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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.060.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Sou Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA 

Responsável: Luis Maurício Junqueira Zanin 

 

RESUMO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria especializada para 
elaboração de um programa de capacitação continuada para a Rede Municipalista conforme condições e 
especificações constantes neste termo. 

 

1. OBJETO 

Prestação de serviços de consultoria especializada para elaboração de um programa de capacitação 
continuada de forma presencial e à distância para os representantes municipais na Rede Municipalista de 
forma a atender aos objetivos da Confederação Nacional de Municípios – CNM no que diz respeito à maior 
interação entre os Municípios e a entidade para aumento da efetividade do trabalho junto ao Congresso 
Nacional e à melhoria da gestão municipal. 

 

A empresa deverá apresentar no processo seletivo comprovação de experiência e capacidade técnica para 
atender aos produtos solicitados. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES PRODUTO VALOR  

Definição das ações da campanha Viva o seu Município  

Ministrar Cursos Presenciais de Formação de Agentes Municipalistas  

Elaboração de 6 vídeo-aulas para os agentes Municipalistas  

Formatação de 4 cursos em EAD para ser disponibilizado aos Municípios filiados à CNM  

Mediação de hang-outs semanais para transmitir informações urgentes e relevantes aos agentes 
municipalistas  

Mobilização da Rede Municipalista através de palestras nos 15 eventos do projeto Diálogo Municipalista
  

 

3. PRAZO DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo sua duração ser 

prorrogada nos termos do artigo 8º, inciso X, do Regulamento de Compras e Contratações da Confederação 
Nacional de Municípios, mediante Termo de Renovação, se não houver manifestação contrária expressa das 
partes à sua prorrogação. 

 

CONTRATO 

Número: C.060.2017.00-2017 

Período: 12 (doze) meses | Início: 19/05/2017 | Término: 18/04/2018 
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JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a contratação dos serviços para dar continuidade as demandas da Rede 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). 

 

Justifica-se a contratação da empresa indicada, uma vez que a mesma já prestou outros serviços para a 
Rede Municipalista. 

 

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 maio de 2017. 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


