
 

Sede: SGAN 601 – Módulo N – Asa Norte – Brasília/DF – CEP 70830-010 -  Tel: (61) 2101-6000 
Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus • Cep 90130-000 • Porto Alegre/RS • Tel: (51) 3232-3330 

ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.107.2018.00-2018 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Harnet Soluções Inteligentes LTDA 

Responsável: Jeferson Feijó de Oliveira 

 

RESUMO DO OBJETO 

Desenvolvimento de API (Interface de Programação de Aplicativos), para gerenciamento dos contatos de 
pessoa física e jurídica, com integração por meio de consulta, inclusão, edição e exclusão lógica de dados, 
via webservice, com os demais sistemas da CNM, conforme detalhado a seguir: 

 

REQUISITOS 

- Levantamento e definição dos requisitos funcionais e não funcionais; 

- Definir regras de negócios; 

 

BANCO DE DADOS 

- Criar modelagem do banco de dados seguindo os requisitos e regras de negócio da instituição; 

- Criar modelagem de ACL; 

- Criar modelagem de integração com sistemas externos; 

 

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO 

- Configurar ambiente em servidor de homologação disponibilizado 

pela instituição 

 

TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS 

- Padronizar dados existentes dos sistemas legados da instituição; 

- Criar processos de ETL para tratamento das informações; 

- Realizar a persistência dos dados no banco de dados criado 

 

ACL (ACCESS CONTROL LIST) – API PARA CENTRALIZAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO 

- Criar regra para controle individual de usuário para cada sistema da instituição; 

- Personalizar perfil de usuário por sistema; 

- Configurar dados e realizar a carga de usuário em sistemas existentes; 

 

PAINEL ADMINISTRATIVO 

- Elaborar artefatos visuais para o painel administrativo seguindo 

identidade visual da instituição; 

 

ENDPOINTS DE COMUNICAÇÃO DA API E AUTENTICAÇÃO 

- Elaborar e planejar os endpoints da API seguindo padrões REST 

 

API 
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- Desenvolvimento de endpoints conforme a levantamento de requisitos e regras de negócios, 
contemplando as funcionalidades: Consulta, Edição, Inserção, Deleção de dados 

- Realização de testes unitários para cada endpoint. 

 

DESENVOLVIMENTO DO PAINEL ADMINISTRATIVO 

- Criação do projeto visual e funcional contemplando as principais funcionalidades levantas nos requisitos, 
tais como: Login; Gerencia de usuário; Gestão de Municípios; Gestão de contatos pessoas físicas, jurídicas 
e internacionais; Gestão de colaboradores; Gestão de relatórios com filtros avançados; Importação e 
exportação de dados; Histórico de informações; Área de configuração e parâmetros do sistema. 

 

HOMOLOGAÇÃO E TESTES 

DEPLOY NO SERVIDOR DE PRODUÇÃO 

TREINAMENTO E ORIENTAÇÕES 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

CONTRATO 

Número: C.107.2018.00-2018 

Período: 05 (cinco) meses | Início: 15/10/2018 | Término: 14/03/2019 

 

JUSTIFICATIVA 

Considerando o valor estratégico da base de contatos atualizada da CNM e da necessidade de utilização por 
diversos sistemas, acreditamos que o melhor caminho é a manutenção dos dados nos servidores da própria 
entidade, que permitirá a integração com os demais sistemas por meio do desenvolvimento de uma API. 

 

O Sistema será construído em linguagem dominada pela equipe de desenvolvimento da CNM de forma que, 
ao final do projeto, ele poderá ser continuado. 

 

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 450 (quatrocentos e cinquenta) salários 
mínimos (inciso IX). 

 

A empresa possui em seu quadro desenvolvedores especializados em gerenciamento de banco de dados, 
capacidade técnica comprovada durante o cadastramento junto à CNM e conhecimento profundo nos 
sistemas legados da entidade, demonstrado em trabalhos anteriores. 

 

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, 05 de dezembro de 2018. 
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 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Gustavo de Lima Cezário 

 Revisão Jurídica  Diretor Executivo 


