
 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Gurupi-TO, 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, COMUNICA a quem possa interessar sua 

Intenção de Registro de Preços para futura, eventual e parcelado Serviço de Hospedagem  para atender 

a necessidade deste órgão, 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 DO SAMU/SECRETARIA: 

 DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

HOSPEDAGEM 

Item Especificação Unid. Quant. 

 
 

1 

Serviço de Hospedagem - diária (Apartamento Single), com cama de 
solteiro e café da manhã. 

 
 

Diária 
450 

2 
Serviço de Hospedagem - diária (Apartamento Single), com cama de 
casal e café da manhã. 

Diária 50 

3 
Serviço de Hospedagem - diária (Apartamento duplo), com o café da 
manhã. 

Diária 100 

 

FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado, mediante Instrumento Contratual devidamente firmado e o serviço 

efetivamente prestado, em parcela única até 30 (trinta) dias após a emissão da nota 

fiscal/fatura/documento equivalente, sendo conferido e atestado por responsável da Secretaria 

Municipal de Saúde com identificação do referido servidor, desde que não haja fator impeditivo 

provocado pela fornecedora. 

O pagamento pelo serviço prestado será efetuado em conta corrente do fornecedor de forma mensal 

após a apresentação da nota fiscal/eletrônica, atestada pelo responsável, e documentos de 

regularização fiscal (CND). 

Nenhum pagamento será efetuado à fornecedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada 

com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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LOCAL 

Os serviços de hospedagem serão prestados no estabelecimento da licitante vencedora, que deverá ser 

localizado no perímetro urbano da cidade de Gurupi-TO.   

Os usuários dos serviços somente devem ser atendidos após identificação e apresentação das devidas 

autorizações emitidas pelo Departamento de Compras ou outra autoridade designada. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes dos serviços objeto desta 

Licitação correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal 

de Gurupi, 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 dos serviços, antes da realização do procedimento licitatório, 

sendo a data máxima para recebimento da manifestação dia 22 de setembro de 2014. 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde, aos 15 dias do mês de setembro de 2014. 

 

 

Sueli Santos de Sousa Aguiar 

Secretária Municipal de Saúde 
Decreto n° 1.156/2013.  

 


