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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.097.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Bmendes Construções de Edifícios EIRELI ME 

Responsável: Caio Victor Mendes Vilas Boas 

 

RESUMO DO OBJETO 

Implantação do estúdio de TV CNM, conforme projetos da arquiteta Karolina. 

Serviços de arquitetura e instalações:  

• Adaptação no sistema de ar condicionado; 

• Demolições e retirada do forro  

• Porta de abrir em duas folhas acústica  

• Pintura; 

• Mobiliário ; 

• Sistema de iluminação especial para estúdio; 

• Isolamento acústico de todas as tubulações dos banheiros acima do estúdio 

• Isolamento acústico da sala com 60DB 

• Execução da Logo CNM em madeira 

• Execução de um fundo infinito 

• Piso vinilico marca Tarkett 

• Execução de forro acústico com PD 3,28m 

• Fornecimento de Chroma Key , na cor verde. 

• Toda instalação elétrica do estúdio. 

 

CONTRATO 

Número: C.097.2017.00-2017 

Período: 04 (quatro) meses | Início: 18/08/2017 | Término: 17/11/2017 

 

JUSTIFICATIVA 

Contratação dos serviços de implantação do espaço físico do esturdio CNM. Pavimento Térreo 

 

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 I do 
regulamento de compras e contratações da CNM: registro de preços, para a aquisição de bens. 
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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, 28 de agosto de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


