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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.012.2017.00-2017  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Déborah Zenkner 

  

CONTRATADA 

Empresa: Centro de Estudos e Apoio aos Municípios e Empresas LTDA - CEAME 

Responsável: Dalva Christofoletti 

 

RESUMO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestar serviços de planejamento e organização de exposições, 
fomentar e gerenciar parcerias e patrocínios, acompanhar e mobilizar as empresas e organizações 

participantes do evento assim como participar de reuniões de representação institucional relacionadas ao 
evento e sobre o movimento municipalista. 

 

Produtos e serviços a serem entregues ou realizados em cada um dos eventos: 

 

1. Levantamento do espaço físico e da infraestrutura disponível, como energia elétrica, telefonia, 
Internet e respectivos custos; 

2. Levantamento dos itens e custos de montagem básica dos espaços; 

3. Elaboração do projeto técnico dos espaços, contendo o orçamento previsto; 

4. Elaboração do Cronograma Físico Financeiro; 

5. Assessorar na elaboração das peças de identidade visual, com as informações sobre o evento; 

6. Elaboração dos Mapas das Exposições Paralelas; 

7. Fixação do valor do m2 e das Cotas de Patrocínio; 

8. Elaboração do Manual do Expositor; 

9. Envio de correspondência de material impresso ou digital (via correio eletrônico) às empresas e 
organizações públicas; 

10. Colaborar com reuniões do conselho político da entidade, no que tange ao esclarecimento sobre os 
eventos; 

11. Comercialização, formalização dos contratos e controles de vendas; 

12. Fortalecer a mobilização e o engajamento dos atores políticos necessários para o sucesso do 
evento; 

13. Representar institucionalmente, quando solicitado, o Movimento Municipalista em eventos; 

14. Manutenção de relacionamento com as entidades parceiras, com envio de agradecimentos e outras 
formas de interações indispensáveis; 

15. Adequação, montagem e desmontagem da estrutura da Exposição Paralela; 

16. Acompanhamento e execução das atividades aqui abrangidas durante o evento; 

17. Verificar o atendimento das contrapartidas durante a organização e realização do evento, assim 
como a coleta dos comprovantes dos mesmos; 

18. Orientar, a organização, quanto às responsabilidades sócias ambientais exigidas pelos parceiros; 

19. Prestação de contas para as empresas e entidades públicas, com avaliação final do evento e 
comprovação de contrapartidas; 

20. Contribuir na busca de melhorias, por meio de avaliações, nos diferentes momentos dos eventos. 
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FORMA DE PAGAMENTO 

 

30% sobre a receita bruta das empresas privadas comercializadas 

20% sobre a receita bruta das entidades públicas parcerizadas 

 

RESTITUIÇÃO DE DESPESAS  

 

As despesas operacionais da CEAME, relacionadas ao projeto, deverão ser custeadas pela CNM. 

 

CONTRATO 

Número: 012/2017 

Período: 12 (doze) meses | Início: 02/01/2017 | Término: 01/12/2017 

 

JUSTIFICATIVA 

A realização das atividades descritas no objeto é imprescindível para a viabilidade da realização dos 
grandes eventos da CNM, como a XX Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e diálogo Municipalista, 
assim como a sustentabilidade e visibilidade da entidade perante o Movimento Municipalista. 

 

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). 

 

A empresa, por meio de sua equipe técnica, possui mais de 30 anos de experiência em articulação e 
realização de eventos relacionados ao Movimento Municipalista e uma ampla rede de relacionamentos com 
atores importante desse movimento e participou, de forma ativa, para a concretização das 19 edições da 
Marcha a Brasília, evento ímpar no Mundo. 

 

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. 
Tratam-se dos mesmos termos historicamente praticados no evento da Marcha. 

 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

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

   

Brasília, 02 de janeiro de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


