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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO       ELETRÔNICO (SRP) Nº 9/2022-021. 

 
O presente Termo de Referência tem por objetivo: 

 

1 – 
OBJETO
  

1.1 - 
O presente objeto visa sistema de registro de preços para eventual 
contratação de empresa  para  aquisição de material de construção 
destinados para as casas populares “minha casa meu sonho”. 

2 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
  

 2.1 – O objeto a ser contratado enquadra-se na categorias de bens de 
consumo, que trata a Lei nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho 
e características gerais e específicas, usualmente encontradas no 
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio de modalidade Pregão, 
aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
demais legislações pertinentes. 

3 – 

FINALIDADE/JUSTIFICATIVA

  

3.1. A aquisição dos dos materiais, objetos deste termo de referência se 

fazem necessária devido à necessidade de reposição dos mesmos para 

construção das casas populares do programa denominado “minha casa meu 

sonho”. 

3.2. A aquisição dos materiais deste termo de referência se fazem necessária 

devido à necessidade de reposição de estoque ,para atender as demandas 

da Secretaria de Assistência Social e seu respectivo programa . 

4  – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:  

4.1. O objeto do presente termo de referência será entregue de FORMA 

PARCELADA de  acordo com as necessidades da Secretaria. 

4.2. A entrega dos produtos/serviços deverá ocorrer no horário de 08 às 

17 horas, de segunda a sexta feira, exceto feriados, no departamento 

competente junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 

cronograma de entrega definido, no prazo de 02 (dois) dias corridos, e será 

acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será 

responsável pelo atesto do ato; 
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4.3. Os produtos/serviços, serão objeto de inspeção, que será realizada 

por servidor designado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do 

município de  Bom Jesus do Tocantins – Pará. 

 
DOS ITENS:  

 
          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 AREIA GROSSA   30,000 METRO CÚ 101,67 3050,01 

 Valor total extenso: 

2 AREIA MEDIA   570,000 METRO CÚ 101,67 57950,19 

 Valor total extenso: 

3 CIMENTO   3600,000 SACO     53,15 191340,00 

 Especificação : SACO DE 50KG      

 Valor total extenso: 

4 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS   10470,000 QUILO    1,40 14658,00 

 Valor total extenso: 

     Total : 266998,20 
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