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INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Processo Administrativo Nº 2016.02.012556 
 

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 
aquisição de Máquinas, Equipamentos, Lavadoras de Piso e Enceradeiras 
necessárias para a limpeza, higienização e conservação, na realização das 
atividades funcionais dos departamentos da IES, mediante realização de 
licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico-SRP, tipo menor preço por 
item, conforme condições, especificações e quantitativos a seguir elencados: 

 
 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DE CONSUMO: 
 
 

Item Descrição Und. Quant. 

1 Aparador de Grama Elétrico 400W, 220V. Unid. 02 

2 
Aspirador Profissional Água e Pó, do tipo Torre, 220V, alto 

poder de sucção, rodas para transporte, 1.300W. 
Unid. 02 

3 
Cortador de Grama Elétrico com chassi metálico, saída 

lateral de grama, motor de 2500W (2hp), 220V. 
Unid. 02 

4 

Enceradeira Industrial de Piso 510mm, motor de 2CV, 

220V, 175 à 200rpm, cabo de 12 à 14m, rodas robustas 

de 4 polegadas, com alavanca de acionamento liga/desliga 

e pedal de ajuste do cabo reclinável. 

Unid. 4 

5 

Fogão Industrial 02 Bocas de Alta Pressão, dois duplos e 
pintura eletrostática a pó que resiste à alta temperatura, 

sem forno, produzido em aço galvanizado, grelhas em ferro 

fundido e com bandeja coletora de resíduos. 

Unid. 05 

6 

Lavadora Profissional de Alta Pressão Industrial 2000W - 

2350 psi, com mangueira de alta pressão de 5 metros, 

pressão máxima: 2350 Psi, pressão de trabalho: 1600 Psi, 

Vazão: 6 l/min. e tensão: 220V. 

Unid. 04 

7 

Lavadora de Piso Profissional Industrial a cabo de operação 

a pé, 220v, potência de escovação 735W, potência de 

aspiração de 1.140W, com controles localizados ao alcance 

dos dedos, simples de operar e manobrar, principalmente 

em locais parcialmente obstruídos, o tanque de solução e 

tanque de recuperação possuem capacidade de 33L e 39L 

respectivamente, para uma lavagem duradoura e sem 

interrupções, disponível com escova de 440mm. 

Unid. 08 
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8 

Lavadora Compacta Industrial a cabo de operação a pé, 

220v, com velocidade na escova de 1.200rpm, capacidade 

no tanque de 11 litros, capacidade do tanque de 

recolhimento de 17 litros, comprimento do cabo de no 

mínimo15 metros, Motor Escova 0,5hp/0,38kw (faixa de 

limpeza de 38 cm é perfeita para a limpeza entre 

passagens, vestiários, corredores de saída, entre outros). 

Unid. 04 

9 
Motosserra à Gasolina pequeno porte, Motor: 2 Tempo, 

Cilindrada: 50,2 Cc, Potência(KW/CV) 2,6/3,5, Rotação 
entre 2800 à 14000 (rpm).  

Unid. 01 

10 
Podador de Cerca Viva Elétrico 600W, Tensão: 220V 

(recomendado para aparar cercas vivas, sebes e arbustos). 
Unid. 01 

11 
Roçadeira de Grama Profissional à Gasolina, Potência: 

1,25 kW / 1,7 hp, no mínimo 43Cc cilindrada, Motor: 2 

tempos, capacidade do tanque de combustível 1,2 Litros. 
Unid. 02 

12 Roçadeira Elétrica Lateral 1200W, rotação de 9000rpm. Unid. 02 

13 Soprador/Aspirador de Folhas Elétrico 3000W, 220V. Unid. 02 

14 

Secador de Mãos em Aço Inox 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. 

Unid. 50 

 
PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO:  
 
Os bens serão fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade da 
Fundação UNIRG nas quantidades desejadas, em observância a quantia 
estimada constante no Termo de Referência, em atendimento às requisições 
periódicas escritas e expedidas pelo Departamento de Compras e Suprimentos 
da Fundação UNIRG e deverão ser feitas no Centro Administrativo da 
Fundação UNIRG, Departamento de Almoxarifado, localizado na Avenida Pará, 
quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 
77.423-250, Gurupi/TO. 
 
As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da 
Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico. 

  
O prazo de entrega dos referidos materiais deverá ser de até 10 (dez) dias, 
contados a partir do recebimento do pedido de compras 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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Todo material entregue deverá conter indicação de data de fabricação e termo 
de garantia. 
 
O Prazo de validade dos produtos fornecidos é de no mínimo 12 meses 
contatos a partir da data de entrega definitiva. O atendimento para prestação, 
decorrente da Garantia, terá um prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da notificação do Departamento de Compras da Fundação UNIRG junto 
à Contratada.                        
 
 
FORMA DE PAGAMENTO:                                                                                                                               
 
O prazo de pagamento será conforme abaixo relacionado: 
 
a) de 30 (trinta) dias para os itens 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13; 
 
b) de 30 e 60 (trinta/sessenta) dias, para os itens: 4 e14; 
 
c) de 30, 60,90 e 120 (trinta/sessenta/noventa/cento e vinte) dias, para os 
itens 7 e 8. 
 
A nota fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável 
competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição 
(ões)/solicitação(ões) de materiais emitidas pelo Setor de Compras e 
Suprimentos. 
 
Devem ter como prazo inicial de contagem a data de confirmação da entrega 
dos materiais no Almoxarifado Central da Fundação Unirg, devidamente 
acompanhados da Nota Fiscal de aquisição de produtos. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS: 
 
 As despesas decorrentes da prestação do serviço 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 Comissão, 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 18 de abril de 2017. 

 
 

Gurupi-TO, aos 11 dias do mês de abril de 2017. 
 
 
 

Judson Rodrigues de Santana Costa 
Pregoeiro da Fundação UNIRG 

mailto:cpl@unirg.edu.br

