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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.082.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Gestcon - Gestão e Consultoria LTDA 

Responsável: Nancy Abadia de Andrade Ramos 

 

RESUMO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada  

Apoio à CNM em todas as atividades referente à Previdência Social, englobando tanto o RGPS, RPPS e 
previdência complementar. 

Objetivos Específicos: 

a) elaboração de estudos, avaliações e projetos de lei; 

b) participação, representando a CNM, em seminários, audiências públicas, debates, tanto presenciais 
como a distância pela internet ou outros meios de comunicação; 

c) orientação aos munícipios em todos os temas relacionados à previdência social, inclusive em 
relação aos procedimentos para entrada de requerimento de encontro de contas; 

d) participação em órgãos colegiados representando a CNM, tais como o Conaprev, CNPS e o Comitê 

de Encontro de Contas, englobando a elaboração de pareceres, divulgação de resultados, realização de 
consultas públicas junto aos municípios; 

e) participação em reuniões para defesa de propostas da CNM junto a todos os poderes e órgãos 
autônomos da União; 

f) apoio na construção de banco de dados sobre previdência; 

g) divulgação dos atos praticados no cumprimento das obrigações contratuais. 

 

PRODUTO A SER ENTREGUE: 

 

Relatórios mensais de avanços sobre os objetivos específicos, com atualização do plano de trabalho, 
quando for o caso. 

 

CONTRATO 

Número: C.082.2018.00-2018 

Período: 24 (vinte e quatro) meses | Início: 01/08/2018 | Término: 30/06/2018 

 

JUSTIFICATIVA 

Em atenção a atuação específica da CNM no desenvolvimento de politicas públicas na área de previdência, 
regime geral e próprio, se faz necessário a contratação de empresa especializada como forma a garantir 
aos municípios a continuidade da regulamentação da matéria no Congresso Nacional. 

 

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. 
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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 serviços técnicos com 
profissionais ou empresas de notória especialização (inciso V). 

 

A escolha da empresa contratada está lastreada na especialização dos técnicos envolvidos no escopo do 
trabalho, detentores da expertise no segmento previdenciário, bem como na atuação específica na 
regulamentação dessa atividade no âmbito nacional. 

 

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, 01 de agosto de 2018. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


