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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo Administrativo Nº 2019.02.058473 

 

 
 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 Contratação de Empresa Especializada em serviços de Locação de 

Ônibus. Conforme especificações complementares constantes no anexo I - do Termo de 
Referência, 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  

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

 

 

Item Especificação Unid. Quant. 

1. 

Locação de Ônibus Executivo, trucado, com ar condicionado, água 

mineral, banheiro e capacidade para no mínimo 45 (quarenta e 
cinco) passageiros sentados, incluso: motorista, combustível e 

seguro total. 

Km 18.744 

 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 
Os serviços serão fornecidos parceladamente, de acordo a necessidade da Fundação e 

Universidade UnirG, nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada 

constante no Termo de Referência, em atendimento às requisições expedidas pelo 

Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG (correio eletrônico, fax-símile 

ou outro meio de comunicação) e as entregas deverão ser feitas no Setor Almoxarifado Central 

- Centro Administrativo da Fundação UnirG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, 
nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423- 250, Gurupi/TO, das 08:00 

às 12:00 e 14:00 às 18:00 horas. 

 

O prazo mínimo para comunicação da necessidade do veículo à CONTRATADA será de 48 

(quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da respectiva requisição de compra, 
enviado pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UnirG. 

 

O trecho/viagem para fins da contração, terá sempre como cidade de partida e destino final, 

Gurupi - TO. A quilometragem sempre será contada a partir da referida cidade, considerando 

o início da viagem até o destino e o respectivo retorno (ida e volta). 

 
As datas previstas poderão ser alteradas em caso de mudança da programação dos eventos, 

devendo ser comunicada para a empresa com antecedência de pelo menos 24(vinte e quatro) 

horas. 

 

Os profissionais responsáveis pela condução do veículo serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, que deverão estar uniformizados e com habilitação adequada e válida para 

condução de transportes de passageiros. A cada 800 km percorridos efetuar a troca do 

profissional condutor. 

 

Despesas de manutenção, reboque, acidentes de trânsito, pedágios, taxas de estacionamento, 

ou outros custos cobrados por órgãos públicos, são de responsabilidade da CONTRATADA. 
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Caberá à CONTRATADA responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE. 

 

A Fundação UNIRG, não se responsabilizará por qualquer quebra, avarias de peças que sejam 
causadas por desgaste normal de utilização, sendo devida, entretanto, a apuração de 

responsabilidade no caso de avaria causada por imprudência, imperícia ou negligência dos 

usuários. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: A forma de pagamento será de 30 (trinta) dias, após a confirmação 
da entrega dos materiais, no Almoxarifado Central da Fundação UnirG, devidamente 

acompanhados da Nota Fiscal de Aquisição de serviços de Locação de Ônibus. 

 

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 dia 08 de outubro de 2019. 

 

Gurupi - TO, aos 26 dias do mês de setembro de 2019. 

 

 

 
 

Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeira 
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