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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.086.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Alves e Moura LTDA - ME 

Responsável: Carlos Francisco de Moura 

 

RESUMO DO OBJETO 

Contratação de empresa para realização de serviços de Serralheria para o Habite-se: 

 

- Fechamento das grelhas de acesso ao prédio com chapa perfurada. (Rampas externas) – 15 metros; 

- Colocação de chapa perfurada em inox nas grelhas do salão nobre – 38 unidades (102X38); 

- Prolongamento de corrimão nas escadas de emergência conforme norma vigente - 28 unidades; 

- Fechamento das canaletas de águas pluviais da garagem, com chapa perfurada – 148 metros; 

- Fechamento das grelhas de 80x80 da garagem – 11 unidades; 

- Fechamento da grelha de piso da cobertura – 150 metros; 

- Fechamento da passarela técnica da 3° pavimento – 150 metros; 

- Fechamento do guarda corpo, com chapa perfurada de acordo com o projeto da arq. Karolina – 150 
metros; 

- Fechamento/proteção da bomba de esgoto – 1 unidade; 

- Confecção e instalação de corrimão de inox na escada entre o térreo e o 1° subsolo e adaptação no 
existente – 1 unidade; 

- Fornecimento de materiais, aplicação de fundo anti corrosivo e pintura final das grelhas e dos caixilhos. 

 

CONTRATO 

Número: C.086.2018.00-2018 

Período: 03 (três) meses | Início: 28/08/2018 | Término: 27/11/2018 

 

JUSTIFICATIVA 

Serviços de adequação de serralheria e acabamentos para atender as recomendações de obtenção da carta 
de Habite-se para o edifício da nova sede da CNM; 

 

A contratação atende o princípio da finalidade, uma vez que promove o escopo previsto no art. 2º do 

Regulamento de Compras e Contratações, inciso I: garantia da existência, da conservação ou a 
manutenção escorreita das atividades cotidianas da CNM. 

 

O modo de seleção para a escolha da empresa foi definido conforme previsto no art. 17º, item I do 
regulamento de compras e contratações da CNM: registro de preços, para a aquisição de bens. 

 

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. 
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APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

Aprovo a justificativa e, consequentemente, autorizo a contratação do serviço. 

   

Brasília, 26 de outubro de 2018. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


