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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Processo Administrativo Nº 2019.02.062597 

 
 
1.1)- 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 a visando futura, eventual e parcelada a 

Carga de Gás de Cozinha 13 kg (Material de Copa/Cozinha), para a realização das 

atividades funcionais dos departamentos da IES, mediante realização de licitação 
pública na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, conforme condições, 

especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 

02- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

 

Item Descrição/Local/Área Unid. Quant. 

1 
Carga de Botijão 

Carga: Gás de Cozinha, GLP 13 kg  
Unid. 80 

 
03- PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

DO OBJETO:  

 

3.1 A empresa contratada deverá transportar o produto utilizando veículo e 

funcionário próprios, sendo que o prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser 

de até 10(dez) dias contados a partir do recebimento do pedido de Compras e 

Suprimentos da Fundação Unirg;  

 

3.2 As Recargas de Gás de Cozinha 13 kg, deverão ser entregues no Almoxarifado 

Central da Fundação UnirG, de segunda à sexta-feira, das 8hs às 18hs, situado no 

Centro Administrativo da mesma, localizado na Avenida Pará, Quadra 20, Lote 01, nº 

2132, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II,CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.  

 

3.3- A qualidade dos produtos, deverá ser rigorosamente aquele descrito na 

autorização de fornecimento, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso 

daqule, devendo a qualidade do gás GLP ser comprovada por meio de Cerificação em 

Rótulo da Empresa Envasadora, contendo o Registo nos órgãos cometentes, ANP,IPEM 
E ABNT, conforme o caso. 

                

 
4- FORMA DE PAGAMENTO:                                                                                                                               

 
4.1- O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 30 dias após a 

confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UnirG 

mediante o Termo de Recebimento, devidamente acompanhado da  Nota Fiscal que 
será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a 

regularidade fiscal da empresa contratada. 

 

4.2- 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 pelo Setor de Compras e Suprimentos. 

 

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins 
II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 

5- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: 

 
5.1- As despesas decorrentes da prestação do serviço do objeto correrão à conta dos 

recursos próprios da Fundação UNIRG. 

 

5.2- 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 27 de janeiro de 2020. 

 
 

 

 

Gurupi-TO, aos 15 dias do mês de janeiro de 2020. 

 

 
TELMA PEREIRA DE SOUSA MILHOMEM 

Pregoeira da Fundação UNIRG 
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