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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 Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de materiais 
expediente, permanente e suplementos de informática em geral, objetivando atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias, Fundos Municipais de Cumaru do 
Norte/PA. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1 Tendo em vista atender às demandas das Secretarias Municipais de Cumaru do 
Norte nos próximos 09 (nove) meses.  Atualmente, o estoque de materiais encontra-se 
em baixa, dificultando o andamento dos serviços administrativos da Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte – PA que dependem de diversos tipos de materiais 
expediente, informática, permanente, suplementos de informática em geral para 
continuidade de suas atividades.  Portanto, os materiais descritos serão utilizados na 
continuidade das atividades administrativas dos Setores da Prefeitura Municipal de 
Cumaru do Norte – PA, de forma a garantir o bom andamento dos processos de trabalho 
e proporcionar qualificação dos serviços contínuos. 
 
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. 
 

 
Cumaru do Norte-Pá 21 de janeiro de 2021 

 
 

 
Celio Marcos Cordeiro 

Prefeito de Cumaru do Norte 
 


		2021-03-16T14:01:30-0300
	CELIO MARCOS CORDEIRO:31499114869




