
MODELO  

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO _____ / _______ 

Pregão Presencial PP 27 / 2014 

 

 O MUNICÍPIO DE SELBACH, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob 87.613.501/0001-21 com sede no Largo Adolfo Albino Werlang, n° 14, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Sérgio Ademir Kuhn, portador da Cédula de Identidade 

sob n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e domiciliado na Avenida 25 

de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, pelo presente instrumento contrata com o 

fornecedor adiante qualificado LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA 3833263904, inscrita no CNPJ 

n° 19.416.861/0001-83, com sede na Rua Theobaldo Muller, nº 155, bairro centro, na cidade de 

Selbach, RS, neste ato representada pelo sr. Luis Carlos Pereira da SIlva, brasileiro, separado, micro-

empreendedor, portador da carteira de identidade n° 1021909443 SSP.PC.RS, CPF n° 383.326.390-34, 

residente e domiciliado na Rua Theobaldo Muller, nº 155, bairro centro, na cidade de Selbach, RS, o 

fornecimento dos materiais especificados neste documento, nas condições do edital (e seus anexos) do 

Pregão Presencial nº 27/2014 para REGISTRO DE PREÇOS realizada conforme a legislação 

municipal e normas gerais da Lei nº 8.666/93 aplicáveis, indicado abaixo, comprometendo-se as partes 

pelas obrigações de fornecimento e pagamento consignadas neste documento, que serve de 

instrumento contratual para os fins de lei, como segue: 

 EDITAL PP Nº 27/2014 -  Preço válido até: 28.09.2015  - Data-base: 27.09.2014 

1. OBJETO:  

Item  Descrição Quant.  Valor  
Unitário 

R$ 

Valor Total 
R$ 

1 M2 DE SERVIÇO DE REFORMA – TROCAS DE 

ASSOALHO, TROCAS DE TELHADOS, 

COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS 

 178,00  

2 M2 DE SERVIÇO MISTOS – ALVENARIA 

(ALICERCE E PISOS) E  MADEIRA (para 

varandas e banheiros) 

 178,00  

3 M2 DE CONSTRUÇÃO MISTAS – ALVENARIA 

e MADEIRA 
 178,00  

 2. PRAZO DA ENTREGA: O prazo de entrega é de 30 dias, contado da data da 

emissão desta Autorização de Fornecimento, incidindo MULTA de até 0,5 (zero vírgula cinco por 



cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi 

adjudicado, conforme, item 13.1 (e) do edital. A entrega dos serviços deverá ser realizada conforme 

determinações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. 

  3. PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 

30 (trinta) dias a contar da emissão da fatura do material entregue no período, por meio da tesouraria, 

pertencente a Secretaria da Fazenda do Município, conforme preceitua o edital; Ocorrendo atraso no 

pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice 

que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro 

rata.  

  4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

08 Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

16482000591.026 – Construção de Casas populares 

16482000591.088 – Construção de Casas populares – Rec. Fundo M. H. 

44905100.0000 – Obras e Instalações (622) 

 

5. Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, o edital de 

licitação e seus anexos, bem como a ata de julgamento correspondente, que explicitam as demais 

condições deste fornecimento, processado na forma do inciso II do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as 

quais o Fornecedor/Contratado, abaixo assinado, se obriga, sob as penas da lei. E por assim estarem de 

acordo, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, elegendo o Foro da 

Comarca de Tapera, RS, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as eventuais questões dele 

decorrentes. 

    EMITIDA EM ___/ ___/ ____ 

   

Prefeitura Municipal de Selbach 

   

 

  Fornecedor/Contratado 

   CNPJ/MF nº _________________              

 


