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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Administrativo nº 2522/2014 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7892/2013, na competência 

de Órgão Gerenciador, registra sua intenção de registro de preços para futura, eventual e parcelada 

aquisição de estante, portas, portões, janelas e lixeiras em aço, kit mastro para bandeiras, traves 

para gol, caixa d’água metálica, mastro para rede de vôlei e contratação de serviços de remoção e 

instalação dos referidos materiais, para atender as necessidades das escolas municipais, mediante 

realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, 

conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados: 

LOTE I - FORNECIMENTO DE PRODUTOS METALÚRGICOS 
ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO 

1 40 UN 

ESTANTES DE AÇO: medindo 1.98x0,40x2.00, confeccionados em metalon 50x30, na 

chapa 18 ondulada, com 66 pés e prateleiras, medindo 2.00x0,40, também na chapa 18, 

soldada com solda Mig, pintura na cor prata, tinta esmalte sintético automotivo. 

2 100 UN 

PORTAS DE AÇO: medindo 2.10 x 0.90, confeccionados em metalon 50x30, na chapa 18 

com 03 dobradiças reforçadas e fechaduras com maçaneta, soldada em solda Mig, 

pintada na cor amarelo ouro com tinta esmalte sintético automotivo. 

3 150 UN 

PORTAS DE AÇO: medindo 1.80 x 1.90 confeccionados em metalon 50x30, na chapa 18 

ondulada, com 03 dobradiças reforçadas e fechaduras com maçaneta, soldada em solda 

Mig, pintada na cor amarela ouro com tinta esmalte sintético automotivo. 

4 8 UN 

PORTÕES DE AÇO, medindo 4.00 x 3.00, confeccionados em metalon 50x30, na chapa 18 

ondulada, com 03 dobradiças reforçadas e fechaduras com maçaneta, soldada em solda 

Mig, pintada na cor amarela ouro com tinta esmalte sintético automotivo. 

5 10 UN 

PORTÕES DE AÇO medindo 3.00 x 1.00, confeccionados em metalon 50x30, na chapa 18 

ondulada, com 03 dobradiças reforçadas e fechaduras com maçaneta, soldada em solda 

Mig, pintada na cor amarela ouro com tinta esmalte sintético automotivo. 

6 40 UN 

TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY EM AÇO, medindo 2.20 de altura, 4,00 de comprimento, 

astes para rede 040x1.50x2.50,  parte frontal tubo de 3 polegadas e chapa 14”, fundo 

suporte rede tubo 1.1/4 polegadas chapa 14”, pintura com fundo anti-corrosivo e tinta 

ismalte sintético automotiva. 

7 100 UN 

JANELAS EM AÇO, medindo 2.00 X 1.10, vão de abertura de 1.00, 4 placas para vidro 

medindo 0.50 X 0.88, requadro da base na chapa 18”, baguetes na chapa 3/8, grade de 

proteção externa com espaçamento de 10 cm. pintura com fundo anti-corrosivo e tinta 

ismalte sintético automotiva. 

8 40 UN MASTRO FIXO PARA REDE DE VOLEY, medindo 3.00m de altura, sendo 0.60cm para 

fixação no solo, com carretilhas instaladas nas medidas oficiais, confeccionada na chapa 
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14”, pintura com fundo anti-corrosivo e tinta ismalte sintético automotiva. 

09 10 UN 
CAIXA D’ÁGUA METÁLICA TIPO TAÇA: medindo 6 m E 50 cm de altura, confeccionada em 

chapa de aço nº 12 e 13, peso 500 kg, capacidade de 10 mil litros 

10 18 UN 

LIXEIRA EM AÇO CONFECCIONADA EM METALON CHAPA 18, modelo retangular, com 

tampa, dobradiças reforçadas, tamanho 1m e 50 cm de cumprimento, profundidade 0.60 

cm, com furo na lateral para escoar resíduos líquidos e higienização do ambiente, 03 

colunas de sustentação em aço reforçado com altura 1m e 70 cm, pintada na cor amarelo 

ouro com tinta esmalte sintético automotiva. 

11 12  UN 

KIT COM TRÊS MASTROS EXTERNOS PARA BANDEIRAS CONFECCIONADO EM AÇO, 

formato cilíndrico, com 02 carretilhas e 03 presilhas de direcionamento de corda, pintura 

automotiva. Sendo 2 mastros com 04 m de altura e 01 mastro com  em 05 m altura. 

12 18 UN 

CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA 04 unidades, em polietileno alta densidade, 

injetada, tratamento ultravioleta, dreno para eliminação de líquido, peso 3.9 Kg, Altura 

750 mm, largura 430 mm, profundidade 320 mm, com identificação (metal, plástico, 

papel e vidro), capacidade 50 l. Suporte galvanizado medindo 191X44X134 cm. para todos 

os ambientes, em pintura eletrostática com três pontos de sustentação, fixação com 

parafusos. 

 
LOTE II – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO  

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO 

1 100 UN INSTALAÇÃO PORTAS DE AÇO: medindo 2.10 x 0.90, confeccionados em metalon 50x30. 

2 150 UN INSTAÇÃO DE PORTAS DE AÇO: medindo 1.80 x 1.90 confeccionados em metalon 50x30. 

3 8 UN 
INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE AÇO, medindo 4.00 x 3.00, confeccionados em metalon 

50x30, na chapa 18 ondulada. 

4 10 UN 
INSTALAÇÃO PORTÕES DE AÇO medindo 3.00 x 1.00, confeccionados em metalon 50x30, 

na chapa 18 ondulada. 

5 40 UN 

INSTALAÇÃO TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY EM AÇO, medindo 2.20 de altura, 4,00 de 

comprimento, astes para rede 040x1.50x2.50,  parte frontal tubo de 3 polegadas e chapa 

14”, fundo suporte rede tubo 1.1/4 polegadas chapa 14”. 

6 100 UN 

INSTALAÇÃO DE JANELAS EM AÇO, medindo 2.00 X 1.10, vão de abertura de 1.00, 4 

placas para vidro medindo 0.50 X 0.88, requadro da base na chapa 18”, baguetes na 

chapa 3/8, grade de proteção externa com espaçamento de 10 cm.  

7 40 UN 
INSTALAÇÃO DE MASTRO FIXO PARA REDE DE VOLEY, medindo 3.00m de altura, sendo 

0.60cm para fixação no solo automotiva. 

08 10 UN 

INSTALAÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA, DE MASTRO medindo 6 m E 50 cm de altura, 

confeccionada em chapa de aço nº 12 e 13, peso 500 kg, capacidade de 10 mil litros, 

incluído projetos, fundação, base e deslocamento do produto até o local de instalação. 
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09 18 UN 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM AÇO CONFECCIONADA EM METALON CHAPA 18, modelo 

retangular, com tampa, dobradiças reforçadas, tamanho 1m e 50 cm de cumprimento, 

profundidade 0.60 cm, com furo na lateral para escoar resíduos líquidos e higienização do 

ambiente, 03 colunas de sustentação em aço reforçado com altura 1m e 70 cm. 

10 12 UN 

INSTALAÇÃO DE KIT COM TRÊS MASTROS EXTERNOS PARA BANDEIRAS 

CONFECCIONADO EM AÇO, formato cilíndrico, com 02 carretilhas e 03 presilhas de 

direcionamento de corda, pintura automotiva. Sendo 2 mastros com 04 m de altura e 01 

mastro com  em 05 m altura 

11 18 UN 

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA 04 unidades, em polietileno 

alta densidade, injetada, tratamento ultravioleta, dreno para eliminação de líquido, peso 

3.9 Kg, Altura 750 mm, largura 430 mm, profundidade 320 mm, com identificação (metal, 

plástico, papel e vidro), capacidade 50 l. Suporte galvanizado medindo 191X44X134 cm. 

 

DO PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO. 
A Detentora/Fornecedora deverá entregar e instalar todos os materiais nas Escolas da Rede Pública 
Municipal de Ensino/relação anexa, conforme determinação da Secretaria Municipal de Educação. 
 
A Ordem de Início dos Serviços será emitida em até 05 dias a partir da data de emissão da nota de 
empenho. O prazo máximo de execução dos serviços é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da 
data da solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
A Detentora/Fornecedora deverá fornecer todos os objetos especificados, bem como realizar todos os 
serviços também especificados. Todos os produtos deverão ser confeccionados e fornecidos conforme 
as especificações anteriores. 
 
Os objetos a serem usados deverão ser novos e de primeiro uso. Todos os objetos e serviços deverão 
ser prestados em conformidade com as especificações anteriores. Deverá ser feita a reconstituição da 
alvenaria onde for necessária intervenção para fixação da porta.  
 
Os locais de instalação, bem como as partes afetadas, deverão ser mantidos devidamente limpos, 
devendo ser prevista a proteção dos bens móveis com material apropriado, no caso de risco de danos 
ou manchas provenientes do serviço. Todo o entulho deverá ser removido pela contratada e 
transportado para um local apropriado, não será admitindo o acúmulo nas dependências ou em área 
externa do prédio. Deverá ser definido, local para guardar os materiais, equipamentos e ferramentas.  
 
A Detentora/Fornecedora só poderá proceder a qualquer alteração na execução do objeto com a 
autorização de um dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. A licitante vencedora deverá 
se responsabilizar por qualquer dano ocorrido nos locais de instalação no período em que estiver 
trabalhando no prédio.  
 
 Os materiais e serviços confeccionados e instalados deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, 
a contar da data do recebimento definitivo. 
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 Ao término dos serviços, o gestor fará o TERMO DE RECEBIMENTO PRÓVISÓRIO, certificando a 
respectiva data de conclusão, a partir da qual terá início o prazo de inspeção para avaliar se os serviços 
foram prestados de acordo com a Intenção de Registro de Preços.  
 
O período de inspeção será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data certificada no Termo de 
Recebimento Provisório.  
 
Se eventualmente for detectado problema na execução dos serviços, a Detentora/Fornecedora será 
notificada pelo gestor do contrato para providenciar as correções, que deverão ocorrer no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação. 
 
Em caso de descumprimento do prazo de fornecimento e da garantia, a licitante vencedora estará 
sujeita à aplicação de penalidade, nos termos da disciplina vigente no âmbito da Administração. 
Estando os serviços de acordo com o Termo de Referência, o gestor de contrato realizará o 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, apondo o carimbo de ATESTO na nota fiscal. 
 
Fica como responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto a servidora da Secretaria Municipal 
de Educação, Sra. Norma Célia Cristaldo Sélis, Telefone para contato: (63) 3301-4350, e-mail: 
nccselis@gmail.com pelo atesto das notas fiscais ou recibos. 
 

FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento pela aquisição e serviço prestado será efetuado em conta corrente do fornecedor em 

até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal/eletrônica, atestada pelo responsável, e 

documentos de regularização fiscal (CND). 

Designado o Representante da Administração, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato, o 

Sr. Manoel Messias, Fone (63) 8484-4091. As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para 

cada Secretaria/Órgão solicitante conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 

requisições/solicitações do objeto. 

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. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
A despesa decorrente da contratação do objeto desta Licitação correrá à conta dos recursos específicos 

consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gurupi – Dotação Orçamentária: 

0014-GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

006-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE 

12.361.2041- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO 

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. 
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4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  

Fonte: 020 

 

DAS RELAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO 

 01- Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão. 

Endereço: R. PMG 58 Rua 124, esq.c/ VP – 2 Via Pedestre 58 – Setor Bela Vista 
 

 02- Escola Municipal Antônio de Almeida Veras. 

End.: Av. Brasília, Qd. 175, Lt 1 a 12 – S/ Nº  
 

 03- Escola Municipal Antônio Lino de Sousa. 

Av. Linolandia, Chácara 67-B: Setor Alto dos Buritis 
 

 04- Escola Municipal Benevenuto Alves Moreira. (Trevo) 

Povoado do Trevo do Tocantins, Município de Gurupi, a 70 km de Gurupi 
 

 05- Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim. 

Rua 110 Nº 435 – Residencial Jardim dos Buritis. 
 

 06-Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães. 

Qd. APM 02, Rua 02 A-7, Qd. 08: Parque das Acácias 
 

 07- Escola Municipal Elizeu de Carvalho. 

Av. Tancredo Neves, S/ nº. : Loteamento Cidade Industrial – II 
 

 08- Escola Municipal Gilberto Rezende da Rocha Filho. 

Rua A esq. Com av. Perimentral Oeste, S/ nº : Vila Pedroso 
 

 09- Escola Municipal José Pereira da Cruz. 

Rua Córsega, S/ nº : Jardim Sevilha. 
 

 10- Escola Municipal Lenival Correia Ferreira. 

Rua José Simão Correia, S/ nº : Setor Alto da Boa Vista 
 

 11- Escola Municipal Odair Lúcio. 

Av. Minas Gerais, S/ nº esq. Com a Rua 31 de março 

 12- Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota. 

Rua “X” Qd. 21 “A”, nº 278 : Setor União V 
 

 13- Escola Municipal Profº Joel Ferreira Soares. 

Rua 56, Qd. 111, Lotes: 01 a 40, esq. c/ rua 71: Residencial Nova Fronteira. 
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 14- Escola Municipal Profª. Ilsa Borges Vieira. 

Rua 48, nº 11: Parque Residencial Nova Fronteira. 
 

 15- Escola Municipal Vila Nova. 

Av. Perimetral Norte entre as ruas 10 e 11, s/ nº : Setor Vila Nova. 
 

 16- Instituto Municipal de Educação Infantil Silny R. dos Santos. 

Rua 06 entre Av. Ceará e Paraíba 
 

 17- Escola Municipal Valnir Soares 

Rua 29 Qd. G Jardim Medeiros 
 

 

 Os Órgãos/ Secretarias que tiverem a intenção de participar do referido Registro de Preços, em obediência 

ao art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, 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 objeto a ser licitado contendo a 

estimativa de consumo e especificações pertinentes, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a 

data máxima para recebimento de tão intenção, dia 30 de julho de 2014. 

 

                      Secretaria Municipal de Educação, aos 10 dias do mês de julho de 2014. 

 

 

 

 

Eurípedes Fernandes Cunha 

Secretário de Educação 


