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MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
 
 

Contrato de aquisição de combustível que, entre si, 
celebram a CAMARA MUNICAIPAL DE FLORESTA DO 
ARAGUAIA , neste ato representado pela presidente da 
Câmara Municipal de floresta do Araguaia, Sr. JOSE 
MARIA LIMA MAGALHÃES , e de ora em diante 
denominado simplesmente CONTRATANTE , e a empresa: 
....................................................., neste ato representada 
pelo Sr. ......................................................, daqui por diante 
denominada simplesmente CONTRATADA.   

 
Aos …. Dias   do mês de ......do ano de dois mil e dezoito a CAMARA 

MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, inscrito no CNPJ sob o nº 
01.776.009/0001-51 em sua sede, sito à Av 0rlando Mendonça, nº 804, 
Centro, Floresta do Araguaia/PA, CEP: 68543-000, presente o Sr. ----------------
-, como seu representante legal, brasileiro, ------------, portador da Carteira de 
Identidade n° 0000/ SSP/, inscrito no CPF sob o n°0 00/, residente e 
domiciliado..........    De, à Avenida ---------, n° ---- Presidente da Câmara 
Municipal, compareceu a empresa ..............................................., CNPJ sob o 
nº ............................. Com sua sede, sito a ....................... Nº ..............., Bairro 
..........................., Cidade ............................, neste ato representada pelo seu 
sócio(a) proprietário(a) Sr(a). ..........................................., brasileiro(a), 
casado(a), portador(a) da Carteira de Identidade  .........................., inscrito no 
CPF/MF sob o nº ..........................., residente e domiciliada na Cidade de 
......................., Estado ........................., à ........................., n.º ..........., 
.................., CEP: .................., para firmar com a CAMARA MUNICIPAL Para 
o fornecimento de combustível tudo de conformidade com a Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e na forma e condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 
        
Cláusula primeira – O CONTRATADO se compromete a fornecer combustível 
livre de qualquer ônus, a CAMARA MUNICIPAL, nos termos e condições aqui 
avençados, todos do conhecimento do CONTRATADO e rubricados por 
ambos os contratantes. 
 
Cláusula segunda – Dá-se a este contrato o valor total de R$ ............... 
(................), para a aquisição do combustível previsto na cláusula primeira e 
para as totalidade do período mencionado na cláusula terceira. 
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Cláusula terceira – O prazo de entrega conforme as necessidades da 
contratante a partir do  dia ...... de -----   de  --------- a 31 de dezembro de -------, 
com o pagamento total de ............ (....................). 
 

Cláusula Quarta – É de inteira responsabilidade da contratada a entrega do combustível na sede da 
Câmara Municipal de Floresta do Araguaia com funcionário da empresa vencedora do presente certame 
em tanque apropriados.  
 

Cláusula Quinta – O Sr: ------------------, no uso de suas atribuições, legais considerando o disposto no 
Art. 67 da Lei 8.666/93, designa a Controladora Interna Sra: -------------------, para acompanha e fiscalizar 
a execução do objeto contatado.  

 
Cláusula Sexta – A despesa deste Contrato correrá à conta da classificação funcional programática 
abaixo especificada, do orçamento relativo ao exercício de 2019 01.031/0001 2-001: MANUTENÇÕES 
DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. 

 

Cláusula Sétima – O presente Contrato será publicado na data da sua assinatura, no portal de 
transparência da Camara Municipal de Floresta do Araguaia no endereço eletrônico 
www.camaramunicipaldeflorestadoaraguaia, bem como será afixado no mural da Camara e da 
Prefeitura, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal. 
 
Cláusula Oitava - O presente contrato será reagido pelas disposições da Lei 8.666/93, e suas 
alterações. 
 

Cláusula Nona – - As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Conceição do 
Araguaia-PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 

nele serem dirimidas as questões oriundas do presente contrato ou de sua execução. 
 
 
 E por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas 
neste Termo de Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, 
assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor. 
 
     
Floresta do Araguaia-PA, ............., de .....de -------------. 
 
 
 
  
                                   -------------------------------------------   

Presidente da Câmara Municipal  
(Contratante) 
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