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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº R.001.2017.00-2017 

  

CONTRATANTE 

Empresa: Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 

Gestor do Contrato: Marsden Paz 

  

CONTRATADA 

Empresa: Jasmim Gehlen Madueno 

Responsável: Jasmim Gehlen Madueno 

 

RESUMO DO OBJETO 

A contratada deverá prestar apoio no planejamento, elaboração e estruturação do projeto MuniCiência, 
considerando as seguintes atividades: 1. Apoiar na elaboração de termos de referência necessários ao 
projeto; 2. Dar suporte técnico e administrativo no planejamento e implementação das atividades do 

projeto; 3. Apoiar na reparação, organização e sistematização de documentos administrativos e materiais 
em geral do projeto; 4. Dar suporte nos processos seletivos e contratações de consultores; 5. Facilitar 
comunicação com os representantes dos Municípios, instituições e parceiros do projeto. 

 

CONTRATO 

Número: 001/2017 

Período: 04 (quatro) meses | Início: 23/01/2017 | Término: 03/04/2017 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto MuniCiência será elaborado em parceria com a União Europeia e, devido a isso, prevê uma etapa 
de planejamento extensa, por isso, a necessidade de contratação de um consultor com experiência no 
apoio à gestão de projetos, em contratação que atende o princípio da finalidade (consecução de objetivos 
sociais da entidade), nos termos do art. 2º, II, do RCC. 

 

A contratação - que precedeu a efetivação da contratada na qualidade de colaboradora - foi realizada sem 
prévio cadastramento e seleção, pelo limite respectivo do valor -, nos termos do art. 8º, IX, do RCC-
CNM/2016.   

 

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, 23 de janeiro de 2017. 

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 
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 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 


