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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.011.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Avante Soluções em Tecnologia de Softwares LTDA 

Responsável: Marcos Henrique Streit 

 

RESUMO DO OBJETO 

Realizar análise dos processos internos da CNM, utilizando o sistema de controle interno denominado SISAUDIN, 
orientação a comissão de controle interno da CNM e elaboração de pareceres trimestrais, os quais devem demonstrar: 

 

A. Processos avaliados e descrição da amostra utilizada; 

B. Apontamentos realizados e manifestação dos auditados; 

C. Orientações e sugestões de encaminhamento para melhoria dos processos. 

 

CONTRATO 

Número: C.011.2017.00-2017 

Período: 06 (seis) meses | Início: 02/01/2017 | Término: 01/07/2017 

 

JUSTIFICATIVA 

A atividade de controle interno, realizado por uma empresa de consultoria externa, experiente e isenta, objetiva 
melhorar os processos internos da entidade, assim como os a transparência e economicidade. 

 

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 art. 8º do regulamento de compras e 
contratações da CNM, considerando que o objeto do contrato está relacionado a serviços técnicos com profissionais ou 
empresas de notória especialização (inciso V). Trata-se, ademais, de contratação que se enquadra, também, na hipótese 
de não exigência referente ao art. 8º, IX, do RCC (contratação por valor inferior a 450 salários mínimos). 

 

A empresa é a desenvolvedora do sistema de controle interno, denominado SISAUDIN, adotado pela CNM em 2014 e 
realiza as atividades relacionadas ao controle interno desde a implementação do sistema, apresentando relatórios sobre 

a análise dos processos internos da entidade e avaliação do custo benefício. A partir da experiência e resultados obtidos, 
faz-se necessário a continuação das atividades dentro do nível de serviço aprovado pela diretoria. 

 

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, 02 de janeiro de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 
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