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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.089.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Bmendes Engenharia 

Responsável: Caio Victor Mendes Vilas Boas 

 

RESUMO DO OBJETO 

Serviços para execução de Estúdio de Rádio na CNM no 1º pavimento: 

 

- Remoção de divisórias existentes, retirada de Piso Vinílico e Elevado, retirada e Instalação de Persiana 
das salas 105 e 106; 

- Execução de 38.40m² parede com Placa de Gesso laminado Dupla; 

- Execução de Painel em Vidro: 5 unidades de 1,25mx2,30m, instalado; 

- Arremate no piso elevado e no piso vinílico; 

- 15,13m² execução de Forro de isolamento acústico em Placa Isosoft White Cine (625x625x25mm) - Lã de 
Pet, NRC: 0,85 - TRISOFT ; 

- 15,13m² de execução de Forro Acartonado (Acabamento com Cantoneira); 

- 1 und. de porta de abrir com uma folha com isolamento acústico executada em painel Wall; 

- 1 und. em mudança no sentido de abertura de porta de vidro existente; 

- Fornecimento, instalação e realocação do sistema elétrico das salas 105 e 106 para o estúdio de rádio 
com 2 und. de canaletas para passagem de cabos, 2 und. de caixas de elétricas e dados sobre a mesa, e 1 
und. de tomada da para piso da mesa Elipsi; 

- 4 und. de fornecimento e instalação de luminárias de 18w (20cm x 20cm); 

- 1 und. de execução de Mesa Elipsi (2,00x0,60m) executado em MDF branco, conforme projeto 2/2; 

- 1 und. de execução de Mesa Fixada na Parede, executado em MDF branco; conforme projeto 2/2. 

 

CONTRATO 

Número: C.089.2018.00-2018 

Período: 03 (três) meses | Início: 06/09/2018 | Término: 05/12/2018 

 

JUSTIFICATIVA 

- Execução do Estúdio de Rádio da CNM nas salas 105 e 106 no 1º pavimento. 

 

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 II do 
regulamento de compras e contratações da CNM: concorrência, para a aquisição de serviços ou de 
trabalhos artísticos ou científicos. 
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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, 06 de setembro de 2018. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


