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QUADRO DE CONSULTORES PJ 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS – SEBRAE/CNM 

N° do 
Contrato  Empresa  CNPJ Objeto do Contrato  Forma de 

Contratação  
Vigência do 

Contrato 

- Bras Consultoria S/S Ltda. 08.742.283/0001-59 

Prestação de serviços de consultoria 
e auditoria contábil e tributária; 
Consultoria e assessoria ambiental; 
promoção de eventos jurídicos; 
Consultoria e assessoria 
administrativa. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

Prazo 
Indeterminado  

002/2010 Caliendo & Estevez 
Advogados Associados  04.461.339/0001-46 Prestação de serviços de assessoria 

tributária á área juridica . 

Processo 
Licitatório - Edital 
n° 02/2010 

30/03/2013 

007/2012 

Centro de Estudos e 
Pesquisas Políticas, 
Históricas e de 
Organizações - Cepphor 

07.465.676/00008 
Prestação de Serviços de instrutoria 
e/ou consultoria na área de 
assessoria parlamentar. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2012 

09/06/2013 

007/2011 Cofiplan Consultoria LTDA.  67.165.001/0001-67 

Prestação de serviços de consultoria 
de análises técnico - educacionais 
em temas relacionados à gestão e 
financiamento da educação 
municipal. 

Processo 
Licitatório - Edital 
n° 04/2011 

22/03/2013 

010/2011 
Construtiva Consultoria e 
Assessoria Sociedade 
Simples LTDA.  

07.214.512/0001-08 

Prestação de serviços de consultoria 
especializada em turismo, análises 
de políticas e programas de caráter 
nacional, focando no impacto 
financeiro e técnico na gestão 
municipal. 

Processo 
Licitatório - Edital 
n° 08/2011 

18/04/2013 

009/2012 Consultoria de Gestão 
Pública LTDA.  14.414.373/0001-13 

Prestação de serviços de instrutoria 
e/ou consultoria na área de trânsito e 
mobilidade. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2012 

03/07/2013 

010/2012 Data ao Cubo Serviços de 
Informação LTDA. 15.632.015-0001-40 

Prestação de serviços de instrutoria 
e/ou consultoria na área de 
comunicação. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2012 

15/08/2013 

- E. Sippel & Cia Ltda. 09.148.108/0001-09 

Prestação de serviços de 
acompanhamento e orientação aos 
municípios referente aos serviços 
especializados relativos ao Simples 
Nacional. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos. 

Prazo 
Indeterminado  

- Ecustomize Consultoria de 
Software LTDA. 09.397.355/0001-30 

Desenvolvimento do novo portal 
CidadeCompras, com a 
disponibilização de uma licença de 
uso permanente e não exclusiva do 
software denominado PortalMaker 
Compras Eletronicaspara ser 
utilizado como gerenciador do Portal 
www.cidadecompras.com.br. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos. 

02/07/2017 (60 
meses - 5 

anos) 

- Ecustomize Consultoria de 
Software LTDA. 09.397.355/0001-30 

Manutenção corretiva e suporte do 
software de Gestão de conteúdo 
denominado SITEMARKER - Portal 
Municipal, Versão Municipal 2.11, de 
acesso exclusivo de seus associados 
e/ou credenciados, suas autarquias, 
fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos. 

01/06/2013 
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- Ecustomize Consultoria de 
Software LTDA. 09.397.355/0001-30 

Manutenção corretiva e suporte do 
software de Gestão de conteúdo do 
SiteMarker CidadeCompras 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

- 

034/2012 Educar Consultoria e 
Treinamento LTDA. 16.830.314/0001/51 

Prestação de serviços de consultoria 
de análises técnico - educacionais 
em temas relacionados à gestão e 
financiamento da educação 
municipal. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2012 

16/12/2013 

018/2012 GTM WEB -  E. Sippel & Cia 
Ltda - ME 09.148.108/0001-09 

Prestação de serviço de Call Center, 
na realização de pesquisas com 
público alvo especifico. 

Processo 
Licitatório - Edital 
n° 016/2012 

03/10/2013 

008/2012 KM Publicações LTDA ME 15.582.359/0001-91 
Prestação de serviços de instrutoria 
e/ou consultoria na área de 
assessoria e comunicação/revisão. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2012 

03/06/2013 

- Leite & Silva Advogados 05.304.278/0001-76 

Prestação de serviços profissionais 
de advocacia, visando à defesa dos 
interesses em Ações Civis Públicas, 
movidas, pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, que tem 
como objetivo o pagamento de 
contribuições ou a transferência de 
recursos públicos municipais. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

Prazo 
Indeterminado  

013/2011 
Lotus Consultoria e 
Assessoria de 
Comunicação e Marketing 

07.640.419/0001-57 

Prestação de serviços especializados 
em consultoria e assessoria na área 
de comunicação, economia e 
finanças públicas. 

Processo 
Licitatório - Edital 
n° 10/2011 

02/05/2013 

- Mendonça & Cabral 
Assessoria Juridica  10.979.942/0001-17 

Prestação de serviços no 
acompanhamento de Ações Civis 
Públicas nas Comarcas do Rio de 
Janeiro, Tribunal de Justiça do 
Estado e Ministério Público Estadual. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

01/08/2013 

- MS Chiuso & Moura Ltda 
ME 72.849.102/0001-97 

Prestação de serviços especializados 
em assessoria de marketing, tendo 
como principais atribuições a criação 
de páginas para a internet e criação 
de folder. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

Prazo 
Indeterminado  

- Nailson Araujo Brito - ME  09.408.822/0001-80 

Prestação de serviços de 
monitoramento, configuração, 
instalação de serviços e servidores 
de acessos externos. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

14/08/2012 
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/2012 
Opice Blum, Bruno, 
Abrusio e Vainzof 
Advogados Associados 

02.159.211/0001-05 

Prestação de Serviços 
especializados em Direito 
Eletrônico/Digital, para elaboração de 
parecer técnico jurídico detalhado 
sobre a cessão de uso do software 
URBEM para os municípios 
Contribuintes da CNM e demais 
entidades interessadas e Termo de 
uso do Software entre cedente e 
concessionário, contendo todos, os 
aspectos e atribuições apuradas no 
parecer 

Processo de 
Inexigibilidade 

1° Termo da 
licença - 

04/01/2013;                           
1° Parecer 

sobre o objeto 
do contrato 
até 21 dias 

uteis após a 
assinatura do 

contrato;                    
Termo de 

licença final 
até 15 dias 

uteis após a 
devolutiva do 
documento;           
Pareceres 

finais até 15 
dias utéis 

após a 
devolutiva do 

dumento. 

015/2010 
Ouro Azul - Apoio 
Administrativo e 
Operacional LTDA.  

10.538.617/0001-19 

Contratação de empresa 
especializada na prestação de 
serviço de limpeza, conservação, 
higienização, copeira e porteiros, nas 
dependências da CNM Brasília. (2 
Coperias, 4 agentes de portaria 
diurno, 4 agentes de portaria noturno, 
05 serventes) 

Processo 
Licitatório - Edital 
n° 14/2010 e 
demais termos 
aditivos 

01/10/2013 

- Papaleo, Vieira e Zin 
Advogados Associados 02.589.104/0001-09 

Prestação de serviços de consultoria 
e assessoria na área do Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

Prazo 
Indeterminado  

032/2012 Q12 Sistema da Informação 
LTDA-ME 12.087.543/0001-77 

Contratação de licença de uso de 
software de apoio a Assessoria 
Parlamentar da CNM, que torne mais 
eficiente o processo de cadastro, 
atualização, acompanhamento e 
priorização das proposições em 
tramitação na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. 

Processo 
Licitatório - Edital 
n° 023/2012 

05/12/2013 

- Rifanny  Consultoria em 
Informática LTDA. 08.908.898/0001-02 

Prestação de serviços na execução 
de serviços especializados na área 
de desenvolvimento de software para 
aplicações Web. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

Prazo 
Indeterminado  

- SAMS-RJ Serviços de 
Atuaria LTDA. 08.985.949/0001-08 

Prestação de serviços de assessoria 
, consultoria, aconselhamento e 
análise legislativa e atuarial em 
matérias, documentos e projetos de 
Lei. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

Vencido 
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- Silvestre Antonio Rebelato 11.377.836/0001-26 

Prestação de serviço na realização 
de levantamento com as Câmaras 
Municipais do Brasil, para munir a 
CNM de banco de dados relativos a 
vereadores;fazer contato com as 
Câmaras Municipais informando da 
existência do Fórum e suas 
atividades; organizar encontros, 
seminários, palestras e similares, 
para os vereadores, para oferecer-
lhes o conhecimento sobre 
administração municipal 
aproveitando o conhecimento e as 
técnicas disponíveis na CNM 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

30/04/2013 

011/2011 
Talento Tecnologia em 
Administração de Obras e 
Serviços Ltda. 

03.076.305/0001-75 

Prestação de serviços especializados 
em engenharia, análise de projetos 
de arquitetura, de estrutura metálica, 
estrutura de concreto, fundações, 
sondagem, escavações, contenções 
de taludes, instalações hidráulicas, 
instalações elétricas e demais 
procedimentos do projeto da nova 
sede CNM. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2011 

Prazo 
necessário ao 
cumprimento 

integral da 
obrigação, 

não podendo 
ultrapassar 60 
dias da data 

do rebimento 
definitivo da 

obra. 

023/2011 Tecnicy Ambiental LTDA. 05.205.499/0001-97 
Prestação de serviços de instrutoria 
e/ou consultoria na área meio 
ambiente. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2011 

05/11/2013 

024/2012 Testa Cursos e 
Treinamentos LTDA. 13.737.695/0001-30 

Prestação de serviços especializados 
em consultoria voltada para o tema 
drogas e implantação de um 
observatório sobre o crack e 
assistência a dependentes , além de 
levantamento das ações 
parlamentares , propondo legislação 
sobre a problemática. 

Edital de 
Credenciamento 
01/2012 

28/02/2013 

- Themaz Comunicação 
LTDA. 05.996.836/0001-01 

Prestação de serviços de 
desenvolvimento e finalização de 
projetos de comunicação 
institucional, o que inclui a 
concepção e a arte finalização de 
peças gráficas, eletrônicas e digitais. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

03/07/2013 

- Wesley Rocha 11.875.367/0001-75 

Prestação de serviços de assessoria 
tributária, sobre o parcelamento da 
dívida ativa, formas e possibilidades, 
IPTU, ITR, ISSQN, ITBI, ICMS, IR, 
IPI, contribuições, taxas, receitas e 
despesas públicas, processos da 
área tributária e fiscal. 

Contrato de 
Prestação de 
serviço simples, 
contendo demais 
termos aditivos 

Prazo 
Indeterminado  

 


