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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.119.2016.00-2016 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Alexandra Ferreira 

  

CONTRATADA 

Empresa: OS Alimentos - EIRELI 

Responsável: Osmar Figueiredo da Costa 

 

RESUMO DO OBJETO 

Serviço de café (garrafa) e água (bebedouros, galão, garrafinhas e copos descartáveis) 

 

JUSTIFICATIVA 

Faz-se necessário para o atendimento dos gestores e colaboradores que participam do evento de Novos 
Gestores os serviços relacionados ao atendimento de água e café, evento esse que ocorrerá nos dias 23 a 
28 de outubro de 2016 e dos dias 07 a 11 de novembro de 2016, no CICB - Centro Internacional de 
Convenções do Brasil 
 
A contratação atende, de tal modo, o princípio da finalidade, uma vez que engloba a série de ações 
necessárias ao evento, de modo 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 aquisição de bens ou serviços de fornecedor único 
(inciso III), considerando a declaração anexo ao processo no sentido da impossibilidade de contratação de 
terceiros no espaço do CICB.  

 

De qualquer modo, os valores cobrados são compatíveis com os de mercado, 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, 04 de outubro de 2016. 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


