
 

 

 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em obediência ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, na 

competência de Órgão Participante, MANIFESTA SEU INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO DO REGISTRO DE 

PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de veículos e motocicletas 0 (zero) km, mediante realização 

de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que será realizada sob o 

gerenciamento da Secretaria Municipal de Administração, conforme as condições elencadas na Intenção de Registro 

de Preços do referido órgão, sendo as especificações e quantidades estimadas por esta secretaria os seguintes:  

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO UND QTD TOTAL 

 
 
 
 
 

01 

VEÍCULO AUTOMOTOR, tipo passeio/popular, 0 (zero) km, de fabricação 

nacional, ano/modelo no mínimo 2013, motorização mínima 1.4, com no 

mínimo 08 (oito) válvulas, bicombustível (álcool/gasolina), transmissão tipo 

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

(cinco) passageiros incluindo o motorista, mínimo 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 município de Gurupi/TO, garantia mínima de 12 

(doze) meses sem limite de quilometragem.   

UND 02 

 
 
 
 

02 

VEÍCULO AUTOMOTOR, Zero Km, fabricação nacional, ano/modelo mínimo 
2012, capacidade mínima 09 (nove) lugares incluindo o do motorista, 
motorização mínima 1.4, potência mínima de 75 cv, bicombustível 
Álcool/Gasolina,  câmbio manual mínimo de 04 (quatro) marchas a frente e 
01 (uma) ré,  mínimo de 03 (três) portas,  pintura externa lisa normal na cor 
branco, rodas de ferro, todos os equipamentos de segurança exigidos pelo 
CONTRAN, emplacado, com assistência técnica no município de Gurupi/TO, 
com garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. 

UND 02 

 
 
 

03 

MOTOCICLETA 0 (zero) km, fabricação nacional, 125 cilindradas, 
ano/modelo no mínimo 2013, partida pedal, motor monocilíndrico, 4 tempo, 
arrefecido a ar, freios dianteiros e traseiros a tambor, 5 (cinco) marchas à 
frente 1-N-2-3-4-5, suspensão dianteira telescópica, com todos os 
assessórios mínimos obrigatórios, emplacado, com assistência técnica no 
município de Gurupi/TO, conforme legislação em vigor, garantia mínima de 
12 (doze) meses sem limite de quilometragem, todos os equipamentos de 

segurança exigidos pelo CONTRAN. 

UND 04 

 
 
 
 

04 

VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP, zero km, fabricação nacional, ano/modelo 
mínimo 2013, cabine dupla, 4x4, motorização mínima de 2.0, potência 
mínima de 140cv, alimentação à díesel, 4 (quatro) portas, transmissão 
manual com mínimo de 5 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré, pintura 
sólida branca, rodas de aço aro 16”, freios ABS, ar condicionado, direção 
hidráulica, assistência técnica no município de Gurupi/TO, todos os 
equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, emplacado, com 
garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. 

UND 02 

 
 
 
 

05 

VEÍCULO AUTOMOTOR, zero km, fabricação nacional, ano/modelo mínimo 
2013, capacidade mínima 07 (sete) lugares, motorização mínima 1.4, 
potência mínima de 75 cv, bicombustível Álcool/Gasolina, câmbio manual 
com mínimo de 04 (quatro) marchas a frente e 01 (uma) ré, com mínimo de 
04 (quatro) portas, ar condicionado, pintura externa lisa normal na cor 
branco, rodas de ferro, com assistência técnica no município de Gurupi/TO, 
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, emplacado, 
com garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. 

UND 02 

 
06 

VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO TRANSPORTE URBANO, Zero Km, fabricação 
nacional, ano/modelo mínimo 2013, capacidade mínima de 16 (dezesseis) 
lugares, poltronas fixas, mínimo de 03 (três) portas), motorização mínima de 
125cv, injeção eletrônica, combustível díesel, cambio manual com mínimo 
de 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) ré, direção hidráulica, ar-
condicionado, pintura externa lisa normal, cor branco, com assistência 
técnica no município de Gurupi/TO, com todos os equipamentos de 

UND 03 
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segurança exigidos pelo CONTRAN, emplacado, com garantia mínima de 12 
(doze) meses sem limite de quilometragem. 

 
 

Registra-se que o Fundo Municipal de Saúde concorda e aceita as condições elencadas acerca do 

prazo de fornecimento, local, e recebimento do objeto bem como a forma de pagamento especificada na Intenção de 

Registro de Preços da Secretaria Municipal de Administração de Gurupi. 

 

Gurupi-TO, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2013. 

 

 

 Fundo Municipal de Saúde 
Sueli Santos de Souza Aguiar  

Secretária Municipal 


