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INTENÇÃ O DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

A Secretaria Municipal de Administraçã o de Gurupi, Estado do Tocantins, por 

intermédio da Comissã o Permanente de Licitaçã o, em obediência ao disposto no art. 5º  do Decreto Federal 

nº  7.892/ 2013, na competência de Órgã o Gerenciador, registra sua Intençã o de Registro de Preços, cujo 

objeto é o Registro de Preços para aquisiçã o de veí culos e motocicletas 0(zero) km, visando atender as 

necessidades desta Secretaria, mediante realizaçã o de licitaçã o pública na modalidade Pregã o Presencial, tipo 

Menor Preço por Item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:  

TABELA I 

ITEM DESCRIÇÃ O UNID QTD V. UNIT V. TOTAL 

1 

VEÍ CULO AUTOMOTOR, tipo passeio/ popular, 0 (zero) km, de fabricaçã o 

nacional, ano/ modelo no mí nimo 2013, motorizaçã o mí nima 1.4, com no 

mí nimo 08 (oito) válvulas, bicombustí vel (álcool/ gasolina), transmissã o tipo 

manual com 5 (cinco) marchas à frente e 1 (uma) à ré, capacidade para 5 

(cinco) passageiros incluindo o motorista, mí nimo de 04 (quatro) portas, 

pintura externa lisa, cor branco, ar condicionado, rodas de aço com calotas, 

todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, emplacado, com 

assistência técnica no municí pio de Gurupi/ TO, garantia mí nima de 12 (doze) 

meses sem limite de quilometragem.   

UNID 02  

 

2 

MOTOCICLETA 0 (zero) km, fabricaçã o nacional, 125 cilindradas, 

ano/ modelo no mí nimo 2013, partida pedal, motor monocilí ndrico, 4 tempo, 

arrefecido a ar, freios dianteiros e traseiros a tambor, 5 (cinco) marchas à frente 

1-N-2-3-4-5, suspensã o dianteira telescópica, com todos os assessórios mí nimos 

obrigatórios, emplacado, com assistência técnica no municí pio de Gurupi/ TO, 

conforme legislaçã o em vigor, garantia mí nima de 12 (doze) meses sem limite 

de quilometragem, todos os equipamentos de segurança exigidos pelo 

CONTRAN. 

UNID 04  

 

 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: Os 

veí culos e motocicletas deverã o ser entregues atendendo a todas as exigências que serã o inclusas no Edital e 

seus anexos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da emissã o da Solicitaçã o que deverá estar 

acompanhada da nota de empenho, no endereço indicado pelo órgã o solicitante dentro do perí metro urbano 

deste municí pio.  

 

 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 

entrega dos bens solicitados acompanhados da Nota Fiscal devidamente conferida e atestada pelo servidor 

responsável indicado pelo seu gestor, bem como mediante a apresentaçã o dos documentos de comprovaçã o 

da regularidade fiscal as Certidões de regularidade junto a Fazenda Federal e Dí vida A t iva da Uniã o, Estadual, 

Municipal, INSS, FGTS e CNDT aprovada pelo (a) responsável pela Fiscalizaçã o. 

 

 

DOTAÇÃ O ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisiçã o do objeto, pelos 

órgã os/ secretarias participantes, correrã o à conta dos recursos especí ficos consignados no orçamento deste 

municí pio que tem como Projeto de A tividade e Elemento de Despesa vigentes. 

 

 

Os órgã os/ secretarias que tiverem a intençã o de participar do referido registro de preços, em obediência ao 

art. 6º  do Decreto nº  7.892/ 2013, deverã o manifestar seu interesse de participaçã o mediante o 

encaminhamento a esta Secretaria/ Órgã o Gerenciador, da sua Intençã o de Registro de Preços –  IRP, 

formalizado e aprovado pela autoridade competente, sua concordância com o objeto a ser licitado contendo a  
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estimativa de consumo e especificações pertinentes, antes da realizaçã o do procedimento licitatório, sendo a 

data máxima para recebimento de tal intençã o dia 22 de novembro de 2013. 

 

Em cumprimento aos Princí pios da Publicidade, da Isonomia, da Eficiência e da Economia, esta IRP será 

publicada nos átrios da Prefeitura Municipal de Gurupi e no site oficial desta Administraçã o para 

conhecimento de todos. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Gurupi, Secretaria Municipal de Administraçã o, 19 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Reinaldo Teixeira Brito 

Secretário Municipal de Administraçã o 

 


