
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

 

A Prefeitura Municipal de Gurupi, através da Secretaria Municipal da Educação, 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 para futura, eventual e parcelada aquisição de artigos esportivos para atender às necessidades 

pedagógicas das escolas da 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 
 

UNIDADE DESCRIÇÃO QTDE 

1.  
 
 

UN 

Bola de vôlei (bola oficial, peso 260 a 280 g, circunferência 65 a 67 
cm, câmara airbility, microfibra, matrizada, miolo removível e 
lubrificado)atestada pela confederação brasileira de vôlei. 

150 

2.  

 
 

UN 

Bola de basquete masculino (bola oficial profissional, em 
borracha, matrizada, câmara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado, peso de 600 a 650g, 75 a 78 cm) atestada pela 
confederação brasileira de basquete. 

50 

3.  

 
 

UN 

Bola de Futsal masculino (bola oficial em microfibra, peso 410 a 
440 g, circunferência 61 a 64 cm, câmara airbility, miolo slip 
system removível, matrizada e lubrificada) atestada pela 
confederação 

150 

4.  

 
 

UN 

Bola de Handebol masculino H3L (bola oficial microfibra, 
matrizada, peso 425 a 475 g, câmara airbility, miolo slip system 
removível e lubrificado, PU ultra grip) atestada pela confederação 
brasileira de handebol. 

60 

5.  

 
 
 

UN 

Bola de futebol de campo (bola oficial de campo, 32 gomos, 
confeccionada em microfibra ou PU, termofusão, com câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado, peso de 420 a 
445g, com circunferência de 68,5 a 69,5 cm) atestada pela 
confederação brasileira de futebol. 

100 

6.  
         
       UN 

Rede de Vôlei (rede oficial em nylon de duas faixas com 
dimensões de 1,00 x 9,50 m). 

34 

7.  
 

       UN       
Rede de Basquete (rede oficial, em nylon  com espessura de 4 
mm, malha 5 x 5 cm) 

34 

8.  
 

       UN 
Rede de Futsal ( tamanho oficial 3,20 x 2,20, em nylon de 15 x 15 
cm, fio 2 mm). 

34 

9.  
 

       UN 
Rede de Futebol de Campo em nylon, com espessura 4 mm, com 
medida de 7,32 x 2,44 altura. 

34 

10.         UN  Aro de Basquete oficial diâmetro de 45 cm, em aço. 26 

11.    UN Cone grande com 50 cm, plástico. 85 

12.    UN Cone médio com 23 cm, plástico 85 

13.  
 
       UN 

Bambolê ( aro de plástico PVC reforçado, 63 cm de circunferência 
de cores sortidas) 

200 

14.  
 

       UN 
Bomba para encher bolas ( de metal com bico de metal com 
rosca). 

19 

15.  

 
        
       UN 

Mesa de Tênis de Mesa (tamanho oficial, dobrável, tampo em 
MDF 15mm, medida 2,74 x 1,52 x 0,76 m (comprimento x largura 
x altura) pés articulados em madeira maciça com detalhes em 
chanfro. 

17 

16.  
 UN Rede de Tênis de Mesa tamanho oficial com suporte metálico e 

rede 100% poliéster. 
34 
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17.  
 UN Raquete de Tênis de Mesa, em madeira revestida em 

emborrachado dos dois lados. 
34 

18.  
 

UN 
Saco para bolas de rede, malha 10 x 10 mm, fio 2,0 mm, 
capacidade de 10 bolas. 

18 

19.  
 

UN 
Apito, material plástico tipo profissional, tamanho médio, cor 
preta tipo fox. 

50 

20.  UN Bola de Tênis de Mesa 40mm. 34 

21.  
UN Bico para encher bola, material corpo de borracha, ponta de 

metal, ponta rosqueada. 
17 

 
PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:  
 
Os materiais deverão ser fornecidos conforme este termo de referência sendo observadas as exigências 
e informações do servidor municipal responsável, o disposto nas cláusulas contratuais, após a assinatura 
do Instrumento Contratual. 
 
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 05(dias) dias após a assinatura do Instrumento 
Contratual, podendo, este prazo, ser prorrogado por igual período, desde que analisadas e aceitas as 
razões do pedido de prorrogação pela Administração. 
 
 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento à licitante vencedora será efetuado em transferência direta, 
após a prestação do serviço e condições fixadas previamente no respectivo Pregão, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, que será emitida ao final da entrega e instalação, onde serão conferidas e 
atestadas por responsável da Prefeitura Municipal de Gurupi.  
 
 

O prazo máximo para a efetivação do pagamento referente ao serviço solicitado e devidamente 
fornecido será até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela licitante vencedora. 
 
 
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: 
 
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 28 de junho 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, Secretaria Municipal de Educação, aos 03 dias do mês de junho de 2013. 

 
 
 
 
 

Eurípedes Fernandes Cunha 
Secretário Municipal de Educação 


