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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.069.2017.01-2018 

  

CONTRATO 

Número: C.069.2017.00-2017 

Contratante: Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Contratada: Agência Galo 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

 

ADITIVO AO CONTRATO 

Renovação do contrato da Agência Galo em apoio as ações de comunicação do Projeto 

UniverCidades. Para o novo contrato, os itens 1.2 e 1.3, relativos ao produto PLANO DE 

VISIBILIDADE, não se aplicam mais. O produto já foi finalizado e não será renovado.Permanece 

e se renova por mais 12 (doze) meses o produto ANIMAÇÃO DE REDE. No item 1.4, são 

especificadas as atividades desse produto, que para o novo contrato sofrerão alterações, 
conforme especificado abaixo: 

Atividades: 1. Readequar (revisão e redação) o Plano de Visibilidade do Projeto UniverCidades, 

de forma a torná-lo mais estratégico e com vistas ao lançamento da Plataforma em 2019; 2. 

Executar ações estratégicas de divulgação visibilidade para promoção da Plataforma; 3. Produzir 

conteúdo e fazer a gestão da página do Facebook do Projeto UniverCidades, com eventuais 

patrocínios de posts para as informações veiculadas e que exijam maior engajamento dos 

participantes; 4. Apoiar a CNM na organização e divulgação dos seminários com preparação de 

conteúdos para veículos de imprensa de interesse do projeto UniverCidades, bem como para os 

canais oficiais da própria CNM (site, redes sociais e boletins); 5. Clipagem das principais notícias 

veiculadas na imprensa e que façam referência ao Projeto UniverCidades ou uma de suas 

inciativas, como os seminários e o Prêmio MuniCiência; 6. Criação de base de dados para 

armazenar os materiais de apoio: fotos, textos, apresentações. Trata-se de uma área virtual de 

acesso restrita aos envolvidos no projeto, do tipo nuvem; 7. Definição de políticas editoriais para 

veiculação de notícias na plataforma e para curadoria de conteúdo; 8. Apoio à alimentação e 

animação da plataforma de gestão do conhecimento do projeto, por meio de redação e 

divulgação de conteúdo; 9. Apoio à área de comunicação da CNM na redação e divulgação de 

matérias/press releases sobre o projeto: para a plataforma, para a mídia e para os Boletins 

informativos da CNM; 10. Criação de um banco de imagens sobre o projeto e eventual 

assinatura de banco de imagens para usos pontuais; coordenação do banco de imagens: 
qualidade, licença de uso, tamanhos, peso, autoria. 

O valor no contrato atua relativo ao produto ANIMAÇÃO DE REDE: 4.200,00 por mês, tendo um 
reajuste de 9%, conforme previsto pelo financiador do Projeto, a União Europeia. 

Para o novo contrato, o produto ANIMAÇÃO DE REDE foi realizado em 12 parcelas mensais, com 

valor reajustado. 

Ainda, aditivou-se o seguinte produto: GUIAS DE REAPLICAÇÃO MUNICIÊNCIA, referente à 

produção de 5 (cinco) guias de reaplicação das iniciativas inovadoras reconhecidas pelo Prêmio 
Municiência 2017-2018. 

Atividades: 1. Realização de entrevistas in loco, organização da informações e redação dos 5 

(cinco) guias de reaplicação dos Municípios mais votados do Prêmio Municiência 2017-2018, de 

forma a criar instrumentos de transferência de conhecimento, facilitando a reaplicação das 

práticas a outros Municípios; 2. Edição de 05 (cinco) vídeos, a partir de conteúdo e imagens a 

serem captadas em cada Município, das 5 (cinco) iniciativas mais votadas do Prêmio 
MuniCiência. (5 vídeos, um por iniciativa, com até 3 minutos cada). 
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O aditivo teve o valor de R$ 7000 (sete mil reais) por guia, no total de R$ 35.000,00; R$ 1.000 

(mil reais) por vídeo, no total de R$ 5.000,00 (esse valor inclui o equipamentos para captação 

de imagens e edição). O pagamento deve ser realizado mediante entrega de cada produto (guia 
e vídeo), no total de 5 produtos. 

Tem-se, assim, como valor total do novo contrato: ANIMAÇÃO DE REDE (12 x 4.200,00 com 
reajuste de 9%) + GUIAS DE REAPLICAÇÃO (35.000,00 + 5.000,00). 

 

JUSTIFICATIVA 

De forma a atender as necessidades do Projeto UniverCidades, em especial, a premiação dos 

municípios vencedores do Prêmio MuniCiência 2017-2018, faz-se necessária a elaboração de 5 

guias de reaplicação. Nesse sentido, a Agência Galo já possui conhecimento sobre o Projeto e 
experiência prévia na elaboração destes guias. 

 

A decisão pela continuação do contrato foi embasada no reconhecimento da capacidade técnica 

diferenciada da empresa terceirizada, da qualidade dos produtos entregues, do atendimento a 

todos os prazos e condições previstas em contrato e do atendimento aos princípios da eficiência, 

legalidade e razoabilidade. 

 

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. 

  

 Brasília, 15 de maio de 2018. 

  

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa  

    

 


