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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo Nº 2020.02.068744 

 

 

 

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, Aquisição materiais 

permanente e de consumo para atendimento fisioterapêutico no curso de 

Fisioterapia da Universidade de Gurupi - UnirG, mediante realização de licitação 
pública na modalidade Pregão Eletrônico, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 

conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

 

A Contratada deverá fornecer os objetos com as seguintes características mínimas: 
 

Ite

m 
Descrição Unid Quant 

01 

-Suporte teto p/ fita suspensão 

Medidas: 10cm x 10 cm x 8 cm  

Chapa: 3 mm 

Diâmetro material arco: 10 mm  
Diâmetro dos furos: 10 mm 

Material Aço 

Pintura: Preto Fosco Epóxi 

UN 03 

02 

-Tornozeleira 5,0kg 

Composto por duas unidades de Caneleira Tornozeleira 

Profissional de 5kg cada Especificações Técnicas: Costuras 
reforçadas feitas com linha de alta resistência; Enchimento 

com granalha; Revestimento interno em PVC, não rasga e 

não vaza; Feita toda em Capota Marítima; Fechamento por 

velcro; 

 

PAR 04 

03 

Eletrodo metal c/ pano vegetal 

(9,5 x 8,5 cm) (placas de 10 cm x 9cm) para aparelho de 
galvanopuntura. 

 

UN 07 

04 
Argila verde 100% natural para tratamentos faciais e 

corporais 
Un 07 

05 

Hiperemiante 500ml 

Fluido térmico hiperemiante corporal que hiperemia e 

estimula a microcirculação. 

FR 03 

06 

Lupa cabeça led estética  

Com 02 leds para iluminação e 4 lentes para limpeza 
Dimensões aproximadas do produto: 24 x 20 x 5,5 cm (L x C 

x A) 

Peso aproximado: 0,4 Kg 

UN 02 

07 

Máscara facial oronasal  

Tamanho M  

 Arnês de fácil ajuste 

 Armação transparente. 

 Cotovelo com giro de 360º 

 Almofadas de silicone de parede dupla 
Presilhas de liberação rápida do arnês 

UN 03 

08 

Suporte bolsa térmica gel longo 

Material: borracha de cloropreno revestida com tecido 100% 
poliamida  

UN 03 
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Tamanho: único ajustável 
Dimensões aproximadas 

17cm de largura / 95 cm 

09 

Suporte bolsa térmica gel curto 

-Material: borracha de cloropreno revestida com tecido 100% 

poliamida  

Tamanho: único ajustável 
Dimensões aproximadas: 22x46 (CxL) 

Peso aproximado: 150g  

UN 03 

10 Eletrodo condutivo de silicone 1 metro  UN 03 

11 

KIT MINI BAND 3 INTENSIDADE 

-Material látex; Dimensões aproximadas: 25x5cm (CxL); 

Cores: amarelo, laranja e azul; 

Intensidades: leve, médio e forte. 

 

KIT 04 

12 
Protetor solar fator FPS 50 a 60 frasco com 50g 
-Protetor solar tonalizante FPS 56 para todos os tipos de pele 

e com toque aveludado. 

FR 03 

13 

Kit cubetas PVC flexível azul 

 01 cubeta mini (60ml) 

 01 cubeta pequena (200ml) 

 01 cubeta média (350ml) 

 01 cubeta grande (500ml) 

 01 espátula 

 

 

 

KIT 03 

14 Cubeta plástica cuba rim pvc flexível 600ML azul  UN 07 

15 Pincel cerdas formato leque aplicação facial 04  UN 08 

16 Pincel aplicação mascara corporal 02  UN 08 

17 Pincel cerdas formato leque aplicação facial 24  UN 10 

18 Pincel cerdas formato leque aplicação facial 18  UN 10 

19 

Mini bike 

Material: Plástico resistente 

Dimensões: 40 x 43 x 32cm (C x L x A) 

Peso: 3,30Kg 
Peso máximo suportado: 110kg  

UN 02 

20 

-Hand grip exercitador mãos dedos ajustável de 10 a 40 kg 

Resistência: 4 níveis 

Medidas: 15x10x2cm (AxLxP) 

UN 03 

21 Gel Glicerinado RF RMC - 1kg UN 03 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO:  

 
- O prazo máximo é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do 

pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG. 

Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste 

Termo de Referência. 

 
Os materiais deverão ser entregues PARCELADAMENTE no Almoxarifado Central da 

Fundação UNIRG, 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, nos horários de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas. 

Não serão recebidos materiais em hipótese alguma fora destes horários, salvo por 

acordo prévio com o gestor do departamento. 
 

- As quantidades dos itens apresentados no Item 04 deste Edital servem apenas de 

estimativa para composição dos preços, podendo ou não ser totalmente requisitados, 

conforme necessidade da Universidade de Gurupi - UNIRG, desta forma, não constitui 
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sob nenhuma hipótese, garantia de faturamento. No caso de supressão nas 

quantidades, o preço unitário permanecerá inalterado. 

Os materiais deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, etc, 

atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso 

VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
FORMA DE PAGAMENTO: A forma de pagamento será em 30 dias, após a 

confirmação da entrega dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação UnirG, 

devidamente acompanhados da Nota Fiscal de Aquisição de Produtos. 

 

Após a indicação da empresa vencedora, e a homologação e publicação da respectiva 
Ata de Registro de Preços, a empresa estará apta ao fornecimento dos objetos 

licitados. E a liberação para fornecimento e emissão da nota fiscal, se dará por meio 

de pedido de compra encaminhado pelo Setor de Compras da Fundação UnirG. 

 

A licitante vencedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente aos 

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

 

É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de 

regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional. 

 

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. 

 

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 

serviços emitidas pelo Setor de Compras e Suprimentos. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da 

prestação do serviço do objeto correrão à conta dos recursos próprios da Fundação 

UNIRG. 

 

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 28 de setembro  de 

2020. 

 

Gurupi-TO, aos 16 dias do mês de Setembro de 2020. 

 

 
 

 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 

   Pregoeira da Fundação UNIRG 
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