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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo Administrativo Nº 2019.02.054828 

 

 

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 confecção, fornecimento e 

instalação de MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO para atendimento 

das necessidades da Fundação e Universidade de Gurupi, 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 UNID QUANT 

1 
Placa PVC 2mm, personalizadas com adesivo de 

impressão, 4 cores. 
M² 500 

2 
Placa PVC 5mm, personalizadas com adesivo de 

impressão, 4 cores. 
M² 350 

3 
Adesivo p/ plotagem de vidros (portas ou janelas), 

paredes e veículos, perfurado, 4 cores. (Com Instalação) 
M² 120 

4 
Adesivo p/ plotagem de vidros (portas ou janelas), 

paredes e veículos, leitoso, 4 cores. (Com Instalação) 
M² 500 

5 

Outdoor front light de estrutura de ferro, altura do solo 

ao topo do painel: 9m, altura da base a parte inferior do 
painel: 5mt, tamanho do painel: 3m x 6m (AxC), lona 

medindo aproximadamente 18m², base reforçada de 

concreto, iluminação com 4 refletores LED. (Com 

Instalação) 

UN 03 

6 

Confecção e instalação de estrutura metálica com 

revestimento em ACM na cor azul alto brilho, medindo 
807x495cm. Letras caixa com logomarca e nome com 

face em policarbonato cristal 3mm, adesivo branco por 

dentro, relevo de 12 e 6cm, iluminação na face através 

de módulos de LED, com medida total da logo de 

480x378cm. CAMPUS I 

UN 1 

7 

Confecção e instalação de estrutura metálica com 
revestimento em ACM na cor azul alto brilho, medindo 

744x200cm, duas laterais medindo 860x200cm. Letras 

caixa com logomarca e nome com face em policarbonato 

cristal de 3mm, adesivo branco por dentro, relevo de 12 

e 6 cm, iluminação na face através de módulos de LED, 

com medida total da logo de 409x112cm. CAMPUS I 

UN 1 

8 

Confecção e instalação de estrutura metálica com 
revestimento em ACM na cor azul alto brilho, medindo 

865x200cm. Letra caixa 12cm e 6 cm de policarbonato 

cristal 3cm, adesivo branco interno com iluminação na 

face por meio de módulos de LED. CAMPUS II - BLOCO 

CENTRAL  

UN 1 

9 
Confecção e instalação de estrutura metálica com 
revestimento em ACM na cor azul alto brilho, medindo 

375x85cm. Letras caixa 12cm com logotipo. NPJ 

UN 1 

10 
Confecção e instalação de estrutura metálica com 

revestimento em ACM na cor azul alto brilho, medindo 
UN 1 

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins 

II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

Página 2 de 3 

 

 

 
Fls.: _______________ 

Rubrica: ___________ 

700X150cm. Letras caixa 12cm com logotipo. CLINICA 

ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

11 

Confecção e instalação de painel/ fachada tela cega com 

estrutura em metalon, lona impressa, 4 cores, tamanho 

1422 x 137cm. AMBULATÓRIO 

UN 1 

12 

Confecção e instalação de painel/fachada tela cega com 

estrutura em metalon, lona impressa, 4 cores, tamanho 
280x137cm. AMBULATÓRIO 

UN 2 

13 

Confecção e instalação de painel/ fachada tela cega com 

estrutura em metalon, lona impressa, 4 cores, tamanho 

510 x 100cm. NED 

UN 1 

14 

Confecção e instalação de painel/ fachada tela cega com 

estrutura em metalon, lona impressa, 4 cores, tamanho 

500 x 120cm. NEES 

UN 1 

15 

Capacho / Tapete Personalizado, dimensões 

160x080cm, em manta de filamentos de vinil 
entrelaçados com costado de vinil entrelaçados com 

fundo costal; 100% PVC, cor: Fundo (Prata), Logo (Azul 

Royal) e Letra (Preta), lavável, resistente e boa 

durabilidade, anti-chamas, antiderrapante, espessura 

de no mínimo 12 mm, função: retenção de sujidades 

UN 12 

16 

Capacho / Tapete Personalizado, dimensões 
240x120cm, em manta de filamentos de vinil 

entrelaçados com costado de vinil entrelaçados com 

fundo costal; 100% PVC, cor: Fundo (Prata), Logo (Azul 

Royal) e Letra (Preta), lavável, resistente e boa 

durabilidade, anti-chamas, antiderrapante, espessura 

de no mínimo 12 mm, função: retenção de sujidades 

UN 08 

17 

Capacho / Tapete Personalizado, dimensões 200x100, 
em manta de filamentos de vinil entrelaçados com 

costado de vinil entrelaçados com fundo costal; 100% 

PVC, cor: Fundo (Prata), Logo (Azul Royal) e Letra (Preta), 

lavável, resistente e boa durabilidade, anti-chamas, 

antiderrapante, espessura de no mínimo 12 mm, função: 
retenção de sujidades 

UN 06 

 

PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

OBJETO: 

 

Os materiais serão adquiridos total ou parcialmente, de acordo a necessidade da 

Fundação UnirG nas quantidades desejadas, em observância a quantia estimada 
constante no Anexo I, em atendimento às requisições expedidas pelo Departamento de 

Compras e Suprimentos da Fundação UnirG (correio eletrônico, fax-símile ou outro meio 

de comunicação). Os materiais devem ser entregues no Centro Administrativo da 

Fundação UnirG, Departamento de Compras e Suprimentos, localizado na Avenida 

Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-
250, Gurupi/TO. Nos horários de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. 

 

O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser feitas impreterivelmente em até 

30 (Trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva requisição de 

compra, enviado pelo Departamento de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG. 

 
Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria 

aquisição dos produtos. 
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As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a 

comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fax-símile e 

correio eletrônico. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: A forma de pagamento se realizará de 30 (trinta) dias, a 

contar da confirmação da entrega dos equipamentos 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 dia 17 de julho 

de 2019. 

 

Gurupi-TO, aos 05 dias do mês de julho de 2019. 
 

 

 

 

 
Telma Pereira de Sousa Milhomem 

Pregoeira 
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