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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.095.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Data ao Cubo Serviços de Informática LTDA 

Responsável: Altair Nobre da Silva 

 

RESUMO DO OBJETO 

Prestação de serviços profissionais de produção de conteúdo a partir de cruzamento, prospecção e 
tabulação de dados, manutenção, aperfeiçoamento e integração de sistema, cadastramento e suporte a 
usuários, com foco no projeto Realidade Municipal. 

 

I- PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 

 

Produção de conteúdo a partir do cruzamento de dados, com a utilização dos recursos do próprio sistema e 
por meio de um trabalho proativo de pesquisa, em sinergia com as equipes das diferentes áreas da CNM, 
com a finalidade de abastecer a entidade e produzir matérias sobre programas assumidos pelos municípios 
que possam ser utilizadas pela entidade e disseminadas. Quantidade: pelo menos um conteúdo por 
semana. Por conteúdo se entende ou relatório utilizável como referência pela CNM, ou matéria para 
veiculação na mídia 

 

II - CADASTRAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ORIENTAÇÃO DE USUÁRIOS 

 

Realização do cadastramento de novos usuários, manutenção do sistema e orientação de usuários, por 
meio de recursos como a utilização de canais de comunicação como WhatsApp e Telegram e instrumentos 
como newsletter. Quantidade: contatos frequentes, conforme a demanda dos usuários, e pelo menos uma 
newsletter quinzenal. 

 

III - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA 

 

Desenvolvimento de novos recursos no sistema, entre eles a produção de médias automatizadas que 

facilitem a comparação de um município com a média dos municípios de mesmo porte, ou do mesmo 
estado, ou em relação à média geral no país. O Sistema Realidade Municipal permite ao usuário, depois de 
preencher os questionários, gerar um relatório devolutivo, detalhado por programa e por tipo de custo, que 
funciona como uma espécie de barômetro do custo dos programas para seu município. Mostra se a situação 

das finanças é tempestuosa, ou está sob controle, por exemplo. Um recurso a mais, útil para o usuário, é 
permitir que ele compare como está o seu município em relação a outros municípios de mesmo porte, ou 
municípios do mesmo estado, ou a média geral dos municípios no país, com comparações por programa e 

por tipo de custo. Esse recurso também facilita a produção de novos conteúdos, principalmente ante a 
perspectiva da multiplicação de municípios no sistema. Prazo de entrega: primeiras entregas três meses 
depois da contratação da presente proposta 

 

IV- INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ÊXITOS 
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A segunda fase do Projeto Realidade Municipal tem de ser tocada em sintonia com o Projeto Êxitos. Para 
tanto, prevê o trabalho de desenvolvimento de recursos que facilitem essa integração. 

 

CONTRATO 

Número: C.095.2017.00-2017 

Período: 12 (doze) meses | Início: 21/08/2017 | Término: 20/07/2018 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto Realidade Municipal é uma das iniciativas mais desafiadoras da CNM, uma vez que se propõe a 

fazer um diagnóstico detalhado dos gastos dos Municípios com a implementação dos principais do Governo 
Federal em relação a contrapartida financeira recebida e os gastos realizados pelos Estados e pela União. 

 

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 empresa foi responsável pelo desenvolvimento do sistema Realidade Municipal atualmente em utilização 
pela CNM. Considerando que o presente projeto prevê a melhoria das funcionalidades do sistema e 
integração com a Plataforma Êxitos, é imprescindível a continuação do contrato com a empresa Data ao 
Cubo. 

 

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, 25 de agoste de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


