
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, em 
obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº7.892/2013, na competência de Órgão Gerenciador, 
registra sua Intenção de Registro de Preços para aquisição de itens de identidade visual e placas de 
sinalização destinados a suprir as necessidades de padronização visual da UPA 24 horas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Gurupi - TO, 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. DISCRIMINAÇÃO 

01 200 UNID 

Crachá em PVC com 5,4 cm de largura x 8,5 cm de altura contendo foto, nome e 
função com jacaré com impressão de ambos os lados de acordo com modelo 
contido na página 18 do Manual de Identidade Visual UPA 24 H versão 1.0 de 
Abril de 2012. 

02 02 UNID 

Placa de rua em metal com 150 cm de largura x 77 cm de altura com 2 barras de 
aço de fixação de acordo com modelo contido na página 21 do Manual de 
Identidade Visual UPA 24 H versão 1.0 de Abril de 2012. 

03 02 UNID 

Totem triangular em metal com 65 cm de largura x 350 cm de altura de acordo 
com modelo contido na página 22 do Manual de Identidade Visual UPA 24 HS 
versão 1.0 de Abril de 2012. 

04 02 UNID 

Placa externa em metal com 150 cm de largura x 75 cm altura versão horizontal 
de acordo com modelo contido na página 23 do Manual de Identidade Visual 
UPA 24 H versão 1.0 de Abril de 2012. 

05 06 UNID 

Placas internas de orientação em acrílico 40 cm largura x 50 cm de altura de 
acordo com modelo contido na página 29 do Manual de Identidade Visual UPA 
24 H versão 1.0 de Abril de 2012. 

06 120 UNID 

Placas internas para sinalização de salas de 20 cm de largura x 10 cm de altura de 
acordo com modelo contido na página 30 do Manual de Identidade Visual UPA 
24 H versão 1.0 de Abril de 2012. 

 
 
 
PRAZO DE ENTREGA: 
   

O prazo de entrega dos materiais deverá ser de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento do 
Pedido de Compras enviado pelo Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde. 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
 

Os materiais deverão ser entregues junto ao Almoxarifado Central da Saúde, situado na Av. Guaporé, esquina com 
Rua 11, Gurupi - TO, aos cuidados do Sr. César, gestor do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
A fornecedora responsabilizar-se-á, às suas expensas, pelo transporte dos materiais e deverá entregá-

los/descarregá-los, no local indicado pelo respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para Administração em 
relação à entrega dos mesmos. 
 
 



 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                     
 

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 medicamentos fornecidos, 
sem rasuras, fazendo constar na mesma, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e respectiva agência.  
 

 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. 
 
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. 
 

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 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 do objeto, antes da realização do procedimento licitatório, sendo a data 
máxima para recebimento de tal intenção dia 19 de Julho de 2013. 

 
Fundo Municipal de Saúde, aos 04 dias do mês de julho de 2013. 

 
 
 

DIEGO LORENZI AGNOLIN 
Secretário de Municipal de Saúde 


