
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

                                                                 Fundo Municipal de Saúde 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo Nº1915/2013 

 
 

A Prefeitura Municipal de Gurupi, através do Fundo Municipal de Saúde, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 
7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no 
âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de 
refeições (almoços/jantares), estilo SELF SERVICE, para atendimento aos servidores plantonistas da 
UPA, SAMU, CAPS I e CAPS AD III  do Município de Gurupi – TO., mediante realização de licitação 
pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global,  conforme condições, especificações 
e quantitativos a seguir elencados:  

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA: 
 

Item Especificação Und Qtd 

01 Fornecimento de refeições (ALMOÇO/JANTAR) Refeições 70.350 

 
CARDÁPIO 

 

As quantificações descritas são as seguintes: 
 Fornecimento de refeições (Almoço / Jantar), contendo os seguintes alimentos, quantidades e 
características: 
a) 01 (um) tipo de salada mista crua e/ou cozida com¸ pelo menos três vegetais do grupo “A” 

(brócolis, couve flor, palmito, pepino, repolho brando, repolho roxo, tomate, etc.) 
OBS: Per capita: 130g 

b) 01 (um) tipo de salada mista cozida composta pelo menos dois vegetais do grupo “B” ou “B” + 
“C”, ou “C”, pelo menos 03 (três) vezes na semana. Nos dois dias restantes, variar com 01(um) 
tipo de guarnição (ex.: purê, suflê, legumes sautés, refogados, gratinados, macarrão, farofas 
com verduras ou com carnes, ETC.); 
 Vegetais do grupo “B” (abobora kabutiá, abobrinha, beterraba, cenoura, chuchu, 

vagem, etc.). 
 Vegetais do grupo “C” (aipim, batatinha, batata-doce, mandioca, milho verde, etc.). 

OBS:  
- Per capita: 130g 
- Não exceder mais do que uma preparação frita deste grupo por semana e variar os tipos de 
verdura para que não haja monotonia. 
 

c) 01 (um) tipo de arroz (variar: branco ou com vegetais) 
OBS.: Per capta: 120 a 150 grs 
 

d) 01(um) tipo de feijão(obs.: com legumes). Obs.: não entregar FEIJOADA. 
OBS.: Per capita: 120 a 150g. 
 

e) 02(dois) tipos de CARNES com as seguintes características: 
     - Carne de 1ª, com variação nas formas de preparo. 



 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

                                                                 Fundo Municipal de Saúde 

Per capta: 
-assada = 200g; 
-ao molho= 200g; 
-Frango 
Per capita: 
-assado sem osso: 200g; 
Assado com osso: 300g; 
-Linguiça toscana 
Per capita = 200g 
-Peixe Caranha 
Per Capita = 200g 

OBS.: Pelo menos uma vez na semana, entregar peixe como umas das opções. Preferencialmente 
às sextas-feiras. 
 
f) 01(um) tipo de sobremesa( ex.: salada de frutas, pudim, mousse, gelatina). 

OBS.: Per capita: 
- 01 (uma) porção média (70g). 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 Exigências quanto ao preparo: 
-Utilizar somente óleo vegetal (ex.: canola, girassol, milho, soja, etc.); 
- As carnes deverão ter toda a gordura aparente retirada; 
 
Fornecer cada preparação (salada crua, salada cozida, guarnição, carne, feijão, e 
sobremesa) em recipientes separados, que mantenham a temperatura do alimento acima 
de 60ºC durante o transporte até os Estabelecimentos de Saúde, conforme as 
especificações da Vigilância Sanitária. 
Este modo de fornecimento facilitará a aceitação das refeições, bem como no 
proporcionalmente das mesmas. 

 

 
 

6. DO PRAZO DE ENTREGA, DAS QUANTIDADES, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES GERAIS DO 
FORNECIMENTO  DO OBJETO. 

 
6.1 As entregas das Refeições (almoço e jantar) deverão ser feitas TODOS OS DIAS, inclusive, nos 
sábados, domingos e feriados, conforme cardápio. 
 
6.1.2 Horário de entrega das refeições nos Estabelecimentos de Saúde: 
 Almoço = 11:30h (onze horas e trinta minutos); 
Jantar = 19:30h (dezenove horas e trinta minutos) 
 
6.1.3  As quantidades apresentadas servem apenas de estimativa para composição dos preços, podendo 
sofrer alterações, conforme necessidade do Fundo Municipal de Saúde; desta forma, não constitui, sob 
nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de haver alterações nas quantidades dos 
materiais, o preço dos mesmos permanecerá inalterado. 
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6.1.3.1 Quantidade De Refeições/Dia: 
 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO     

       Almoço = 35 refeições 
       Jantar = 20 refeições 

   CAPS AD III     
       Almoço = 35 refeições 
       Jantar = 20 refeições 

   Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU   
       Almoço = 25 refeições 
       Jantar = 20 refeições 

   CAPS I   
       Almoço = 35 refeições 
 

REFEIÇÕES PARA EVENTOS DA SECRETARIA 
      Campanhas de vacinação: 1.000 refeições 
 
6.2 Locais De Entrega: 
 
UPA –  Av. Fernando de Noronha, esq. Rua Manoel da Rocha – Rua 19, Setor Jardim São Lucas. 
CAPS AD III -  Av. Amazonas entre ruas “14 de novembro”– rua 01 e Rua Adelmo Aires Negre – Rua 2. 
CAPS I – Av. Alagoas entre ruas Juscelino Kubistchek – Rua 05 e Getúlio Vargas – Rua 06 
SAMU – RUA “14 de novembro” – rua 01 entre av. Pernambuco e Ceará. 
 
 
6.3 A licitante ficará responsável pelo cumprimento das especificações e exigências citadas acima.    Caso 

contrário, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, SUSPENDER O CONTRATO; 
6.4 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da partes:  
 
6.4.1 CONTRATADA: 
 

a)  Entregar com pontualidade; 
      b) A licitante Contratada deverá apresentar alvará de Funcionamento emitido pela Vigilância                     

Sanitária em vigência; 
      c) Assumir a responsabilidade de qualquer despesa com transporte. 

        d) A  licitante Contratada deverá ter sede própria no Munícipio de Gurupi para fornecimento do 
objeto. 

       e) O prazo para o inicio do fornecimento das refeições será de no máximo 05 dias úteis após a 
assinatura e publicação da ata de registro de preços. 

  f)   Será de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de pratos, e talheres para que                                                                                                                       
sejam realizadas as refeições.  

       g) Nos casos em que forem verificadas a necessidade de substituição das embalagens de 
acondicionamento, ou pratos e talheres, em que não seja identificada negligência por nenhuma 
das partes provenientes de desgaste natural (uso), estes objetos deverão serem substituições 
pela Contratada, de modo que estes utensílios deverão atender as necessidades dos usuários. 

h) Ao que refere-se às campanhas de vacinação, a entrega das refeições deverá atender o pedido 
de compra encaminhado pelo Fundo Municipal de Saúde, onde indicará respectivo local de 
entrega, e pessoa responsável pela coleta desta. Sendo que, as refeições serão encaminhadas 
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em embalagens (marmitex) acompanhadas de talheres descartáveis. 
 
6.4.2 CONTRATANTE: 
 

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 
b)  Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do contrato; 
c)  Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 

débitos de sua responsabilidade; 
d)  Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
e) Será destinado um espaço para a acomodação dos alimentos preparados, em recipientes 

térmicos fornecidos pela Contratada, de modo que possa proporcionar um perfeito 
acondicionamento e conservação dos alimentos. 

f) É de responsabilidade da Contratante, fazer o acondicionamento destes objetos, bem como 
determinar às unidades que receberem as refeições, efetuarem a limpeza destes utensílios, 
mantendo-os em perfeita condição de uso. 

 
 
7.  DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da publicação de seu 
extrato, podendo o mesmo ser prorrogado nos termos da legislação. 
 
8.  DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento efetuar-se-á em até 30 dias, após o encaminhamento das notas de prestação de serviço, 
e relatório de entrega das refeições, devidamente assinados pelos servidores responsáveis pelo 
acompanhamento das entregas, e atesto das respectivas notas fiscais, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela licitante fornecedora. 

 
8.2 As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para o órgão participante conforme o montante 

dos quantitativos totais das respectivas requisições/solicitações do objeto. 
 
8.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que 
poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 

 
8.4 Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com certidão negativa de tributos e 

certidão negativa de dívida ativa, emitida pela Secretaria de Finanças. 
 
8.5 A Nota Fiscal/Fatura, emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da ordem de 
empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto solicitados/requisitados e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 
9. DA PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
9.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos da 

Dotação Orçamentária vigente no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gurupi. 
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Os órgãos/secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de 

preços, em obediência ao art. 6º do Decreto nº7.892/2013, deverão MANIFESTAR seu interesse de 
participação mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão Gerenciador, da sua Intenção de 
Registro de Preços – IRP, formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o 
objeto a ser licitado contendo a estimativa de consumo e especificações pertinentes do objeto, antes da 
realização do procedimento licitatório, sendo a data máxima para recebimento de tal intenção dia 28 
de fevereiro de 2013. 

 
 
Fundo Municipal de Saúde, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2013. 

 
 
 
 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Diego Lorenzi Agnolin 

 


