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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.096.2017.01-2017 
  

CONTRATO 

Número: C.096.2017.01-2017 

Contratante: Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Contratada: Bmendes Engenharia 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 
 

ADITIVO AO CONTRATO 

8,06 m² - Execução de isolamento acústico de 60 DB em parede existente. Isolamento 

executado com placa de gesso simples com revestimento em lã acustica e banda acústica junto 
as paredes, piso e teto - PAREDES 5 e 3 (Norma 112 placa de gesso dupla com lã de 32 kgm³), 

1 unidade - Execução de logo em painel MDF com 40mm de espessura e 1 metro de diâmetro, 
cortado a Laser. A pedido da Arquiteta Karolina. 

3,63 m² - Execução de Piso Vinilico Tarkett, linha Ambienta 

coleção rústico  

2,46 m - Execução de rodapé em MDF branco com 10mm de espessura e 100 mm de altura. 

3,63 m² - Execução de forro acustico com negativos de 5cm junto de todas as paredes. (PD 
328CM) - 

(TRISOFT) ISOSOFT FORRO IR x 50 SELT - 60X60MM. 

Emassamento com massa PVA, Pintura Acrílica branco fosco, Remanejamento de pontos de rede 
de dentro do estúdio para anti câmera de trabalho e instalações elétricas. 
 

JUSTIFICATIVA 

Acréscimo de área do estúdio em relação ao projeto fornecido/orçado pela arquiteta Karolina e 

utilizado a área do projeto aprovado no GDF. Todo modificação foi solicitada/aprovada pela 
Arquiteta Karolina. 
 

O valor do contrato renovado continua compatível valor de mercado, 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 novembro de 2017. 

  

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa  

    

 


