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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.106.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: SCRIPTORIUM 

Responsável: Kenia de Aguiar Ribeiro 
 

RESUMO DO OBJETO 

Registro fotográfico diário das atividades da Missão do Projeto UniverCidades à Portugal com inserções de 
notas jornalísticas nas mídias do Projeto e elaboração de revista "diário de bordo" digital sobre a viagem 
(concepção, editoração e arte final). 
 

CONTRATO 

Número: C.106.2018.00-2018 

Período: 05 (cinco) meses | Início: 09/11/2018 | Término: 08/04/2019 
 

JUSTIFICATIVA 

Para fins de registro e divulgação da Missão, conforme exigência do parceiro financiador do Projeto. 
 

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 modo de seleção foi definido conforme previsto no art. 8º do regulamento de compras e contratações da 
CNM, considerando que o objeto 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). 
 

Pela necessidade do serviço ser prestado em Portugal, essa empresa apresentou um valor de serviço 
compatível com o mercado, e não cobra custos de deslocamento internacional pois o funcionário já estará 

em Portugal por outras razões. Qualquer outra empresa brasileira cobrará, além do serviço, o valor 
deslocamento entre Brasil e Portugal. 
 

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, 09 de novembro de 2018. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


