
 
 
 
 
 
 

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 Materiais de Expediente a serem 

utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS para organização do Cadastro das Famílias 

de acordo com área de abrangência de cada Unidade Básica 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. Descrição 

1 50.000 Unid. Pasta plástica c/ elástico 2 cm. 

2 50.000 Unid. Envelope em papel KRAFT tamanho Ofício 26x36, cor natural.  

  
   

 

DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA 

 

A entrega do objeto deverá ser em 10 (dez) dias corridos, após o pedido de compra emitido pelo 

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

parcialmente.  

Os materiais solicitados após pedido de compra deverão ser entregue no Almoxarifado do Fundo 

Municipal de Saúde, na Avenida Guaporé, nº 1796, centro,  telefone (63)  3316 1776. É facultado a 

esta Secretaria rejeitar o objeto, no todo ou em parte, desde que este esteja em desacordo com as 

especificações e condições ofertadas. 

O recebimento do material será feito pelo responsável pelo Almoxarifado o Sr. César Ciel dos Santos. 

 

O objeto será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da entrega dos 

bens, no local e endereço indicados, acompanhado de Termo de Recebimento, que deverá ser 

conferido e assinado por responsável pelo Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

O recebimento do material dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas. 
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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 materiais 

fornecidos, 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.  

 

A Licitante vencedora obrigar-se a manter-se em compatibilidade com as condições de habilitação 

assumidas na licitação durante todo o período da execução do contrato.  

 

 

DAS PENALIDADES 

 

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

garantida a previa defesa, ficara 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; 
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c) Substituir no prazo de 03 (três) dias corridos os materiais que, após a entrega, apresentarem 

defeitos ou vierem a apresentar durante o período de garantia; 

 

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 

 

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). 

 

A Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar as quantidades, conforme previsão estabelecida no 

item 05 deste Termo, total ou parcialmente, de acordo com a conveniência e necessidade 

administrativa. 

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 


