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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

GABINETE DO PREFEITO 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processos Administrativos Nº 452/2013 

 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Gurupi, através do Gabinete do Prefeito, 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, torna público a quem 

interessar possa sua Intençã o de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, eventual e 

parcelada aquisiçã o de materiais de consumo na área de manutençã o de sinalizaçã o, vertical e 

horizontal, de trânsito em atendimento as necessidades da Superintendência Municipal de Trânsito e 

Segurança desta Cidade, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão 

Presencial, tipo Menor Preço por Item, conforme condições, especificações e quantitativos a 

seguir elencados:  

 

ITEM QTDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 

1 600 UNID TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18 LITROS 

2 200 UNID TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18 LITROS 

3 200 UNID MICRO ESFERAS TIPO “DROP ON” SACA DE 20 KG 

4 160 UNID SOLVENTE PARA TINTA VIÁRIA 18 LITROS 

5 40 METROS VINIL REFLETIVO GRÁU TÉCNICO COR BRANCA 

6 40 METROS VINIL REFLETIVO GRÁU TÉCNICO COR VERMELHA 

7 20 METROS VINIL REFLETIVO GRÁU TÉCNICO COR PRETA 

8 10 METROS ADESIVO TRANSFERIDOR 

9 200 UNID SUPORTE DE FERRO (TUBO) 3 M PARA PLACAS COM BASE DE FIXAÇÃO 
E TAMPA, 50MM NA CHAPA 14 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO: Os materiais/objetos serão solicitados conforme a necessidade da Superintendência 
Municipal de Trânsito e Segurança de Gurupi, e deverão ser entregues dentro do prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período desde que analisadas e aceitas as 
razões do pedido de prorrogação pela Administração, contados a partir do recebimento da 
requisição/solicitação emitida pelo órgão solicitante, a qual deverá ser atestada e assinada por 
servidor público municipal autorizado com identificação do referido servidor, mediante Ato com 
força de Instrumento Contratual devidamente assinado e/ou a partir da assinatura da Ata de 
Registro de Preços até findar a vigência da mesma. 
 
Os materiais, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos em perfeita condição de utilização 
e atendendo às normas pertinentes ao fornecimento do objeto. 
 
 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será 
efetuado, em parcela única mediante a apresentação da Nota Fiscal, que será conferida e 
atestada por responsável da Prefeitura Municipal, juntamente com a Requisição de 
Fornecimento emitida pela Secretaria/Órgão responsável pelo pedido, devidamente assinada 
por servidor público municipal devidamente identificado e autorizado. 
 
O prazo para a efetivação do pagamento referente ao objeto solicitado e devidamente 
fornecido será de até o 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal, desde que não 
haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora. 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do 
objeto correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias afetas aos 
Órgãos/Secretarias Participantes e Órgão Gerenciador. 
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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 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 o 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 tal intenção dia 30 de abril de 2013. 

 
Em cumprimento aos Princípios 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 Administração para conhecimento de todos. 
 

 
Prefeitura Municipal de Gurupi, Gabinete do Prefeito, aos 15 dias do mês de 

abril de 2013. 
 

 
 
 
 
 

Gutierres Borges Torquato 
Chefe de Gabinete 


