
 

 

 

  

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

CNPJ N°. 34.670.976/0001-93 

GABINETE DO PREFEITO 

                                                                          
CNPJ nº 34.670.976/0001-93 Av. das Nações nº 73 – Cumaru do Norte – Pará 

  
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 de materiais de limpeza e produtos de higienização e utensílios 
domésticos em geral, objetivando atender as necessidades da residência oficial do 
prefeito do município de Cumaru do Norte PA. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1  Relativo à motivação e anexo ao atendimento do interesse público presente na 

contratação, informamos que a existência da residência oficial do prefeito, bem 
como os gastos realizados com a sua manutenção, sobretudo relativos ao 
abastecimento de alimentos, objeto da contratação em análise, é regulamentada por 
ato normativo próprio (Lei Orgânica Municipal de agosto de 2007), uma vez que os 
servidores que trabalham e residem nas comunidades mais distantes ficam 
hospedados na casa oficial quando em missão oficial do órgão, uma vez que não 
recebem diárias para realizar tais atividades.  

 
3.2 Tendo em vista atender de forma satisfatória as demandas da residência oficial do 
Prefeito de Cumaru do Norte nos próximos 10 (dez) meses, localizada na rua maranhão 
S/N, centro de Cumaru do Norte PA, CEP; 68398-000 conforme comprovante de 
endereço em anexo.  O consumo previsto e a quantidade a ser adquirida foram feitos 
com base nas planilhas de demanda apresentado pelo respectivo Gabinete, no exercício 
de 2021. 
 
 
 

 
Gabinete do Prefeito, Cumaru do Norte-PA aos 27 dias de janeiro de 2021 
 
 

 
Celio Marcos Cordeiro 

Prefeito de Cumaru do Norte PA. 
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