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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo Administrativo Nº 2020.02.064852 
 

 

A Fundação UNIRG, 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 Registro de Preços para futura, eventual e parcelada a 

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE GURUPI – 

UNIRG E EXPANSÃO, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão 

Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a 

seguir elencados: 

 
1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO 

 

Item Descrição / Especificação Unidade Quant. 

01 

MESA PARA REUNIÃO OVAL 
dimensões 160 x 90 x 74cm, cor azul royal, confeccionada em madeira 
MDP 15mm com acabamento em perfil PVC duas abas 16mm, pés em 
tubo 50x30 com pintura epóxi. Fixação da saia com parafuso rosqueável, 
fixação do tampo da mesa de forma frontal com 08 parafusos em rosca 
soberba 

UND 20 

02 

MESA PARA ESCRITÓRIO / COMPUTADOR COM TECLADO RETRÁTIL 
com chave e tranca, cor azul Royal; tampão 100 cm x 60 cm, saia frontal 
110 cm x 35 cm e duas saias laterais 60 cm x 35 cm em material MDF, 
com acabamento em fita PVC de borda cinza tipo encaixe na lateral do 
tampo, sendo estruturada em ferro metalão 40mm x 40mm em chapa 18, 
altura 75 cm, largura 55 cm, comprimento de 100 cm e com travamento 
inferior de 51 cm x 94 cm com ponteiras de pés de plástico, tinha epóxi 
cor cinza, fixação do madeiramento com ferro deverá ser em rosca 
soberba. Obs: a estrutura de ferrro que fixará o tampo deverá acompanhar 
todo o tamanho da mesa conforme medidas acima. 

UND 30 

03 

CADEIRA DE BALCÃO DE ATENDIMENTO 
Cadeira giratória tipo executiva para balcão/caixa/recepção, em estofado 
courano ecológico resistente e com costura transversal no assento e 
encosto com estrela em aço com capa. 

UND 10 

04 
MESA PARA REUNIÃO REDONDA 
cor azul royal, dimensões 74cmx100cmx120cm. 

UND 20 

05 

SOFA ÚNICO  
Assento: Espuma D-33.  Encosto: Espuma D-23 com Manta de Poliéster 
Siliconizada.  Braços: Espuma D-23.  Metal cormado 204 x 88 x 94 cm, 
Percintas elásticas, Revestimento suede, cor azul royal. 
Dois assentos. 

UND 6 

06 

POLTRONA DECORATIVA ELEGANCE 65 AZUL ROYAL  Tecido: 
Jacquar.  Cor: Azul Royal.  Estampa: Medalhão.  Pés Palito: Madeira.  
Espuma encosto e assento: Densidade 28 selada.  Dimensões 

Largura encosto: 65cm, Altura total: 90cm (chão até encosto),   Altura: 
47cm (chão até assento),  Largura assento: 70cm,  Profundidade assento: 
45cm 

UND 6 

 
07 

BANQUETAS GRANDE  
Banqueta com 4 pés, estofado com base de MDF, e courino higienizável. 
Diâmetro do assento 30 cm comprimento dos pés 70 cm. Arco 
circunferência inferior de estabilização e apoio dos pés 29 cm. 

UND 185 

08 
BANQUETA PEQUENA 
Estofado com base em MDF, e courino higienizável, diâmetro do assento 
31 cm comprimento dos pés 47 cm arco (circunferência) inferior de 

UND 185 
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estabilização e apoio dos pés 39 cm. 

09 
REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA, FROST FREE BRANCO 300 
LITROS 

UND 15 

10 

MESA DE MAYO 
Mesa tipo mayo com bandeja inox de aproximadamente 0,48m x 0,32m e 
altura regulável através de manípulo lateral; Estrutura em tubos 
esmaltados, 3 rodízios giratórios, base superior em ferro redondo maciço 
cromado e bandeja inoxidável. 
Garantia mínima: 12 meses 

UND 12 

11 

MESA TRAPÉZIO MODULAR 
Mesa escolar modular trapezoidal que permite diversos tipos de layout, 
ampla superfície de trabalho no tampo, altura do tampo 70 cm estrutura 
leve empilhável e moderna além de gancho para mochila, cor azul royal. 

UND 720 

12 

CADEIRA SG FIXA 
Cadeira com estrutura metálica, empilhável, e assento em polipropileno, 
com porta livros opcional, cor azul royal. 

Dimensões (alt x larg x prof x assento) 

79 x 54 x 53 x 44 cm 

UND 720 

13 

ESTAÇÃO DE ENERGIA TOTEM 
O totem H6 é uma estação de recarga para até 6 dispositivos e foi 
desenvolvido para oferecer energia elétrica em sala de aula, possibilitando 
que os dispositivos dos alunos funcionem sem interrupções. 

UND 120 

14 

POLTRONAS COM ASSENTOS REBATÍVEL POR MOLA DE TORÇÃO.  
Laterais em madeira revestida. Apoio de braço injetado. Assento: madeira 
compensado com espessura de 14 mm sendo 9 lâminas de 1.50mm. Suas 
lâminas são unidas por uma resina a base de uréia, cola farinha e agua 
sendo prensadas a agente anatomicamente. Espuma inetada poliuretano 
com 50mm  de espessura e densidade 45 kg/m3°. Sua fixação é feita 
utilizando-se adesivo pra colchões e estofados.  Encosto: madeira 
compensado com espessura de 12 mm sendo 6 lâminas de 2mm. Suas 
lâminas são usadas por uma resina a base de uréia, cola farinha e água 
sendo prensadas a quente anatomicamente. Espuma – espuma injetada 
poliuretano com 52mm de espessura e densidade 45 kg/m3°. Sua fixação 
é feita utilizando-se adesivo pra colchões e estofados.  Laterais em 

madeira revestida no mesmo material utilizado no assento e encosto.  
Apoio para braços em pu com dimensões de 370mm de comprimento por 
68mm de largura.  Fixação do apoio: são utilizados duas barras chatas co 
m dimensões de de ¾ x 1/8 e furos oblongos de 14x8mm.  Revestimento 
do assento e encosto em couríssimo cor azul royal. 
Estrutura metálica lateral e intermédiaria: Fixação do encosto – para 
fixação do encosto são utilizadas chapas dobradas em forma de i com 
furos oblongos, confeccionadas em aço carbono sae 1006 1010 com 
espessura de 1/8”.  Sapata – confeccionada em chapa aço carbono sae 
1006/1010 bitola #14 (2 mm de espessura) estampada com 4 furos de 
08mm com dimensões entre furos de 225x60mm.  Fixação de assento – o 
assento é fixado ao mecanismo rebatível por parafusos a uma barra chata 
confeccionada em aço carbono sae 1006 1010 com perfil de 2” x 3/16 de 
espessuras, soldada à estrutura. 
Acabamento – cor azul royal texturizado realizado por processo 
eletrostático utilizando-se tinta a pó.  
As poltronas deverão ser entregues e instaladas em local indicado pela 
Fundação UNIRG. O produto deverá possuir compatibilidade com a nr 17 

ergonomia. 

UND 100 

 

2. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO LOCAL DE ENTREGA  

2.1. O objeto será adquirido de forma parcelada conforme necessidade da Universidade de 

Gurupi – UnirG, não estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total 

registrado. 
 

2.2. A(s) Fornecedora(s) do objeto terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a 

entrega, contados a partir da assinatura do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras 

mailto:cpl@unirg.edu.br
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e Suprimentos da Fundação UNIRG, podendo tal prazo ser prorrogado mediante autorização 

expressa da Administração. 
 

2.3. O objeto deverá atender rigorosamente às especificações mínimas solicitadas neste termo de 

referência. 
 

2.4. A entrega do objeto deverá estar acompanhada da Nota Fiscal e no recebimento dos 

mesmos serão observadas por servidor responsável designado pela Contratante: 

a) Atesto definitivo, após a verificação dos itens, especificações, qualidade e quantidade 

atendidas de acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação do Fiscal 

e/ou Responsável designado, onde será apresentado o cumprimento integral dos termos; 

b) Atesto de rejeição, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as 
especificações do Termo de Referência, em caráter insanável. 

 

2.4.1. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver 

em desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja 

dentro do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades. 

 

2.5. O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, conforme o caso, de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens 

a procedência e demais características que o identifiquem e os qualifiquem. 

 

3. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
3.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UnirG, no ato 

da ordem de compra/ordem e serviço, no seguinte endereço: 

a) Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UnirG, na 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO. 

 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UnirG, conforme Cláusula 

específica do Instrumento Contratual.  

 
4.2. O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 03 (tres) parcelas de iguais 

valores, em 30, 60 e 90 dias, após a confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado 
Central da Fundação UnirG, devidamente acompanhados da Nota Fiscal de Aquisição de Produtos, que 
será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal 

da Fornecedora/Contratada. 

 
5. DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO  

5.1. Os órgãos 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 Comissão, 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 04 de maio de 2020. 

 

 

 
Gurupi - TO, aos 20 dias do mês de abril de 2020. 

 

 

 

 
Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeiro da Fundação UNIRG 
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