
 
 
 
                                                         

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A secretaria Municipal de Infraestrutura, 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 para o Registro de preços para 

futura, eventual e parcelada aquisição de produtos agrícolas, mediante realização de licitação pública na 

modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, especificações e quantitativos a seguir 

elencados:  

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA: 

 
3.1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO 

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO 

01 1000 LITROS HERBICIDA GLIFOSATO 480 

02 50 LITROS INSETICIDA METOMIL 

03 50 LITROS CUPINICIDA 

04 250 LITROS HERBICIDA 2.4D 

05 100 SACOS ADUBO 04,14,08+ZN COM 50 KG 

06 100 KG SACO PLASTICO PRETO P/ MUDAS 12X18 

07 100 KG SACO PLASTICO PRETO P/ MUDAS 15X20 

08 100 KG SACO PLASTICO PRETO P/ MUDAS 25X30 

09 50 SACOS  SULFATO DE AMÔNIA C/ 50 KG 

10 50 SACOS UREIA AGRICOLA C/ 50 KG 

11 10 UNID CONJUNTO DE EPI’S PARA APLICAÇÃO DE VENENO (LUVA, MASCARA, CALÇA, 
CAMISA, BONÉ) 

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

deverão ser fornecidos na Secretaria Municipal de Infraestrutura situada na av. Antônio Nunes da Silva 
Nº 2195, parques das acácias, Gurupi, telefone (63) 3315-0063, conforme a necessidade desta 
Secretaria. 

 
  O prazo para entrega dos produtos será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a ordem de 

compras, podendo, este prazo, ser prorrogado por igual período, desde que analisadas e aceitas as 
razões do pedido de prorrogação pela Administração. 

 

 A Fornecedora responsabilizar-se-á, às suas expensas, pelo fornecimento, transporte e entrega dos 
materiais sem nenhum custo oneroso para Gerenciador em relação ao fornecimento do objeto. 

 
Os materiais/produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em embalagens 
invioladas e próprias do fabricante de forma a permitir a identificação e completa segurança durante o 
transporte. 
 
O Prazo de Garantia dos produtos fornecidos não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias para os bens 
não duráveis e 180 (cento e oitenta) dias para os bens duráveis, contados a partir da data de entrega 
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definitiva. O atendimento para prestação, decorrente da Garantia, terá um prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, contados a partir da notificação do Departamento de Compras desta secretaria 
junto à Fornecedora, não cabendo à garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido. 
 
Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade e que apresentem 
defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações da nota de empenho. 
 
A Fornecedora ficará a trocar/substituir, reparar/corrigir, pelo prazo de até 03 dias, após ser notificada 
pela Administração, os materiais caso venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este 
ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 
 
O Gerenciador se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo 
com as especificações e as cláusulas da ARP; 
 
Conforme o § 5º do artigo 1º da Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000, “as empresas produtoras e 
comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das 
embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos 
usuários, e pela dos produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e dos impróprios para utilização ou 
mesmo em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as normas e 
instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes”. 
 
Independentemente da aceitação, a Fornecedora garantirá a qualidade dos produtos fornecidos, 
obrigando-se a repor e/ou corrigir, às suas expensas os defeitos, falhas, irregularidades caso ocorram 
em desacordo ao apresentado na proposta. 
 
A Fornecedora deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, 
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta 
Administração, através do servidor municipal responsável, encarregado de acompanhar a entrega o 
qual atestará o fornecimento do objeto. 
 
A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
Fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente 
atendidas pela Fornecedora sem ônus para a Secretaria. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado 

mensalmente, em parcela única, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão a apresentação da 

Nota Fiscal, referente aos materiais requisitados/solicitados e devidamente entregues, desde que não 

haja fator impeditivo provocado pela licitante fornecedora. 

 

A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e 

deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de materiais emitidas pelas 

respectivas Secretarias/Órgãos participantes responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por 

servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 
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As notas fiscais deverão ser emitidas nominalmente para cada Secretaria/Órgão Participante, com os 

respectivos CNPJ, conforme o montante dos quantitativos totais das respectivas 

requisições/solicitações. 

 

 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora 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. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da aquisição do objeto 

desta Licitação correrão à conta dos recursos das previsões de dotações orçamentárias afetas 
aos Órgãos Gestor e Participantes desta licitação no âmbito Municipal de Gurupi-TO. Os 
Órgãos/Secretarias que tiverem a intenção de participar do referido registro de preços, em 
obediência ao artigo 6º do Decreto nº 7.892/2013, deverão manifestar o seu interesse de 
participação mediante o encaminhamento a esta Secretaria/Órgão Gerenciador, sendo a data 
máxima para recebimento de tal intenção até o dia 04 julho de 2014. 

 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Administração, aos 23 dias do mês de junho de 2014. 
 
 
 

 

  Gerson  José  de Oliveira 

Secretário de Infraestrutura 

Decreto n°11/2013 
 


