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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.014.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: In Foco Solutions | CNPJ: 12.087.543/0001-77 

Responsável: Paulo Sergio Ferreira 

 

RESUMO DO OBJETO 

Aquisição de licença de uso do Sistema Proprietário em Nuvem, denominado Portal Datagov, e serviços de 
Customização, Manutenção Corretiva e Evolutiva e Treinamento, para atender às necessidades da 
CONTRATANTE, conforme detalhamento na proposta comercial da CONTRATADA, que é parte integrante 

deste instrumento. 
 
CUSTOMIZAÇÃO 
 
Desenvolvimento de novas funcionalidades para os Módulos: 
- Módulo Radar: Identificação automática da Pauta semanal e Audiências Públicas (120 horas); 
- Módulo Time Line: Acompanhamento e gerenciamento de proposições (110 horas); 

- Módulo Connect: Acompanhamento e gerenciamento das ações junto aos parlamentares (120 horas); 
- Módulo Área Técnica: Ambiente de gerenciamento exclusivo para o perfil dos técnicos da CNM (90 horas); 
- Módulo Relatórios: Pesquisa e Exportação de relatórios (80 horas); 

 
Implementação de novo layout com Front-End responsivo: (110 horas); 
Ajuste e importação do banco de dados (50 hortas); 

Implementação, testes, adequações e homologação (24 horas). 
 
MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E CORRETIVA 
 
Realizar manutenção evolutiva e corretiva dos Módulos implementados no sistema. 
- Disponibilizar ambiente para registro e acompanhamento de ordens de serviço; 
- Disponibilizar atendimento em horário comercial, das 9h às 12h e 13:30 às 18h. 

- A Manutenção deve abranger as funcionalidades pré-existentes, as funcionalidades implementadas na 
customização, previstas no plano de trabalho e as funcionalidades que serão implementadas no futuro, 
frente a manutenção evolutiva. 
 
TREINAMENTO 
 

Disponibilizar serviço de treinamento, sob demanda, aos colaboradores da CNM sobre a utilização da 

ferramenta. 
- Treinamento Coletivo Presencial: Turma com 10 pessoal com duração de 8h e disponibilização de 
conteúdo impresso (manuais); 
- Treinamento Individual Presenvial. 

 

CONTRATO 

Número:014.2017 

Período: 18 (dezoito) meses | Início: 01/02/2017 | Término: 31/07/2018 

 

JUSTIFICATIVA 
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O processo para a escolha da empresa foi realizado conforme previsto no art. 8º, IX, 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. 
 
A empresa In Foco Solutions fez uma fusão com a empresa Q12 Sistema de Informações LTDA-ME, esta 
que foi vencedora do edital de seleção nº 23/2012, publicado pela CNM em novembro de 2012, para 
aquisição do software de apoio à Ass. Parlamentar. Atualmente, a primeira empresa presta o serviço de 

manutenção corretiva e evolutiva desse software. 
 
A continuação da empresa na realização dos serviços é imprescindível pois, além de ser a desenvolvedora 
do atual sistema e de ter entregue um produto de qualidade e atendido às demandas da CNM entre 2013 e 

2016, a troca da empresa gerará prejuízos da continuidade das ações de atuação parlamentar e 
atendimentos dos prazos no primeiro semestre de 2017 (Uma vez que o tempo previsto para a construção 
e implementação de um novo sistema desta natureza dura, em média, 6 (seis) meses. Além disso, a 

empresa In Foco Solutions possui amplo conhecimento dos procedimentos internos de Articulação 
Parlamentar da CNM e do funcionamento do Congresso Nacional, necessários para a rapidez no 
desenvolvimento de novas funcionalidades adequadas a real necessidade da entidade. 

 

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 considerando o 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). 

 

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, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


