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ATO JUSTIFICATÓRIO 
nº C.102.2017.01-2017 

  
CONTRATO 

Número: C.102.2017.01-2017 
Contratante: Confederação Nacional de Municípios (CNM) 
Contratada: Vedana & Associados Eventos e Serviços LTDA - ME | CNPJ: 28.596.277/0001-48 
Gestor do Contrato: Marsden Paz 
 
RENOVAÇÃO DE CONTRATO 

Acrescentar no objeto do contrato: 
 
1. Apoio técnico para os eventos Compromissos com o Brasil. 
2. (Na Etapa 1): Realização de reuniões com as equipes da CNM, visando o desenvolvimento, 
engajamento e implantação do conteúdo exclusivo disponibilizados aos municípios associados. 
3. ETAPA 3: COMPROMISSOS COM O BRASIL | Realização de estudos, análises e proposições 
para eventos e debates setoriais, à XXI Marcha à Brasília e elaboração da carta Compromissos 
com o Brasil aos presidenciáveis. 
 
Sugestão da redação final: 
 
Fomentar a criação e articulação de uma rede organizada de cooperação entre a CNM e as 
Entidades Estaduais de Representação Municipal para o levantamento, análise sensibilização e 
disseminação de informações relacionadas aos Dados Municipais e Consórcios Públicos e apoio 
técnico para os eventos Compromissos com o Brasil. 
 
ETAPA 1: DADOS MUNICIPAIS 
Levantamento, organização e alimentação dos dados municipais, considerando a legislação 
específicas de cada estado, para atualização dos sistemas da CNM: Sidems, Transferências, 
Panorama, Mandala, dentre outros. 
 
Realização de reuniões com as equipes da CNM, visando o desenvolvimento, engajamento e 
implantação do conteúdo exclusivo disponibilizados aos municípios associados. 
 
ETAPA 2: CONSÓRCIOS 
Fomento, orientação e capacitação junto aos gestores municipais para a criação de consórcios 
públicos intermunicipais. 
 
ETAPA 3: COMPROMISSOS COM O BRASIL 
Realização de estudos, análises e proposições para eventos e debates setoriais, à XXI Marcha à 
Brasília e elaboração da carta Compromissos com o Brasil aos presidenciáveis. 
 
JUSTIFICATIVA 

Com o avanço da Etapa 1: Dados Municipais, surgiu a necessidade do engajamento e orientação 
da equipe técnica da CNM para disseminação das ferramentas do Conteúdo Exclusivo. 
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A nova etapa do projeto foi adicionada devido a grande contribuição que a empresa pode dar a 
XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios dentro da temática: Compromissos com o 
Brasil.  
 
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, 28 de fevereiro de 2017. 
  
  
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 
 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 
  
  
 


