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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo Nº 2019.02.054721 

 

 

A Fundação UNIRG, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 7.892/2013, com 

alterações dada pelo Decreto Federal 9.488/2018 na competência de Órgão 

Gerenciador, registra sua Intenção de Registro de Preços no âmbito municipal, para 

futura, eventual e parcelada aquisição de materiais para Sinalização Viária para 

atender as necessidades da Fundação/Universidade de Gurupi no tocante a 
sinalização dos estacionamentos do Campus I, 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: 
 

Ite

m 

Qt Und. Especificação 

01 50 GL Esmalte Sintético Branco, a Base de Solvente. Lata 3.600 ml.  

02 5 GL Esmalte Sintético Preto, a Base de Solvente. Lata 3.600 ml.  

03 10 GL 
Esmalte Sintético Vermelho, a Base de Solvente. Lata 3.600 ml.  

04 20 UND 

Perfil na Chapa de Aço 600x600mm, espessura da chapa #18, 

recortado no formato Circular, com as bordas lixadas, diâmetro de 
60 cm, com 02 (dois) furos para passagem de parafuso 5x16 no 

distanciamento entre um e o outro de 35 cm 

05 6 UND Solvente para Diluição de Tinta Acrílica. Lata 18 Litros 

06 5 UND 
Tinta para Demarcação Viária Amarela Base de Resina Acrílica, 

ABNT/NBR 11.862:2012, Lata de 18 litros 

07 5 UND 
Tinta para Demarcação viária Azul Base de Resina Acrílica 

ABNT/NBR 11.862:2012, Lata de 18 litros. 

08 20 UND 
Tinta para Demarcação Viária Branca a Base de Resina  Acrílica, 

ABNT/NBR 11.862:2012, Lata de 18 litros. 

09 5 UND 
Tinta para Demarcação Viária Vermelha a Base de Resina, 

ABNT/NBR 11.862:2012, Lata de 18 litros. 

10 20 UND 

Tubo “2” em Aço, na #18, 03 (três) metros, sem costura, com 2 (dois) 

furos para passagem de parafuso 5x16 no distanciamento entre um e 

outro de 35 cm 
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DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA                  

Após o recebimento do Pedido de Compras enviado pelo Setor de Compras e 

Suprimentos, o os materiais solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado Central 

no Centro administrativo da Fundação UnirG, situado à Avenida Pará nº 2432, Centro 

de Gurupi-TO em até 10 dias corridos.  

Sendo os objetos entregues em desacordo com o especificado neste termo e na 

proposta da empresa vencedora este será rejeitado, obrigando-se a empresa a 

substituí-lo imediatamente, sendo estas executadas às suas próprias expensas, sob 

pena de ser aplicada penalidade. 

 

 Toda e qualquer alteração e/ou modificação de forma qualitativa ou quantitativa dos 
serviços poderão ser feitas pela CONTRATADA somente com o consentimento expresso 

da CONTRATANTE; 

 

A Empresa Contratada deverá entregar o produto em perfeito estado e conforme 

especificação do produto adotada pela Contratante, com especial observância dos 

termos contratuais; 

Toda e qualquer alteração e/ou modificação de forma qualitativa ou quantitativa só 

poderão ser feitas pela CONTRATADA somente com o consentimento expresso e por 

escrito da CONTRATANTE; 

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 

término da prestação de serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal que será 

conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, depois de verificada a 

regularidade fiscal da empresa contratada. 

 
 

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 30 de agosto de 2019. 

 

 

Gurupi-TO, aos 20 dias do mês de agosto de 2019. 

 
 

 

 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeira da Fundação UNIRG 
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