
 
 
 
 
 
 

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 insumos para limpeza e 

conservação da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde 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 2.500 Und. 

Detergente ácido, nome comercial: LM indicado p/ limpeza e 
remoção de sujidade diversa, veículo, motor, pneus e carrocerias. 
Fácil aplicação e dissolução. Princípio ativo: ácido clorídrico a 33% 
e ácido fluorídrico a 71%, ph 1.0% = 1.0 a 3.0, dissolúvel 1:10. 

02 2.500 Und. 

Detergente alcalino, nomenclatura comercial: solupam indicado 
p/ remoção de sujidades pesadas, onde necessitar de produto 
concentrado, especialmente p/ limpeza de chassis de veículos, 
motores pneus e carrocerias. Princípio ativo hidróxido de sódio a 
50 %, ph (1.0%) = 12 a 13, densidade 1,100 g/ cm³, solubilidade 
em água: 100%,dissolução aquosa proporção de 1:40. 

03 3.000 Und 

Shampoo detergente concentrado p/ limpeza de veículos. 
Indicado para limpeza de latarias e veículos e equipamentos e 
superfícies pintadas. Princípio ativo ácido dodecilbenzeno 
sulfônico a 90% ph 100% 6ª7, solubilidade em água, dissolúvel na 
proporção de 1:40. 

 
 
PRAZO DE ENTREGA: 

 

Os insumos para limpeza dos carros deverão ser 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 insumos para limpeza 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 
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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 CONTRATADA, 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 insumos para 

limpeza de carros, 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.  

 

DAS PENALIDADES 

 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, 

garantida a previa defesa, ficará a CONTRATADA sujeita as sanções previstas na Lei n°8.666/93.   

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

 

Das Obrigações da Contratada 

  

A Contratada vencedora ficará obrigada a: 

a) Fornecer os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações constantes deste 

Termo de Referência; 

b) Entregar os materiais no prazo fixado; 

c) Substituir no prazo de 03 (três) dias corridos os materiais que, após a entrega, apresentarem 

problemas ou vierem a apresentar durante o período de garantia, e em caso de necessidade de 

substituição procedê-la por produto e/ou componente equivalente ou superior; 

d) Transportar os produtos para a entrega no almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde e 

responder por eventuais danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros durante este 

transporte; 
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Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 

pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, - atentando-se o 

proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor). 

 

Das Obrigações do Contratante 

 

a) Providenciar local adequado para o recebimento do objeto; 

b) Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não atender ao 

especificado; 

c) Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora, informações adicionais, 

dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem; 

d) Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para efetuar o 

pagamento nas condições pactuadas. 

 

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 
08 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, ao 1º dia do mês de novembro de 2013. 
 
 

 
SUELI S.S.AGUIAR 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto Nº1014/2013 


