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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.015.2019.00-2019 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Telesca Advogados Associados 

Responsável: Luís Maximiliano Leal Telesca Mota 

 

RESUMO DO OBJETO 

Realizar serviços de consultoria e assessoria na representação da CNM nos tribunais superiores, bem como 
em assessoria jurídica em temas de expressividade e sensíveis à entidade. 

 

a) assessoria jurídica contenciosa nos tribunais superiores por meio de ingresso como amicus curiae em 
ADIs e recursos extraordinários como repercussão geral, recursos especiais com status de recursos 
repetitivos no âmbito do STJ, recursos de revista com transcendência no TST, proposição de ADIs, ADCs, 
(no caso de reconhecimento por parte do STF da legitimidade ativa para a propositura), ADPFs e outras 

demandas da competência originária da Suprema Corte, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do 
Trabalho em matérias de interesse municipalista, exceto nas demandas de direito tributário; 

 

b) assessoria jurídica consultiva em matérias de interesse municipalista para a Diretoria da CNM em 
tramitação nos três poderes, exceto em temas de direito tributário. 

 

c) elaborar conteúdos técnicos relacionados a área de atuação, realizar apresentações em eventos 
promovidos pela CNM e gravação de vídeos para a TV CNM. 

 

CONTRATO 

Número: C.015.2019.00-2019 

Período: 12 (doze) meses | Início: 04/02/2019 | Término: 06/02/2019 

 

JUSTIFICATIVA 

A contratação do serviço é de extrema importância uma vez que existem vários projetos em tramitação no 
Congresso Nacional que dizem respeito as questões de interesse 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 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). 

 

A empresa foi um escolhida uma vez que já prestou serviço semelhante à CNM e demostrou ter 
conhecimento específico e experiência na área. 
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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 "c": preços indicados por entidades de classe, 
anexo ao processo de aquisição. 

 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

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

   

Brasília, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo 


