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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.115.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Themaz Comunicação LTDA 

Responsável: Eduardo César Rodrigues Viana 

 

RESUMO DO OBJETO 

Solicitamos a contratação de empresa especializada para desenvolvimento da nova versão do App da CNM 
para smartphones e tablets iOS e Android. Incluindo os servic ̧os de configurac ̧ão (setup) e envio do App 

para as lojas virtuais Apple Store e Google Play, seguindo as características e guidelines de cada uma das 
empresas. 

 

O projeto usará como base a versão do aplicativo disponibilizada em 2016, com as correções e novas 
funcionalidades listadas abaixo: 

 

1. CORREÇÕES E AJUSTES 

 

1.1 INÍCIO 

 

• Proposta de nova página de início para o aplicativo, indicando os itens 

de menu, que teriam a indicação de quantos itens novos foram 

publicados (desde o último acesso do usuário - bolinhas vermelhas da 

apple). 

• Incluir espaço para as campanhas da CNM 

 

1.2 INSTITUCIONAL 

• Não congelar a tela com a imagem 

• Inclusão do Portfólio da CNM (Novos Gestores) 

 

1.3 NOTÍCIAS 

• Sistema de Busca pelo título e conteúdo 

• Busca avançada por categoria e data 

• Incluir paginação (ao chegar ao final, o sistema "puxa" mais notícias 

• Corrigir o problema de exibição quando a notícia possui um vídeo 

integrado. Ex: http://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/ziulkoskiconvoca-gestores-para-mobilizacao-
no-dia-22-de-novembro 

• Incluir possibilidade de rotação do celular (leitura paisagem) 

 

1.4 BIBLIOTECA 

• Sistema de Busca pelo título, descrição e palavras chave 

• Busca avançada por categoria, formato e ano, coleção. 

• Incluir possibilidade de ordenar por título e data 

• Incluir paginação (ao chegar ao final, o sistema "puxa" mais livros). 
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• Incluir possibilidade de rotação do celular (leitura paisagem) 

 

1.5 EVENTOS 

• Deixar apenas a data e o título, já que não cabe a descrição do evento. 

• Possibilidade de adicionar o evento na agenda do celular 

• Incluir os eventos encerrados 

• Incluir ferramenta de busca do evento 

 

1.6 GALERIA 

• Exibir a galeria da CNM (API Flickr) 

TV CNM 

• Melhorias na tela da TV CNM: Sistema de busca, Organização por 

playlists e exibição de mais conteúdos 

 

1.7 SISTEMA 

• Alterar a animação de "carregando" para a institucional do portal CNM 

 

 

2 NOVAS FUNCIONALIDADES 

 

2.1 OBSERVATÓRIO POLÍTICO 

• Exibir Ranking de Deputados 

• Exibir Ranking de Senadores 

• Exibir Parlamentar Destaque 

• Exibir as últimas Votações 

• Exibir as mobilizações 

• Exibir a Pauta da CNM (e sistemas de filtro) 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO 

• Enviar notificação automática quando o usuário chegar em Brasília 

• Envio de mensagens para todos os usuários que estiverem em um raio 

de distância de determinada localidade (a ser utilizada em eventos 

externos). 

 

CONTRATO 

Número: C.115.2017.00-2017 

Período: 06 (seis) meses | Início: 11/12/2017 | Término: 10/05/2018 

 

JUSTIFICATIVA 

O investimento no aplicativo visam a integração com as novas funcionalidades do Portal CNM, Conteúdo 
Exclusivo e Observatório Político, lançados em 2017, após a última versão do APP. 

 

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 
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a consecução de seus objetivos sociais com valor máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) salários 
mínimos (inciso IX). 

 

A escolha da empresa deve-se ao fato da mesma ser responsável pelo desenvolvimento da versão atual do 
APP. Alem disso, é responsável pela criação e desenvolvimento da identidade visual da CNM. 

 

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, 11 de dezembro de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


