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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.066.2018.01-2019 

  

CONTRATO 

Número: C.066.2018.00-2018 

Contratante: Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Contratada: Mariana Boff Barreto 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

 

ADITIVO AO CONTRATO 

Aditivar ao objeto: 

 

1. Coordenação do Projeto Rede de Municípios Doadores em conjunto com a Supervisão do 

Núcleo de Desenvolvimento Social da CNM, para implantação e operacionalização das atividades 
previstas no Plano de Ação do projeto. 

2. Realizar a articulação com gestores municipais e distritais, com os Hemocentros envolvidos, 

organizar reuniões e definições de Redes de Municípios Doadores, avaliar e demandar 

necessidades de adequações do APP durante a fase de teste e implantação no DF e Goiás. 

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

 

As atividades poderão ser realizadas em Brasília, nos Municípios participantes do projeto e em 

outas localidades para promoção do projeto Municípios Doadores, de acordo com o cronograma 
previsto no Plano de Ação do Projeto. 

 

JUSTIFICATIVA 

A promoção da conexão desses três públicos-alvo (hemocentros, prefeituras e doadores), por 

meio de uma plataforma online e de um aplicativo para celular, contribuirá para o 

estabelecimento de um fluxo mais eficaz de divulgação e atendimento de demandas por sangue, 

pois as prefeituras acompanharão diretamente os alertas de baixo estoque emitidos pelos 

Hemocentros e Unidades de Coleta públicas e poderão auxiliar no transporte dos doadores do 

seus respectivos Municípios para as cidades onde poderão efetuar as doações. 

 

O valor do contrato renovado continua compatível valor de mercado, 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. 
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 Brasília, 06 de fevereiro de 2019. 

  

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo  

    

 


