
 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  GURUPI 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 467/2014 

 

 

A, Prefeitura Municipal de Gurupi, através da Secretaria Municipal de Administração,  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 

combustíveis diversos para atender ao abastecimento de frota de veículos,  mediante realização 

de licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme  

condições,  especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QUANTIDADE 

01 GASOLINA COMUM LITRO  10.000 

02 ÓLEO DIESEL LITRO     8.000 

03 ÓLEO S-10 LITRO     5.000 

 

PRAZO DE  FORNECIMENTO, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:  Os 

combustíveis serão solicitados conforme a necessidade das Secretarias/ Órgãos Participantes, 

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

apresentação de requisição/solicitação de abastecimento devidamente assinada, com 

identificação do respectivo servidor público municipal competente. 

 

Os Combustíveis, objeto desta Licitação, serão fornecidos em perfeita condição de  utilização e 

atendendo as normas editadas pela Agência Nacional de Petróleo – ANP. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das faturas às licitantes vencedoras será efetuado, 

quinzenalmente,  mediante à  apresentação da Nota Fiscal referente ao total de litros de 

combustíveis fornecidos  no período de 01 a 15 e 16  a 30 dias, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal que será conferida e atestada por responsável da  Administração, juntamente com as 

requisições de fornecimento emitida pelas respectivas Secretarias/órgãos Participantes 

responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e 

autorizado para tal. 

 

O Prazo para a efetivação do pagamento referente ao(s) abastecimento(s) solicitado e 

devidamente fornecido será de até 30 (trinta) dia após a emissão da  Nota Fiscal acompanhada 
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das respectivas requisições de abastecimentos, 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  dos Órgãos/Secretarias participantes. 

 

 

                      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 15 de fevereiro de 2014. 

 

 

                      Secretaria Municipal de Administração,  aos 27 dias do mês de janeiro de 2014. 

 

 

Reinaldo Teixeira Brito 

Secretário de Administração 

 

 

 

 


