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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Administrativo Nº 2019.02.060337 

 

 
 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 AQUISIÇÃO FUTURA, PARCELADA E EVENTUAL DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTO, necessárias para dar continuidade as atividades do Setor Limpeza, 
Higienização e Conservação, na realização das atividades funcionais junto aos 

departamentos desta IES, 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: 
 

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

 

Item Descrição Quant. Unid. 

01 

Atomizador Costal Gasolina, ideal para ser utilizado na 

aplicação de Herbicida e Inseticida, podendo ser utilizado 

em aplicações de pó químico. Motor 2 tempos de 56,5 

cilindradas, com alcance de até 15 metros e capacidade do 

reservatório 14L, Potência 3,3 HP, Capacidade de 
Combustível 1,8 Litros e Sistema Anti Vibração. 

Und. 02 

02 

Aspirador de Pó e Água 75 Lts Profissional modelo 

Industrial,  1 tubo flexível de sucção, 2 tubos extensores, 1 

bocal para cantos, 1 bocal escova, 1 bocal para sólidos, 1 
bocal para líquidos e 1 filtro de pano, aspira sólidos e 

líquidos, Amplo reservatório com encaixe fácil, 2 motores 

com acionamento individual, controle de sucção de ar, 

suporte para armazenagem de acessórios, rodas, alça para 

transporte, filtro (lavável) de proteção do motor e filtro HEPA 

(filtro de saída que libera um ar mais limpo), além de 
mangueira para dreno (remoção) do líquido aspirado. Conta 

com nível de potência sonora de 95 dB (A). Potência (W): 2 

Motores de 1.200 W cada / Tensão (V):220 V. 

Und. 02 

03 

Cortador de Grama 60 Litros a gasolina 4 em 1  com 

tração, com saída lateral, saída trazeira, recolhedor e 

reciclador de grama, possui deck de corte com 7 regulagens 

de altura com alavanca central e lâmina de 51cm de corte 
que aumenta o rendimento do trabalho, Equipado com 

rodas rolamentadas com diâmetros frontais de 7" e rodas 

altas na trazeiras de 10", que proporcionam uma vida útil 

maior em relação as rodas com embuchamento e uma 

dirigibilidade mais leve e confortável, devido a sua 
empunhadura em soft grip, Chassis em aço reforçado e 

acelerador completam o equipamento.  Possui motor 4 

tempos com potência de 6hp, econômico e resistente. 

Rotação Normal de 3600 rpm. 

Und. 02 
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04 

Roçadeira Grama Profissional à Gasolina, Potência: 2.0 

kw / 2.7 cv, Cilindrada de 42.2Cc, Motor: 2 tempos, 

capacidade do tanque de combustível 0,64 Litros, Rotação 
lenta de 800rpm e máxima de 12300rpm, Sistema Anti 

vibratório de quatro pontos, cinto duplo com suporte e cabo 

multifuncional e ergonômico. 

Und. 02 

05 

Soprador / Aspirador Gasolina - Soprador/aspirador, 1 

tubo intermediário para sucção + 1 ponteira para sucção, 1 

tubo intermediário para soprar + 1 ponteira para soprar, 1 

saco recolhedor de resíduos e 1 misturador de combustível, 

Potência 1,0 hp, Motor 26,0 cm³ (cc), Tipo do motor do 
soprador 2 tempos, Sistema de partida Manual retrátil, 

Combustível Gasolina comum com óleo 2 tempos, 

Capacidade do tanque do soprador 500 ml, Vazão de saída 

do ar do soprador 612 m³/h, Velocidade máxima de saída 

do ar:225 km/h e Rotação máxima (rpm):7500 /min. 

 
Und. 

 
02 

06 

Lavadora Profissional de Alta Pressão 2.9 Industrial 

2900W, com mangueira de alta pressão de 9 metros, vazão 

máxima de água (l/h): 700; pressão máxima (bar): 150; 
Potência: 2900; pressão de trabalho (bar): 122 e tensão: 

220V. 

Und. 02 

07 

Lavadora Profissional de Alta Pressão 3.7, Industrial 

3700W, com mangueira de alta pressão de 10 metros, vazão 

máxima de água (l/h): 610; pressão máxima (bar): 200; 

Potência: 3700 e tensão: 220V. 

Und. 02 

08 

Secador de Mãos Aço Inox 1.800W Automático 220V, 

indicado para alto e médio fluxo de pessoas, sensor de 

infravermelho de proximidade, tempo de resposta do sensor 

de até 05 segundos, potência mínima de 1.800W, tempo de 
secagem efetiva de 12 segundos. Fabricação Nacional. 

Und. 12 

09 

Cafeteira Elétrica 08 Litros 220V, possui sistema de 

aquecimento em banho maria que garante um café saboroso 

por muito mais tempo, pés em alumínio fundido e 
inclinados, e sapatas antiderrapantes o que dão maior 

durabilidade e não enferruja, torneiras com visor de nível 

para água e café. Certificada pelo Inmetro acompanha um 

coador de pano e escova para limpeza das torneiras. 

Und. 02 

10 

Enceradeira Industrial 350mm de 0,75 HP 220V, rotação 

da escova 175rpm, com cabo em aço com pintura 

eletrostática, caixa de ligação em plástico termo-resistente, 
alavancas de acionamento em plástico ABS / Motores bivolt 

monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para 

cada modelo. Sistema único de câmara de transmissão por 

engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação 

permanente. 

Und. 02 

 
DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA 

 

O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 20 (vinte) dias, contados a 

partir do recebimento do pedido de compras enviado pelo Departamento de Compras e 

Suprimentos da Universidade de Gurupi e Fundação UnirG. 
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Os materiais deverão ser entregues 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. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em 04 (quatro) parcelas de iguais 

valores, em 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) 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.  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da 

aquisição 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 Instituição/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 no dia 19 de 

dezembro 2019. 

 

Gurupi - TO, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019. 
 

 

 

 

 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 
Pregoeira 
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