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ATO JUSTIFICATÓRIO 
nº C.106.2017.00-2017 

  
CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: DB1 Global Software S/A 

Responsável: Ilson da Silva Rezende 

 

RESUMO DO OBJETO 

Produto 1:  

Prestação de serviços profissionais especializados em desenvolvimento de software de gestão pública 
municipal com foco no desenvolvimento de rotinas voltadas para a geração de arquivos texto e emissão de 
relatórios em plena conformidade com os leiautes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, nos módulos SICOM-IP, SICOM-AIP, SICOM-AM, SICOM-Balancete, SICOM-folha, Prestação 
de Contas Anual, SIACE-LRF. 

Horas previstas: 1.550 horas x R$ 97,23 = R$ 150.706,50 

Prazo de entrega: até 30 dias a contar da assinatura do contrato. 

 

Produto 2:  

Prestação de serviços profissionais especializados em desenvolvimento de software de gestão pública 
municipal com foco no desenvolvimento de rotinas voltadas para a geração de arquivos texto e emissão de 
relatórios em plena conformidade com os leiautes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, nos módulos SICOM-IP, SICOM-AIP, SICOM-AM, SICOM-Balancete, SICOM-folha, Prestação 
de Contas Anual, SIACE-LRF e no que se refere ao SICONFI RREO e RGF, completo e simplificado, o 
preenchimento automático das planilhas, devidamente validadas e consistidas, bem como a geração de 
relatórios para conferência no mesmo leiaute estabelecido pelo SICONFI. 

Horas previstas: 1.550 horas x R$ 97,23 = R$ 150.706,50 

Prazo de entrega: até 60 dias a contar da assinatura do contrato. 

 

CONTRATO 

Número: C.106.2017.00-2017 

Período: 03 (três) meses | Início: 24/10/2017 | Término: 31/12/2017 

 
JUSTIFICATIVA 

Atendimento das demandas do convênio celebrado com o SEBRAE de n. 011/2015 para implementação das 
rotinas do Urbem frente ao atendimento ao Município dse Bom Despacho-MG que é o município piloto e de 
testes para validação do módulos do Urbem e do Tribunal de contas do estado de Minas Gerais. 

 

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 350 (trezentos e cinquenta) salários mínimos 
(inciso IX). 
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A empresa já possui trabalhos relacionados na área junto ao município de Bom Despacho-MG e possui 
várias certificações que a habilitam a realizar os referidos serviços. Também frente ao prazo exíguo para a 
entrega, validação e testes dos serviços que demandam agilidade e estrutura de desenvolvimento com 
equipe técnica qualificada na área de Tecnologia da informação. 

 

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 "d": preços aprovados anteriormente em 
convênios, anexo ao processo de aquisição. 

 

 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
  

Aprovo a justificativa e, consequentemente, autorizo a contratação do serviço. 

   
Brasília, 24 de outubro de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezario 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo 


