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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 e refeições tipo marmitex, self cérvice (quilo), rodizio e executiva, para 
atender as necessidades das secretarias da prefeitura municipal de cumaru do 
norte/PA 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao 
interesse público de proceder-se ao atendimento dos funcionários das Secretarias 
Municipais, e autoridades que visitem o Município. O fornecimento de refeições e 
marmitex são necessários para atender demanda de funcionários que trabalham no 
interior do Município no conserto de estradas, pontes e outros serviços da zona rural 
onde não há condições de deslocamento de volta a seus lares para fazerem as 
refeições. Também há a necessidade de refeições e marmitex para Secretarias que 
desenvolve várias ações no Município, como no caso da Secretaria de Ação Social, 
Saúde e Educação, obras e Gabinete, no fornecimento de alimentação em porções 
individuais aos servidores públicos em atividade nos eventos promovidos pelas 
Secretarias. 
 
3.2 As quantidades 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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