
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

A Prefeitura Municipal de Gurupi, através do Fundo Municipal de Saúde, 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, registra sua Intenção de Registro de Preços no 

âmbito municipal, para futura, eventual e parcelada aquisição de eletrodomésticos visando 

atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e UPA II deste Município, mediante 

realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por Item, 

conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados:  

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA: 
 

Item Quant. Unid Especificação 

 
01 

 
17 

 
Und 

Aparelho DVD player, com Especificações mínimas: reprodução DVD, DVD-
R, CD, DVD-RW, CD-R, CD- RW; Formatos- MP3, WMA. JPEG, DIVX;saída de 
áudio e vídeo; saída de vídeo componente;Progressive Scan; controle 
remorto, bivolt; garantia do fabricante de 1(um) ano. 

 
02 

 
39 

 
Und 

Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de 
discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 
tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, 
redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX; Alimentação 
mínimo de 2 baterias AA; Posições de mesa e parede; 
Garantia do fornecedor: 12 meses 

 
03 

 
47 

 
Und 

Bebedouro coluna, elétrico de pressão, capacidade de atendimento de 
40 pessoas/hora, botões de acionamento (copo e jato), reservatório em aço 
inoxidável com serpentina externa, abastecimento direto da rede hidráulica, 
com 
Refrigeração, tampo e gabinete em aço inoxidável, assistência técnica 
permanente, garantia mínima de 1 ano 

 
04 

 
25 

 
Und 

Geladeira de uso doméstico - cor branca, frost free, capacidade 280 litros, 
220 volts. garantia mínima do fabricante de 1 ano. 

 
05 

 
1 

 
Und 

Geladeira de uso doméstico - cor branca, frost free, capacidade 500 litros, 
220 volts garantia mínima do fabricante de 1 ano. 

 
06 

 
20 

 
Und 

Lavadora acima de 11 Kg com 5 programas de lavagem, Sistema Smart & 
Fast, Tecnologia Touch, Smart Container, cor branca, painel manual, cesto 
em aço inox, voltagem 220 v. 

 
07 

 
1 

 
Und 

Secadora de roupas 15 Kg 
Com sensores inteligentes, Luz interna, Função eco inteligente, função 
antiamasso, secagem a frio, sensor de umidade e trava de segurança. 

 
08 

 
20 

 
Und 

“Tv LED 36” FULL HD com  conversor digital, DTV, DTVI DLNA, entradas 
HDMI e USB com controle remoto. 
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PRAZO DE ENTREGA: 
Os materiais de deverão serem entregues em 20 (vinte dias) dias após o pedido de compra emitido 

pelo Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde, e a entrega poderá ser requerida 

parcialmente.  

LOCAL DE ENTREGA: 
 
Os materiais solicitados após pedido de compra deverão ser entregue no Almoxarifado do Fundo 

Municipal de Saúde no seguinte endereço: Avenida Guaporé, nº 1796, centro,  telefone (63)  3316 

1776 – A/C: Cesário Ciel dos Santos – Chefe de Divisão de Almoxarifado. 

DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                     
 
Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva Ata de 
Registro de Preços, a empresa estará apta ao fornecimento dos materiais licitados. E a liberação para 
fornecimento e emissão da nota fiscal, se dará por meio de pedido de compra encaminhado pelo 
Setor de Compras do Fundo Municipal de Saúde de Gurupi-TO.  
 
O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, através de Ordem Bancária para a 
conta corrente da Licitante vencedora, após a emissão da pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que 
não haja fator impeditivo imputável à Licitante vencedora e será efetuado em até 30 dias após o 
Atestado de recebimento da mercadoria. 
                                                                                                                                                                                                 
A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos 
eletrodomésticos, sem rasuras, fazendo constar na mesma, o número de sua conta bancária, o nome 
do Banco e respectiva agência.  
 
É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.  
 
O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá 
ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.  
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
 

O transporte para a entrega no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde será de responsabilidade 

exclusiva do proponente vencedor, respondendo este por eventuais danos ou prejuízos causados ao 

Município ou a terceiros durante este transporte. 

 
A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade e pontualidade da entrega dos eletrodomésticos, podendo em 
caso de inobservância destas condições o Fundo Municipal de Saúde poderá tomar toda e qualquer 
decisão, inclusive cancelamento do contrato. 
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A Licitante Vencedora fica obrigada a promover o fornecimento, se responsabilizando pela qualidade 
dos produtos, bem como substituir, de  imediato o objeto do contrato que não se adequar as 
especificações constantes neste termo. 

É vedado ao licitante vencedor do certame licitatório entregar quantidade diversa da estipulada no 
Edital de Licitação referente a este Termo de Referência. Os eletrodomésticos  entregues deverão 
ser rigorosamente aqueles descritos na nota de empenho, sendo que, na hipótese de entrega de 
produto diverso, o pagamento ficará suspenso até a respectiva regularização. 

 

O recebimento não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução do 
contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a 
qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções. 

 
Durante o período de garantia dos eletrodomésticos será de responsabilidade do fornecedor, sem 
ônus para a Licitante Vencedora, fica obrigada, durante o PERÍODO DE GARANTIA e em caso de 
necessidade de substituição de produtos a proceder à substituição por produto e/ou componente 
equivalente ou superior. 
 
Prazo de Garantia dos produtos não especificados  será de no mínimo  1 (um) ano contatos a partir 
da data de entrega definitiva. O atendimento para prestação, decorrente da Garantia, terá um prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da notificação do Departamento de Compras 
junto à Licitante Vencedora, não cabendo a garantia quando constatado defeito provocado por uso 
indevido. 

 
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. 
 

  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 Manifestação de Registro 
de Preços – MRP, 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  
06 de Novembro 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. 
 

               Fundo Municipal de Saúde de Gurupi-TO, aos 28 dias do mês de Outubro de 2013. 
 
 

 
SUELI S.S.AGUIAR 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto Nº1014/2013 


