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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.016.2019.00-2019 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Célula 4 Soluções de e-Government 

Responsável: Lucas Lopes dos Santos 

 

RESUMO DO OBJETO 

1. Contratação de empresa especializada para prestar serviços de análise de requisitos, 
desenvolvimento de sistemas, realização de testes, manutenção evolutiva e corretiva e documentação de 
sistemas, compreendendo os seguintes projetos: 

 

a) Portal das Transferências Constitucionais; 

b) CiDados – IDMS; 

c) CiDados – Gestão Banco de Dados; 

d) Mandala; 

e) Panoramas; 

f) Sistema de Gestão Estratégica 

g) Novos projetos demandados durante vigência do contrato. 

 

1.1. DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA 

 

Compreende as atividades de planejamento, desenvolvimento de soluções/ evoluções de software, que 
englobam a modelagem do sistema, a análise e levantamento de requisitos, construção/atualização de 

artefatos de documentação e do código-fonte da aplicação, execução de testes, e demais atividades 
baseadas em princípios ágeis de desenvolvimento de software, conforme planos de trabalho aprovados. 

 

Os serviços de desenvolvimento serão realizados em 3 fases principais, com ciclos médios de 30 dias. 

 

Fase 1 - Plano de trabalho 

a) Elaboração contendo as evoluções e orçamento de horas por atividade. 

b) Apresentação do plano 

c) Revisão e aprovação do Plano 

 

Fase 2 - Desenvolvimento 

a) Implementação do plano 

b) Publicação em ambiente homologação 

 

Fase 3 - Homologação 

a) Relatório de homologação 

b) Homologação pelo contratante 

c) Revisão e homologação final 

d) Publicação em produção 
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Após o encaminhamento do Plano de Trabalho pela CONTRATADA à CONTRATANTE, a mesma terá o prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis para solicitar alterações, modificações, sugerir exclusões ou inclusões de 

atividades e estipular prioridades. Não havendo manifestações por parte da CONTRATANTE, a 
CONTRATADA dará início aos trabalhos definidos no Plano de Trabalho. 

 

Ao final do ciclo de desenvolvimento será encaminhado pela CONTRATADA à CONTRATANTE o Relatório de 

Homologação, para apreciação e aprovação das atividades desenvolvidas, de acordo com o Plano de 
Trabalho. O prazo de contestação será de até 5 (cinco) dias úteis. Não ocorrendo manifestação por parte 
da CONTRATANTE a CONTRATADA considerará homologado e apto para cobrança. Havendo manifestação, 
o pagamento apenas será realizado após a conclusão de todos os ajustes apontados. 

 

 

1.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

Compreende o suporte técnico e operacional, registro de ocorrências, orientações sobre uso nos sistemas e 
a realização das correções, para retirada de defeitos ou prevenção de falhas, que causem interrupção de 
uso ou funcionamento inadequado em relação aos requisitos aprovados.  

 

O atendimento deve ser prestado em horário flexível, solicitado pela contratada com 24h horas de 
antecedência. 

 

A manutenção corretiva deve abranger todos os sistemas desenvolvidos pela CONTRATADA, considerando 
as funcionalidades existentes e as funcionalidades que serão implementadas no futuro. 

 

CONTRATO 

Número: C.016.2019.00-2019 

Período: 12 (doze) meses | Início: 02/01/2019 | Término: 01/12/2019 

 

JUSTIFICATIVA 

Os sistemas descritos no objeto objetivam subsidiar a definição e priorização de políticas públicas e 
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas gestões municipais. A ampliação, 
evolução e manutenção dos sistemas é necessária para que os mesmos possam ser utilizados de forma 
segura, rápida e intuitiva por todos os Municípios brasileiros. 

 

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 Célula 4 - Sistema de e-Government é a desenvolvedora do sistema desde 2010, com qualificação 
técnica reconhecida pela documentação de cadastramento junto à CNM, pelo processo ágil de 
desenvolvimento utilizado na empresa assim como pelos resultados apresentados nesse período no estado 
de Santa Catarina. 

 

Considerando o conhecimento único da empresa no sistema, é a única indicada, capaz de implementar as 
melhorias no sistema tendo em vista a ampliação dos dados para todos o Brasil ainda em 2016, quanto 
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ocorre a posse dos novos gestores municipais e sua primeira interação com a Confederação Nacional de 
Municípios. 

 

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 2019. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo 


