
 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 

 

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo nº 0860/2014 

 

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7892/2013, na competência de 

Órgão Gerenciador, registra sua intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para futura, 

eventual e parcelada prestação de serviços em diagramação, formatação e confecção/execução de 

serviços gráficos e serigráficos diversos de acordo com a demanda da Secretaria Municipal da Educação 

e Unidades Escolares, vinculadas de acordo com os padrões pré-estabelecidos, mediante realização de 

licitação pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme condições,  

especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 

Lote 01 

Item Quant. Unid. Discriminação 

01 80 UN 

Banner - Produção gráfica de banner, 0,80X1.20m, impresso em jato de tinta, sobre lona 
vinilica, 4/0 cores, acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma 
com corda de naylon para sustentação em suporte desmontável. Obs: cada tiragem deve 
compor o fotolito e no mínimo 01 exemplar. 

02 50 UN 

Banner - Produção gráfica de banner, 1.20X1.60m, impresso em jato de tinta, sobre lona 
vinilica, 4/0 cores, acabamento com duas hastes, uma em cada extremidade, sendo uma 
com corda de naylon para sustentação em suporte desmontável. Obs: cada tiragem deve 
compor o fotolito e no mínimo 01 exemplar. 

03 13 UN Banner - Produção gráfica de banner horizontal para fundo de palco, 1.20m X 6.00m, 
impressão 4 cores em lona, e acabamento com ilhós. 

04 4.000 UN 
Crachás - Formato: 14X11 cm, impressão 4/0 cores, com cordão afixado em dois furos 
laterais, em papel reciclado, personalizado com até 02 logo. Obs: pode ser feito em 
tiragem diversa  

05 200 UN 

Crachás - Confecção de fotolito, impressão e acabamento de crachás em papel supremo 
250g, revestido em BOPP, com plastificação rígida, com furo central na parte superior, 
abaloada nas quatro extremidades, no Formato 13,5 X 9,5 cm, 4/0 cores.  Obs: pode ser 
feito em tiragem diversa  

06 4.000 UN Caneta personalizada:Caneta esferográfica emborrachada na parte inferior, personalizada 
com até 02 logo na parte superior. Obs: Pode ser feito em lote e tiragem diversa 

07 20.000 UN 
Folder Institucional– Formato 1: confecção de fotolito, impressão e acabamento de 
folder, 21X30cm, 4X4, frente e verso, impresso em papel couchê brilhante/fosco 150g, 
acabamento com 03 dobras. 

08 20.000 UN Formato 2: confecção de fotolito, impressão e acabamento de folder,32X30cm, frente e 
verso, impresso em papel couchê brilhante/fosco 150g, acabamento com 01 dobra. 
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09 20.000 UN 
Formato 3: confecção de fotolito, impressão e acabamento de folder,60X20cm, 4X4, 
frente e verso, impresso em papel couchê brilhante/fosco 150g, acabamento com 03 
dobras. Obs: Pode ser feito em lote e tiragem diversa 

10 3.000 UN 
Cartaz–Confecção de fotolito de fotolito impressão e acabamento de cartaz formato 
46X64cm, 48X66cm ou 30X42cm,  4/4 cores, impresso em papel couchê brilho ou fosco 
170g. Obs: cada tiragem deve compor o fotolito e no mínimo 50 exemplares. 

11 02 UN 
Painel em Banner –Produção gráfica de painel em banner, 6,00X2.10m,impresso em jato 
de tinta, sobre lona vinilica, 4/0 cores, acabamento com quatro hastes de ferro, uma em 
cada extremidade, para sustentação através de parafusos em paredes. 

12 60 UN Adesivo em vinil, em recortes com logomarca padrão do município, medindo 0,30 cm x 
0,75 cm, para portas laterais dos veículos oficiais, MODELO OFICIAL DO MUNICÍPIO. 

13 30 UN Adesivo em vinil–em recortes com telefone para denúncia e logomarca padrão do 
município, medindo 0,10 cm x 0,20 cm. 

14 200 UN Faixa– Impressa em jato de tinta, sobre lona vinilica, 4/0 cores, acabamento com duas 
hastes de madeira, 3,00m x 0,60 Cm. 

15 200 UN Faixa –Impressa em jato de tinta, sobre lona vinilica, 4/0 cores, acabamento com duas 
hastes de madeira,1.5m x 0,60 Cm. 

16 02 UN Tapete Personalizado com brasão do município e logomarca, medindo 0,60 cm x 2.20 m, 
modelo a ser apresentado na confecção. 

 

Lote 2 

17 4000 UN 
Bloco de anotações personalizado Formato: 14x11cm, em papel AP de 75 gramas, 4X0 
cores, 20 X1 via, com capa e contracapa. Obs: cada tiragem deve compor o fotolito e no 
mínimo 50 exemplares. 

18 3000 UN 
Certificados– Confecção de fotolito, impressão e acabamento de certificados, 21,0 X 29,7 
cm, papel couchê com brilho, 180g, 4/1 cores, formato fechado. Obs: Pode ser feito em 
lote e tiragem diversa 

19 30.000 UN Convite–Confecção de convite 15 x 10cm, 4/0 cores, papel supremo  o8 couchê brilho 
210g. Obs: Pode ser feito em lote e tiragem diversa 

20 10.000 UN 
Envelope tipo ofício em papel reciclado com brasão do Município e logomarca, 4/0 cores, 
formato 114mm X 229mm, 120 g/m², policromia frente e verso fechado, modelo a ser 
fornecido, pacotes de 100 unidades. Obs. Apresentar prova unitária para aprovação.  

21 5.000 UN 
Envelope tipo A-4, em papel reciclado com brasão do Município e logomarca, 4/0 cores, 
formato 340mm X 240mm, 120 g/m², policromia frente e verso fechado, modelo a ser 
fornecido, pacotes de 100 unidades. Obs. Apresentar prova unitária para aprovação.  

22 500 UN 
Envelope tipo saco em papel reciclado com brasão do Município e logomarca, 4/0 cores, 
formato410mmX310mm, 120 g/m², policromia frente e verso fechado, modelo a ser 
fornecido, pacotes de 100 unidades. Obs. Apresentar prova unitária para aprovação. 

23 20.000 UN Pastas padrão para processos, em ficha cor ouro 120g, impressão em uma cor, com brasão 
e logomarca do Município. 

24 1000 UN  Agenda capa dura, aspiral em aço AIRÔ com uma bolsa plástica, com 368 páginas sendo 44 
páginas policromia em couchê 115 e 324 páginas P/B em AP 75 

25 5.000 UN Pasta em papel Triplex 250, plastificada, com bolso, medindo 23 cm X 32cm e impressão 
em policromia. 
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DO PRAZO, DA FORMA, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO PARA O FORNECIMENTO 

DO OBJETO 

O fornecimento, o translado dos produtos são de inteira responsabilidade da parte contratada, 

incluindo as expensas e deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, 

conforme a necessidade. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório e 

seus anexos, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhuma cobrança a esta 

Administração. 

No momento da entrega os materiais serão vistoriados pelo Fiscal do contrato e, caso estejam com 

defeito deverão ser substituídos em até 24 horas. Os defeitos poderão ser em relação à má 

qualidade da impressão e dos materiais utilizados; impressão não condizente com a arte repassada 

tamanhos diferentes dos exigidos, dentre outros. 

Caso seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade na qualidade dos objetos 

confeccionados, em decorrência da sua utilização e estes rasgarem ou mancharem, deverão ser 

substituídos em até 24 horas com ônus por conta da contratada, sob pena de sofrer aplicação de 

sanção correspondente a inexecução contratual. 

Todos os meios necessários à correta confecção dos materiais solicitados, assim como a entrega no 

local informado, são de responsabilidade da contratada. 

Todo e qualquer ônus decorrente à execução dos serviços de confecção dos objetos licitados, 

inclusive eventuais seguros e frete, será de inteira responsabilidade da Contratada 

Os serviços a serem executados incluem além da impressão digital acabamento, embalagem e 

empacotamento dos materiais impressos, transporte e entrega destes na Secretaria Municipal de 

Educação. 

Cumprir fielmente os planos da metodologia de execução e fornecer o objeto segundo os 

parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e 

às recomendações da boa técnica; 

FORMA DE PAGAMENTO:  

O pagamento à licitante vencedora será efetuado após a prestação do serviço e condições fixadas 

previamente no respectivo Pregão, mediante apresentação de Nota Fiscal, que será emitida 

mediante a execução e entrega dos serviços onde serão conferidas e atestadas por responsável da 

Secretaria Municipal da Educação, bem como os documentos de comprovação da regularidade 

fiscal as Certidões de regularidade junto a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, Estadual e 

Municipal, bem como INSS e FGTS, CNDT aprovada pela Comissão de Fiscalização.  
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 O prazo máximo para a efetivação do pagamento será até o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente, desde que não haja fator impeditivo provocado pela licitante vencedora. 

O período máximo de faturamento será de 30 (trinta dias) dias, após os serviços prestados, em 

conformidade com as solicitações da Contratante. 

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:  

 

A despesa decorrente da contratação do objeto desta Licitação correrá à conta dos recursos específicos 

consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Gurupi. 

 

 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 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 tão intenção, dia 10 de abril de 

2014. 

 

                      Secretaria Municipal de Educação, aos 28 dias do mês de março de 2014. 

 

 

 

 

Eurípedes Fernandes Cunha 

Secretário de Educação 


