
 

 

 

  

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

CNPJ N°. 19.090.964/0001-04 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

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

 

AUTORIZAÇÃO 
 

    Pelo presente instrumento público e na qualidade de Secretaria 

municipal de Educação do Município de Cumaru do Norte Estado do Pará 
AUTORIZO a pregoeira (Railane Barbosa Almeida) e sua equipe de apoio, 
designados pelo Decreto nº 015/2021 de 04 de janeiro  de 2021 a abertura de 

processo licitatório, segundo avaliação previa tendo como objeto Registro de 
preços para aquisição eventual e futura de KIT de gêneros alimentícios (cestas 

básicas) destinados a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social 
e emergencial, através do benefício eventual do município de cumaru do norte 
PA. 

         A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica 
face ao interesse público de proceder-se a distribuição realizada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social às pessoas / famílias, deste município, as quais, 

comprovadamente, se encontram em situação de necessidade, conforme 
avaliação realizada por profissionais competentes. O Benefício Eventual tem 

como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às 
famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social. 
 

        A aquisição visa a distribuição de cestas básicas as famílias em situação de 
vulnerabilidade Social, por meio da análise da equipe técnica dos Centros de 

Referências de Assistência Social. A distribuição é regida pela Lei de Benefícios 
eventuais n º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, art. 22, Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 e 

pela lei municipal Nº 336/18 de benefícios eventuais. 
 

Considerando a Declaração de existência de dotação orçamentaria exarada 

pelo departamento de Contabilidade; 
 

Isto posto, observados os termos Regido pela Lei 10.520/2002 e decreto 
Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90, 
8.666/93, 9.784/99 e suas alterações, lei complementar 123/2006 e Lei 

Complementar 147/2014. Que seja encaminhado o presente feito a Comissão 
permanente de Licitação para designação e confecção do processo de licitação 

cabível e respectivamente, elaboração do Edital e fases posteriores, tudo 
conforme o disposto nas Leis citadas acima. 

 

Dê-se ciência e cumpra-se. 
 

 

Cumaru do Norte 23 de abril de 2021. 
 

Adriana de Sousa Carvalho. 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Decreto 003/2021 
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