
 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  GURUPI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 398/2014 

 

 

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 no âmbito municipal, para futura, 

eventual  e parcelada aquisição de impressoras, para atender a Rede Municipal de Ensino de Gurupi-

TO.,  mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por 

item, conforme  condições,  especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD. 

0001 Impressora Multifuncional Monocromático UN 2 

0002 Impressoras  Laser Colorida. UN 1 

0003 Impressora Multifuncional Monocromático UN 20 

 

DA FORMA, PRAZO, LOCAL, DAS CONDIÇÕES, DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO 

OBJETO 

Os equipamentos serão solicitados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação, mediante a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, 

mediante apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do 

respectivo servidor público municipal competente. 

O Prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias após a formalização do 
pedido. 

O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas  Ata de 
Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, 
e ainda conforme rege a Lei Federal nº8.666/93. 
 
Fica estabelecido que compõem o presente objeto o fornecimento, o transporte e a entrega 

por parte da contratada, e às suas expensas, na Secretaria Municipal de Educação situada na 

BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento 

Fazenda Santo Antônio, BLOCO “C”, Gurupi – TO, CEP: 77.400-000, conforme a necessidade. 

Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório e seus anexos, e as 

legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhuma cobrança a esta Administração. 

O servidor responsável designado para o acompanhamento e fiscalização do Contrato será o 

Sr. Dennis Pinheiro Ribeiro, telefone para contato: (63) 3315-0043.  
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PAGAMENTO 

O pagamento pela aquisição será efetuado em conta corrente do fornecedor em até 15 

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

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. 

Cada nota fiscal deverá ser acompanhada, para liquidação, com documentos de regularização 

fiscal (CND). 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 

A despesa decorrente da aquisição do objeto desta Licitação correrá à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gurupi – Dotação 

Orçamentária: 

014- GURUPI SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO. 

06- SEC  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE 

12.361.1241.2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDB-40. 

FONTE DE RECURSO – 0030.00.000 

 

                      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 à  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 

07 de Abril de 2014. 

 

 

                      Secretaria Municipal de Administração, aos 24 dias do mês de Março de 2014. 

 

 

Eurípedes Fernandes Cunha 
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Juventude 

Decreto nº 1149/2013. 
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