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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.094.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Data ao Cubo Serviços de Informação LTDA 

Responsável: Altair Nobre da Silva 

 

RESUMO DO OBJETO 

Propor e construir a identidade visual do Projeto Monitor: O boletim das Finanças Municipais; diagramar 
seis boletins bimestrais e elaborar conteúdo e peças para divulgação do conteúdo, com enfoque nos 
produtos detalhados abaixo: 

 

1. Construir a Identidade Visual do Projeto Monitor: O boletim das Finanças Municipais: 

 

1.1. Desenvolvimento do conceito visual do Monitor - o Boletim das Finanças Municipais; 

1.2. Elaboração do layout do hotsite para o projeto Monitor. 

 

2. Diagramar 6 (seis) boletins bimestrais, sobre temas a serem definidos pela equipe de Estudos Técnicos 
da Confederação Nacional de Municípios: 

 

2.2. Elaborar Edição final do conteúdo do boletim, incluindo produção de entrevistas, adequação da 
linguagem do conteúdo técnico repassado pela equipe da CNM, produção de informes e conteúdo com 
interesse jornalístico de cada edição do boletim; 

2.3 Preparação e envio de arquivos para a impressão do boletim; 

2.4 Preparação de versão online (pdf) para ser consultada na biblioteca do site da CNM. 

 

3. Elaborar conteúdo e peças para divulgação dos boletins: 

 

3.1. Elaboração e atualização do plano de comunicação para multiplicar as oportunidades de que o  

boletim seja acessado pelos gestores e pela imprensa em geral; 

3.2. Preparação de pelo menos 2 banners de divulgação do boletim, para serem inseridos na  

home do site da CNM; 

3.3. Elaboração de 2 notícias mensais promovendo os temas trabalhados pelo boletim para o site da CNM; 

3.4. Elaboração de 4 posts mensais para as plataformas digitais, Facebook, Instagram e outras mídias. 

 

CONTRATO 

Número: C.094.2018.00-2018 

Período: 12 (doze) meses | Início: 01/08/2018 | Término: 30/06/2019 

 

JUSTIFICATIVA 

O objetivo deste conjunto de produtos é fortalecer o recurso da CNM de produzir informações próprias para 
serem consumidas pelas empresas de comunicação e pelos gestores municipais, a partir de dados 
exclusivos sobre a arrecadação própria municipal. 
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O centro do trabalho é um boletim que traga a arrecadação própria bimestralmente, a exemplo do outras 
confederações, como a da Indústria e a da Agricultura. 

 

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. 

 

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 realização de serviços para 
a consecução de seus objetivos sociais com valor máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) salários 
mínimos (inciso IX). 

 

A produção estatística é feita por uma equipe que já desenvolveu um método pelo qual serão contatados 
190 municípios no Brasil para obter a informação e a cada bimestre lançará uma nova edição. 

 

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 outubro de 2018. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


