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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.042.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Lente Produções e Multimídia 

Responsável: Luiz Felipe Aragão Insuelas Cavalcante 

 

RESUMO DO OBJETO 

O presente objeto tem por finalidade a contratação de empresa especializada para a produção de 17 
(dezessete) vídeos e clipes, sob demanda, destinado a atender as necessidades da CONTRATANTE no 
evento “XX Marcha a Brasília em defesa dos Municípios” – conforme especificações abaixo descritas:  

 

PRODUTO 1 - VÍDEO - Abertura da “XX Marcha – A Brasília em Defesa dos Municípios”. 

 

O serviço inclui toda a concepção e produção, sendo a criação do texto/roteiro, letterings, transições e 
efeitos de vídeos, edição final em formato especial para projeção mapeada no palco medindo 34,95 x 5,2 
metros, uma locução profissional masculina, sonorização com trilha sonora de arquivos e legendas (se 
necessário). O vídeo deverá ter duração de aproximadamente 2 (dois) minutos. 

 

R$39.730,00 (Trinta e nove mil, setecentos e trinta reais) 

 

PRODUTO 2 - Video – MOVIMENTO MULHERES MUNICIPALISTAS (MMM) 

 

Vídeo sobre o Movimento Mulheres Municipalistas – MMM conforme descrito no pedido, com duração de 01 
minuto.  

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 

PRODUTO 3 - Vídeo – ODS nos Municípios  

 

Vídeo sobre ODS nos Municípios conforme descrito no pedido, com duração de 01 minuto. 

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 

PRODUTO 4 - Vídeo – CIDados (Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável – IDMS) 

 

Vídeo sobre CIDados – Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) 
conforme descrito no pedido, com duração de 01 minuto. 

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 



 

Sede: SGAN 601 – Módulo N – Asa Norte – Brasília/DF – CEP 70830-010 -  Tel: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre/RS • Tel: (51) 3232-3330 

PRODUTO 5 - Vídeo – Agenda (EAD e Diálogos Municipalistas)  

 

Vídeo sobre Agenda (EAD e Diálogos Municipalistas) conforme descrito no pedido, com duração de 01 
minuto. 

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 

PRODUTO 6 - Video – Novo Portal CNM 

 

Video sobre o Novo Portal CNM conforme descrito no pedido, com duração de 01 minuto. 

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 

PRODUTO 7 - Video – COMISSÃO GERAL NO CONGRESSO NACIONAL 

 

Vídeo para a abertura da COMISSÃO GERAL NO CONGRESSO NACIONAL, mostrando os principais fatos da 
CNM no Congresso, conforme descrito no pedido, com duração de 01 minuto. 

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 

PRODUTO 8 - Video – AVISOS GERAIS DA XX MARCHA 

 

Vídeo com AVISOS GERAIS DA XX MARCHA (certificados, horários, cápsula do tempo) conforme descrito no 
pedido, com duração de 01 minuto. 

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 

PRODUTO 9 - Clipe – HINO NACIONAL 

 

Edição de imagens aéreas de municípios, com duração média de 03 minutos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco 30 x 5 m. 

 

R$4.076,94 (Quatro mil, setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 

 

PRODUTO 10 - Fundo Palco com tema – “XX MARCHA” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m. 

 

R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

PRODUTO 11 - Fundo Palco com tema – “GOVERNO FEDERAL” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m.  
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R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

PRODUTO 12 - Fundo Palco com tema – “CONGRESSO NACIONAL” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m. 

 

R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

PRODUTO 13 - Fundo Palco com tema – “MULHERES MUNICIPALISTAS” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m. 

 

R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

PRODUTO 14 - Fundo Palco com tema – “BRASIL EM REFORMAS” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m. 

 

R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

PRODUTO 15 - Fundo Palco com tema – “ASSEMBLÉIA GERAL CNM” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m. 

 

R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

PRODUTO 16 - Fundo Palco com tema – “20 ANOS DE CONQUISTAS” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m. 

 

R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

PRODUTO 17 - Fundo Palco com tema – “FÓRUM VEREADORES” 

 

Vídeo em motion graphic em loop, duração média de 20 segundos, exportação de arquivo para 
videomaping em palco de 30 x 5 m. 

 

R$740,38 (Setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) 

 

Valor total da proposta: R$78.268,58 (Setenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e 
oito centavos). 
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CONTRATO 

Número: C.042.2017.00-2017 

Período: 02 (dois) meses | Início: 28/03/2017 | Término: 27/05/2017 

 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a contratação do serviço uma vez que os vídeos são de extrema importância para a estrutura 
que será montada para o evento. Sobretudo no que diz respeito as informações que são transmitidas por 
meio deles para os Gestores Municipais. 

 

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 modo de seleção para a escolha da empresa foi definido conforme previsto no art. 17º, item II do 
regulamento de compras e contratações da CNM: concorrência, para a aquisição de serviços ou de 
trabalhos artísticos ou científicos. 

 

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, 19 de abril de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


