
 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

 PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

CNPJ: 01.613.319/0001-55 

 

 

Rua 03 de Dezembro, nº 307 – Santa Terezinha – CEP: 68.210-000 

Curuá – Pará 

JUSTIFICATIVA 

 

OBJETO 

Trata-se da solicitação, cujo objetivo é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

(GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E 

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CURUÁ/PA 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A prefeitura e demais fundos municipais de Curuá/PA, são os órgãos da Administração direta, 

encarregados de atuar na prestação de serviços públicos na sua competência, trabalhando 

preventivamente e corretivamente para melhoria de vida da população. O registro de preços para 

futura aquisição dos materiais de consumo (botijões e recarga de Gás de cozinha de 13 kg) faz-se 

necessário para propiciar condições para o preparo de refeições nas Escolas estamos falando de 

merenda escolar, nos Postos de Saúde Municipal, trabalhamos com profissionais plantonistas em 

sua maioria em regime de plantão 24hs, além dos pacientes que se encontram em observação no 

qual não podemos estimar a quantidade, pois se trata de demanda espontânea. Deve ser 

considerada também no CRAS, a qual abriga crianças e adolescentes que necessitam do alimento 

que é preparado na casa. Nas demais copas o que é preparado em sua maioria é café, chá ou leite 

para os servidores e usuários que se utilizam das dependências da prefeitura e demais locais de 

atendimento aos usuários do serviço público. 

 

A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis 

Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 

7.892/2013 (suprir ausência de regulamentação no âmbito municipal) e demais legislações 

aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições 

legais aplicáveis ao assunto 

 

 

Curuá/PA, 07 de maio de 2021 

 

 

 

_______________________________________________ 

Manoel Ovídio Neto 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 
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