta e equipe técnica já 
qualificada dentro do Urbem; 

- pelos preços estarem de acordo com o previsto no convênio;  

- para atendimento dos prazos e especificações previstas;  
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- alcance das metas do convênio; e  

- oferecer uma ferramenta com tecnologia moderna aos municípios. 

 

O modo de contratação é a realização de aditivo, nos termos do art. 8º, XI, do RCC. Já 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 "d": 
preços aprovados anteriormente em convênios, anexo ao processo de aquisição. 

 

 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

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

  

 Brasília, 01 de dezembro de 2016. 

  

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


