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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Administrativo Nº 2014.02.001341, 2013.02.000377 e 2013.02.000530 
 

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 contratação de empresa especializada na prestação de 
SERVIÇOS SERIGRÁFICOS destinados à Fundação e Centro Universitário UNIRG e 
para realização do Congresso Científico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Presencial - SRP, tipo 
menor preço por item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir 
elencados:  

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

1 Adesivo fotográfico tamanho A3 UN 60 

2 
Adesivo personalizado - 21x15cm, 4 
cores, pvc leitoso 

UN  1.000 

3 

Banner personalizado em lona 
sintética na cor branca, com 
acabamento em cabo de madeira ou 
pvc de 20mm na parte superior e 
inferior e cordão para suporte. 
Impressão eletrônica na frente em 
policromia (4/0) 

M² 17 

4 

Camiseta de malha PV 67% poliéster, 
33% viscose, cores diversas, gola 
redonda, mangas curtas, arte com 
pintura em policromia, frente e 
costas. Tamanhos P, M e G 

UN 40 

5 
Caneta personalizada em material 
reciclado 

UN  2.000 

6 
Chaveiro personalizado, plástico, 4cm 
diâmetro, gel, argola e cordão, 02 
cores 

UN 1.500 

7 
Chaveiro personalizado, plástico, 
formato da logomarca recortado, 
cordão de metal e argola, 01 cor 

UN  500 

8 

Necessaire personalizada PVC 
0,40mm, 18cm(C) X 9,5cm(A) X 
6cm(L), alça lateral, fechamento zíper 
tecido, com Logomarca UnirG, 1 ou 2 
cores  

UN 500 

9 
Porta fotos personalizado de plástico, 
15cm(C) X 10cm(A), formato coração, 
com ventosa (1) fixa, 02 cores 

UN 1.500 

10 
Sacola plástica, branca, 
personalizada, 21cm(C) X 30cm(A) 

UN 1.500 

11 

CAMISETA PERSONALIZADA em 
malha 100% algodão, cor branca, fio 
30, manga curta, com impressão 
serigráfica em 4 cores na frente e 
costas. O quantitativo será 
distribuído nos tamanhos PP, P, M, G 
e GG. 

un  250 
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12 
CAMISETA PERSONALIZADA em 
malha branca, fio penteado, com 
manga colorida, silk frente e costas 

un  500 

13 

BONÉ PERSONALIZADO em tecido 
tectel na cor branca com fecho em 
velcro e impressão serigráfica em 4 
cores na frente e laterais. Tamanho 
único. 

un  60 

14 

BANNER PERSONALIZADO em lona 
sintética na cor branca, com 
acabamento em cabo de madeira ou 
pvc de 20mm na parte superior e 
inferior e cordão para suporte. 
Impressão eletrônica na frente em 
policromia (4/0) 

m² 130 

15 

FAIXA PERSONALIZADA  em tecido 
morim branco, com pintura manual 
em tinta, 3 cores (incluindo uma 
logomarca), formato 0,50 cm x 5m, 
com acabamento em madeira nas 
laterais. 

mt 
linear 

100 

16 
BOLSA PERSONALIZADA em material 
reciclado(tecido de garrafa pet) 

un  2000 

17 
CRACHÁ PERSONALIZADO em 
material reciclado(tecido de garrafa 
pet) 

un  3000 

18 
SQUEEZE - garrafa plástica 500ml, 
cor branca com silk em 2 cores 

un  2000 

19 
Caneta personalizada em material 
reciclado 

un  3000 

20 
Adesivo personalizado - 21x15cm, 4 
cores, pvc leitoso 

un  150 

21 

Confecção de crachás de 
identificação em formato PVC leitoso 
branco, tamanho 8,5x5,5cm, com 
impressão colorida na frente e 
presilha de metal jacaré, contendo 
logomarcas do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNIRG. 

un 1000 

 
PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO:  
Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Fundação UNIRG, no 
prazo de dez (10) dias a partir do recebimento do pedido de compras enviado pelo 
Setor de Compras e Suprimentos. 
Os materiais ofertados pelo licitante deverão atender às exigências de qualidade, 
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 
qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 
 
Será necessário revisão da formatação do documento por parte da contratada através 
de apresentação de uma “prova” em papel, com a simulação da impressão a fim de 
serem avaliadas por parte da Fundação UnirG no que diz respeito à qualidade da 
impressão, a primeira a ser entregue no prazo de até 05 (cinco) dias contados da 
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contratação, com vistas à realização de eventuais ajustes e correções conforme as 
especificações apresentadas neste Termo de Referência.  

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 
quantidade e das especificações contratadas. 
 
Será necessário revisão da formatação do documento por parte da contratada por meio 
de apresentação de uma “prova” em papel, com a simulação da impressão a fim de 
serem avaliadas por parte da Fundação UnirG no que diz respeito à qualidade da 
impressão, com vistas à realização de eventuais ajustes e correções conforme as 
especificações apresentadas neste Termo de Referência.  
 
Cabe ressaltar que os símbolos, logomarcas e textos especificados estarão sujeitos a 

modificações, que serão comunicadas previamente a contratada. 
 
As quantidades apresentadas servem apenas de estimativa para composição dos 
preços, podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade da 
Fundação UNIRG; desta forma, não constitui, sob nenhuma hipótese, garantia de 
faturamento. No caso de haver acréscimo ou supressão nas quantidades dos materiais, o 
preço dos mesmos permanecerá inalterado. 
 
8.8 - A Fundação UNIRG poderá solicitar as quantidades, conforme previsão 
estabelecida no item 4 desse Termo, total ou parcialmente, de acordo com a 
conveniência e necessidade administrativa 
 
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 
dia 03 de abril de 2014. 

 
 

 
Gurupi-TO, ao primeiro dia do mês de abril de 2014. 

 
 

 
CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO 

Pregoeira da Fundação UNIRG 
 


