
 

Sede: SCRS 505 bloco C 3º andar • Cep 70350-530 • Brasília – DF • Tel: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre/RS • Tel: (51) 3232-3330 

ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.013.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Maiara Souza 

  

CONTRATADA 

Empresa: Datapedia Tecnologia e Serviços LTDA 

Responsável: Marcos Carrer da Silveira 

 

RESUMO DO OBJETO 

A contratada prestará os seguintes serviços:  

1. Apoiar a construção dos indicadores referência para o trabalho de sensibilização municipal para com os  

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável por meio de: 

Análise crítica de quais os indicadores serão utilizados, quais as dimensões definidas e quais as frequências 
de atualizações de indicadores 

Orientar a comparação de desempenho de municípios com referências locais que façam sentido para a 
realidade de cada cidade 

2.Consolidar padrões de análise e comparação de indicadores para municípios, avaliando o grau de 
desenvolvimento e contextualizando quais as metas e referências de monitoramento. 

O projeto contemplará as seguintes etapas:  

1. Estudo sobre levantamento de documentos e fontes de informações sobre regionalização do ODS e 
bases de dados municipais 

2. Realização, juntamente com a Entidade, de oficina para definição de indicadores referência para ODS 
municipais 

3. Relatório com a consolidação de aprendizados de oficina e elaboração de documento de padrão de 
análise. 

 

CONTRATO 

Número: C.013.2017.00-2017 

Período: 03 (três) meses | Início: 21/02/2017 | Término: 21/05/2017 

 

JUSTIFICATIVA 

O país vive um período sensível para sua construção de futuro e os municípios são atores fundamentais 
para a consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030. Dentro do projeto ODS 
realizado pela CNM, a contratação se faz necessária para apoiar a construção da mandala prevista como 
principal resultado do projeto. 

 

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 realização de 
serviços para a consecução de seus objetivos sociais com valor máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) 
salários mínimos (inciso IX). 
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A Datapedia oferece apoio para uma revisão crítica dos indicadores propostos pela CNM para com os 5.568 
municípios do Brasil, chancelado pela experiência com indicadores municipais e pelo conhecimento 

acumulado sobre os ODS. Além disso, trata-se de é uma organização membra da Frente Parlamentar dos 
ODS e da Estratégia ODS 

 

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, 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


