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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.116.2017.00-2017 
  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 
  

CONTRATADA 

Empresa: Triunph Alliance Auditoria e Contabilidade Ltda 

Responsável: Marcos Alves de Paula 
 

 

RESUMO DO OBJETO 

Prestação de serviços de auditoria independente para o "Projeto UniverCidades: Plataforma para o 
Desenvolvimento e Governança Municipal", no período de 06 de março de 2017 a 05 de março de 2018. 
 

CONTRATO 

Número: C.116.2017.00-2017 

Período: 01 (um) ano | Início: 27/11/2017 | Término: 26/11/2018 
 

JUSTIFICATIVA 

O serviço se justifica pela exigência do financiador, conforme o contrato de subvenção CSO-LA/2016/379-
885.  
 

A empresa contratada deverá executar a auditoria em duas partes durante a vigência do contrato, sendo o 
primeiro período de 06/03/2017 a 05/09/2017 e o segundo período de 06/09/2017 a 05/03/2018.  
 

O valor da contratação é de 21.000,00 (vinte e um mil reais), sendo: 

50% mediante a entrega do primeiro relatório 

50% mediante a entrega do segundo relatório 
 

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 contratação da referida empresa deve-se ao fato da mesma estar indicada no contrato de subvenção 
CSO-LA/2016/379-885 assinado pelas partes. 
 

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, 27 de novembro de 2017. 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


