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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.091.2016.00-2016 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Maiara Souza 

  

CONTRATADA 

Empresa: Telesca e Advogados Associados 

Responsável: Luís Maximiliano Leal Telesca Mota 

 

RESUMO DO OBJETO 

O objeto refere-se à prestação de serviço de consultoria e assessoria, sem exclusividade, na área jurídica e 
previdência social, considerando a entrega dos seguintes produtos: 
 

- Proposta legislativa para o “Encontro de Contas” entre créditos e débitos previdenciários municipais; 

- Estratégia legislativa para o bom encaminhamento do tema “Encontro de Contas” no Congresso Nacional; 

- Caso específico de município brasileiro que possua o maior número de itens possíveis de créditos 
previdenciários do “Encontro de Contas”, com o objetivo final de apresentar requerimento junto à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para a discussão administrativa do tema; 

- Trabalho de caso para os municípios brasileiros com FPM “zerado”, com o objetivo final de apresentar 
modelo de petição 

Institucional da CNM que busque solucionar administrativamente o problema; 

- Formalização do primeiro “case” jurídico/administrativo de município brasileiro com o maior número de 
itens possíveis de créditos previdenciários do “Encontro de Contas” junto à SRFB. 

- Entrega de petição institucional da CNM para os municípios brasileiros com FPM “zerado”, com o objetivo 
solucionar administrativamente o problema; 

- Proposta legislativa acerca da responsabilidade civil dos 

Municípios sobre acidente de trabalho. 

 

O objeto prevê ainda a disponibilização de um técnico na sede da CNM em Brasília para atendimento às 
demandas dos Municípios, duas vezes por semana, totalizando o período de 8 horas por semana, sendo os 
dias e horários acertados previamente com a Coordenação Técnica da Entidade. 

 

CONTRATO 

Número: 091/2016 

Período: 12 (doze) meses | Início: 05/10/2016 | Término: 04/10/2017 

 

JUSTIFICATIVA 

A aquisição do serviço se faz necessária devido à quantidade de demandas da área, bem como o apoio 
necessário às ações dos eixos mencionados. 

 

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 art. 8º do regulamento de 
compras e contratações da CNM, considerando que o objeto do contrato está relacionado a realização de 
serviços para a consecução de seus objetivos sociais com valor máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) 
salários mínimos (inciso IX). 

 

A empresa foi escolhida uma vez que demonstrou ter conhecimento específico e experiência na área. 
 

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 "c": preços indicados por entidades de classe 
(Tabela de Honorários da OAB). 

 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

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

   

Brasília, 05 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


