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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.017.2019.00-2019 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Instituto Ascende de Políticas Públicas e Desenvolvimento Tecnológico 

Responsável: Ricardo Wahrendorff Caldas 

 

RESUMO DO OBJETO 

Contratação de serviço de consultoria para realizar análise do acesso dos municípios aos recursos federais 
nos Estados Unidos, Canadá e México, com foco na partição de recursos e no acesso dos municípios a 
Fundos Públicos e entrega dos seguintes produtos: 

 

Produto I: Revisão de Literatura quanto ao acesso dos municípios aos recursos federais e estaduais no 
México; 

Produto II: Versão Preliminar do Produto sobre acesso dos municípios mexicanos aos recursos públicos 

Produto III: Revisão de Literatura sobre o acesso dos municípios aos recursos federais e estaduais nos EUA  

Produto IV: Versão Preliminar do Produto sobre o acesso dos municípios estadunidenses aos recursos 
federais e estaduais  

Produto V: Revisão de Literatura acerca do acesso dos municípios aos recursos federais e estaduais 
canadenses; 

Produto VI: Versão Preliminar do Produto sobre o acesso dos municípios canadenses aos recursos federais 
e estaduais no Canadá. 

Produto VII: Versão Preliminar (Manuscrito) do Livro para revisão  

Produto VIII: Versão do Livro Revisado. 

 

CONTRATO 

Número: C.017.2019.00-2019 

Período: 8 (oito) meses | Início: 04/03/2019 | Término: 03/11/2019 

 

JUSTIFICATIVA 

A pesquisa permitirá conhecer quais são as características e os mecanismos principais de acesso pelos 
municípios aos recursos federais dos EUA, Canadá e México que poderiam ser aplicados ao Brasil. Embora 
existam muitos trabalhos sobre Federalismo e Tributação, há poucos trabalhos que tratam especificamente 
da questão de acesso dos municípios aos recursos federais de forma comparada. 

 

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). 
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A empresa é cadastrada junto à CNM, ocasião na qual foram verificados a habilitação jurídica, regularidade 
fiscal e trabalhista, e qualificação econômico financeira. Além disso, também demonstrou qualificação 
técnica na área de assessoria política por meio da docência na área e do portfólio de projetos realizados. 

 

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, 04 de março de 2019. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo 


