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INTENÇÃ O DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

1.1 A Prefeitura Municipal de Gurupi, através da Secretaria Municipal da Educação, em 

obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, na competência de Órgão 

Gerenciador, torna Pública sua Intenção de realização de registro de preços para futura, eventual e 

parcelada aquisição de material de serigrafia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação em conformidade com as especificações contidas no Processo Licitatório nº 2687/2013, oriundo 

desta Secretaria e no Edital e seus Anexos, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão 

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

elencados:  

 

ITEM QTDADE 
 

UNID DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

1 25 UNID BANNER IMPRESSO 2,00 X 0,80   

2 200 UNID ADESIVO 0,30 X 0,60   

3 500 UNID FAIXA IMPRESSA 3,00 X 0,60   

4 200 UNID CRAXÁS   

5 2 UNID TAPETE PERSONALIZADO 2,20 X 0,60   

6 1 UNID PAINEL 5,98 X 2,10   
 

DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO: A execução dos serviços será a partir da 
solicitação e apresentação da arte, que será expedida após assinatura do contrato, conforme a necessidade 
da Secretaria Municipal de Educação e deverá ser fornecido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis na Rua 
Juscelino Kubstichek, nº 2071, centro Gurupi-TO. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços terá a 
vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da publicação, da respectiva Ata de Registro de Preços ou 
ate que acabe o quantitativo solicitado o que vier ocorrer primeiro. 

 
DA FORMA DE PAGAMENTO: 
O pagamento à licitante vencedora será efetuado, conforme solicitação parcial ou total 

dos serviços, após a prestação dos mesmos e condições fixadas previamente no Edital do Pregão, mediante 
apresentação de Nota Fiscal, que será emitida ao final de cada mês, onde serão conferidas e atestadas por 
responsável da Secretaria Municipal de Educação e bem como os documentos de comprovação da 
regularidade fiscal as Certidões de regularidade junto a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, Estadual e 
Municipal, bem como INSS e FGTS, CNDT aprovada pela Comissão de Fiscalização.  

 
O prazo máximo para a efetivação do pagamento será o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante vencedora. 
 
O período mínimo de faturamento será de 30 (trinta) dias, após os serviços prestados, 

em conformidade com as solicitações da Contratante. 
 
DA 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 vinculado a esta 
secretaria. 

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 Intenção de 
Registro de Preços – MIRP, 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 manifestação o dia 12 de agosto de 
2013. 
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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 31 dias do mês de 

julho de 2013. 
 

 
 
 

Eurípedes Fernandes Cunha 
Secretário Municipal de Educação 


