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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO 

 
1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 
1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, e Lei Federal n.º 8.666/93, e as demais normas legais e 
regulamentares. 

 
1.2 Decreto Federal nº 10.024 de 23 de setembro de 2019; 
1.3 Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; 
 
2. DO OBJETO 
2.1 Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, aquisição 
de materiais de limpeza e produtos de higienização e utensílios domésticos em geral, 
objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos 
Municipais de Cumaru do Norte PA, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 Tendo em vista atender às demandas das Secretarias Municipais de Cumaru do 
Norte nos próximos 10 (dez) meses. Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, aquisição de materiais de limpeza e produtos de 
higienização e utensílios domésticos em geral, possibilitará o preparo da alimentação 
para programas de assistência social e; manter em condições adequadas os pacientes 
do Hospital de Pequeno Porte “João Vieira Cunha”; e atender as demandas Secretarias 
Deste Município. A aquisição das matérias de limpeza em geral, visa manter a assepsia 
no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e 
bactérias dentro do espaço de funcionamento das Secretarias, Hospital, Cras, PSF e 
demais órgãos. Além disso, procura proporcionar uma estrutura mais adequada à 
manutenção da limpeza, facilitando a utilização dos materiais higiénicos e de limpeza, 
pelos diversos usuários. O consumo previsto e a quantidade a ser adquirida foram feitos 
com base nas planilhas de demanda apresentadas pelas respectivas Secretarias (Fundo 
Municipal de Educação, Fundo Municipal saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, 
Fundo Municipal de meio ambiente, Secretaria Municipal de Administração. Secretaria 
municipal de Obras e serviços), no exercício de 2021. 
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