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ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

Lapao/BA, 02 de junho de 2022.

Senhora Presidente

Considerando que fora firmado contrato de n° 022/2022 entre esta casa legislativa e a 
empresa MEGA POSTO LIQER LTDA EPP, CNPJ: 23.548.986/0001-34, por ocasiao da CARTA 
CONVITE N° 001/2022, referente a aquisigao de combustiveis para suprir a demanda dos 
veiculos da Camara Municipal de Vereadores de Lapao - Ba;

Considerando que o valor inicial do contrato era de R$ 102.857,00 (cento e dois mil, 
oitocentos e cinquenta e sete reais);

Considerando que e fato de conhecimento publico que os pregos dos combustiveis tern 
sofrido diversas variagoes no ano de 2022.

Considerando que com acrescimo aqui solicitado o valor global inicial do contrato 
passara de R$ 102.857,00] (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) para R$ 
109.983,18 (cento e nove mil, novecentos e oitenta e tres reais e dezoito centavos), tem-se que o 
acrescimo efetivo para fins do art. 65, § 1° da Lei n°. 8.666/93 sera ate entao de apenas 7.255%, 
com a devida comprovagao do aumento do custo do referido produto junto a sua distribuidora;

Considerando que a contratante se reserva no direito de promover um acrescimo no 
fornecimento dos produtos [contratados de ate 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato; j

Considerando a necessidade desta Casa Legislativa de consumo de combustivel acima
do licitado;

Considerando a necessidade de manutengao das atividades desta Camara de
Vereadores;

Solicitamos que !seja promovido o acrescimo no valor do litre de combustivel tipo 
gasolina, em 0,93 (noventa e tres centavos) por litre, no valor de R$7.999,12 (sete mil, 
novecentos e noventa e nove reais e doze centavos), o que corresponde a adigao de 7,255% 
(sete virgula dois cinco cinco) sobre o valor atual do contrato n° 022/2022, passando o valor 
total atual de R$ 102.857,00 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) para o valor 
consolidado de R$ 109.983,18 (cento e nove mil, novecentos e oitenta e tres reais e dezoito 
centavos), nos termos do processo de adigao.

Na certeza de que V. Exa. adotara as providencias necessarias, renovamos votes de 
estima e consideragao. I 

Atenciosamente,

Jusselio Barreto de Matos 
Diretor Geral da Camara Municipal

Exma. Sra.
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
NESTA



j ESTADO DA BAHIA

CAMERA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

DESPACHO

solicitagao firmada pelo diretor geral da casa legislativa, determino o 

oria Juridica desta para deliberar acerca da viabilidade do processo.

Tendo em vista a

encaminhamento a Procurac

Lapao/BA, 02 de junho de 2022.

Nuvia Carlane Rodrfigues deHIrna Silva e Souza
Presidente
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! ESTADO DA BAHIA

cAmara municipal delapao
Ppa. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84
UAPAO,-!0i

Lapao/BA, 01 de junho de 2022.

Senhor Presidente

Estamos encaminhando a Vossa Excelencia para que seja ratificado/homologado, se 
assim entender, o Processoj relative ao Termo Aditivo de acrescimo do contrato de n° 022/2022, 
que versa acrescimo no valor do litro de combustivel tipo gasolina, em 0,93 (noventa e tres 
centavos) por litro, no valor; de R$7.999,12 (sete mil, novecentos e noventa e nove reals e 
doze centavos), o que corresponde a adigao de 7,255% (sete virgula dois cinco cinco) sobre o 
valor atual do contrato n° 022/2022, passando o valor total atual de R$ 102.857,00 (cento e dois 
mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) para o valor consolidado de R$ 109.983,18 (cento e 
nove mil, novecentos e oitenta e tres reais e dezoito centavos).

Tal process© de aditivo refere-se ao contrato estabelecido com a empresa MEGA 
POSTO LIDER LTDA EPF|, CNPJ N° 23.548.986/0001-34, por ocasiao do PROCESSO DE 
LICITAQAO, MODELO CARTA CONVITE N° 01/2021, visando a aquisigao de combustiveis para 
suprir a demanda da Camara Municipal de Lapao - Ba.

Sobreleva destacar que o referido processo ja fora analisado e aprovado pelo 

procurador juridico desta casa, como consta nos autos, estando apto, portanto, para a 

ratificagao/homologagao.

Sem mais para o momento, apresentamos votos de elevada estima e distinta

consideragao.

Atenciosamentei

7 ; ty
Marcio Greik Belarmino de Castro 

Presidente da Comissao de Licitagao

Exma. Sra. ;
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
NESTA i



ESTAOO DA BAHIA

^ CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pfa. Brdulio Cardoso. 58 - Centro - Fone; ^74) 3657-1224 - Lapfio - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO DE CARTA CONVITE N° 001/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
PROCESSO DE UCITA5AO - CARTA CONVITE 
N° 01/2022, QUE ENTRE SI FA2EM A CAMARA 
MUNICIPAL DE LAPAO E A EMPRESA MEGA 
POSTO LIDER LTD A - EPP.

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREAOORES DE LAPAO, pessoa jurfdica de direito pubitco intemo, mscrita 
no CNPJ/MF sob o n* 16.250.755/0001-84, com sede d prapa Brdulio Cardoso, 58. Lap3o Bahia, neste ato 
representado por sua Presidente, a Sr*. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza, brasileira. 
vereadora, residente nesta cidade e do outro lado a empresa Mega Posto Lider Ltda - EPP, inscrita no 
CNPJ n° 23.548.986/0001-34, em face do que consta no contrato original, resolvem ceiebrar PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N0 022/2022, mediante as cteusulas e condidOes a se^uir ajustadas:

CLAUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO E DA ADIQAO:
Constitui objeto deste Termo Aditivo a dianle dos fatos, solicitamos que seja p'omov'do o 

acr6sdmo no valor do litro de combustlvel tipo gasol na, em 0,93 (noventa e trfes centavos) por l:tro. no valor 
de R$7.999,12 (sete mil, novecentos e noventa e nove reals e doze centavos), o que corresponds a 
adipSo de 7,255% (sete virgula dois cinco cinco) sobre o valor atual do contrato n® 022/2022, passando o 
valor total atual de R$ 102.857,00 (cento e dois mil, oitocentos e cinquenta o sete reals) cam o valor 
consolidado de R$ 109.983,18 (cento e nove mil, novecentos e oitenta e trfis reals e dezoito centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, §2°, da Les n0 3 6S5'93 o ra contrato n° 
025/2021 da CARTA CONVITE N° 001/2021.

clAusula TERCEIRA - DA ratificaqAo das clAusulas
Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cl^usulas do contrato ers ad'tads E Por assim se 
encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em C2 vias. stz 'nual conteCdo 
e forma na presenca de duas testemunhas, para que projeto seus legass efertos

LapSo/BA, 02 de julho de 2022.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAo" ' '
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima S:iva e Souza 

Presidente da Camara

< H. *r '*^ . V.

x' ' ^Mega Posto Lider Ltda - EPP. 
CNPJ 23.648.98S/C00V34

TESTEMUNHAS:
1.



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84
ji'apaq./baMJ

M1NUTA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°**/20**

TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° xxxx/20xxx, QUE 
ENTRE SI FAZEM A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO E A 
EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxx.

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o no xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato 
representado pela Sr3, xxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, maior, portador do CPF/MF n° 
xxxxxxxxxxxxxx, Presidente, e de outro lado a Empresa. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, , inscrito no CNPJ 
n° ° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, em face do que consta no contrato original, resolvem celebrar TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO N° XXXXX/XXXXX, mediante as clausulas e conduces a seguir 
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Dp OBJETO E DO ACRESCIMO:
Constitui objeto deste Termo Aditivo a adi?ao de xx.xxx% (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) do valor do 
instrumento contratual n° xxxx/20xxx, passando o valor total do contrato de R$ xxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) para o valor total consolidado de R$ xxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

CLAUSULA SEGUNDA - Db FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, §2°, da Lei n.° 8.666/93 e na 
Clausula xxxxx do contrato V)° xxxxxxxxx. Carta Convite n° xxxxx/20xx.

I
CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAQAO DAS CLAUSULAS
Permanecem inalteradas e 'aqui ratificadas as demais clausulas do contrato ora aditado. E, por 
assim se encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias, 
de igual conteudo e formaf na presenqa de duas testemunhas, para que projeto seus legais 
efeitos.

xxxxxxxxxxx/BA, xxxx de xxxxxxxxx de 20xx.

Contratante
i

Contratado
TESTEMUNHAS:

1.

2.

i
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1 ESTADO DA BAHIA

cAmara municipal de lapao
p$a. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapio - BA— CEP 44905-000, 

! CNPJ 16,250.755/0001-84 :B

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 0022/2022 
Carta convite 01/2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ND 022/2022, que entre si firmaram A 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO e da empresa MEGA' POSTO LIDER 
LTDA EPP. Objeto Constitui objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo do valor do combustlvel tipo 
gasolina em R$ 0,93 (noventa e tr£s centavos), por litre, considerando que ainda restam 7.999v12 
litros nSo consumidos no contrato, esse aumento representara um acrSscimo de 7,255% (sets 
ponto vinte e cinco cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato n° 025/2021, passando o 
valor total atual de 102.544,00 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reals) para o 
valor total consolidado de R$ 109.983,18 (cento e nove mil, novecentos e oitenta e tr§s 
centavos), nos| termos do processo de adi$5o. Origem:. CARTA CONVITE N° 001/2022. 
Devendo o present© Extrato ser afixado no quadro de avisos desta CSmara Municipal de LapSo 
para conhecimento geral.

Lapao/BA, 02 de junho de 2022

Nuvia Carlahe Rodrigues de Lima Silva e Souza 
President© da CSmara

CERTIDAO

Certifico que o extrato acima foi a fixado no quadro de 
avisos da Camara Municipal de Vereadores de Lapao 
para conhecimento geral.

Em, 02 de junho de 2022.

Jusselio Barreto de Matos 
Diretor Geral

—;—CertificagSo Digital: M18EHV7B-D4HG0NI5-CKBIIPIS-CMHSMYKU - . • • • .....- -
Verseio eletrdnica disponlvel em: http://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforms MP n° 2200-2/200) de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves POblicas Brasileira - ICP Brasil

http://doem.org.br/pl/ba/lapao


LKDE&
REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PRECO

Ao Presidente da Comissao Permanente de Licitafoes de (a) Lap2o

A empresa MEGA POSTO LIDER LTDA, empresa atuante no ramo de combustfveis, 
estabelecida na Avenida Dario Vilela, n° 200, Bairro Centro, na cidade de Lap2o - Ba 
CNPJ 23.548.986/0001-34 representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente 
k presenpa de Vossa Senhoria REQUERER reajuste de prefo da gasolina para R$ 7,83 e 
Etanol para 5,99 conforme “Piaoilha de Prefos de Gusto e Venda” apensada, consoante 
a cldusula oitava de reajuste do Contrato n!22l/2Q322 e alinea “d” do inciso II do art 65 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas altera$6es, fomecendo, para tanto, as nbtas fiscais 
necessdrias para a satisfa9ao das exigencias legais. N. Termos, ?. Deferimento.

LapSo-Ba, 02 de Junho de 2022.

Charles Willian Gomes De Souza

)

•;

AVENIDA 9 DE MAIO. 149, CENTRO, TEL:3657-157, E-EMAIL; OUROBOM@HOtMAILC’OM 
LAPAO/BA CNPJ.04.666.264/0001-30

» . !*e r
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30/05/22,12:00 Consults Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAiXA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscri^ao: 23.548.986/0001-34
Razao Social:MEGA posto lider ltda epp
Enderego: !av dario vilela 200 / centro / lapao / ba / 44905-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 Art. 
7, da Lei 8.03|6, de ll.de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante 0 
Fundo de Gara'ntia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Gertificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer deb’itos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade: 18/05/2022 a 16/06/2022

Certificagao Numero: 2022051801591816644207

Informagao obtida em 30/05/2022 12:00:29

A utilizagao deste Gertificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada |a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gpv.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gpv.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf


MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretariada Receita Federal do Brasil 
Procuradbria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: MEGA POSTO LIDER LIDA 
CNPJ: 23.548.986/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal dojBrasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uni§o (DAD) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao 6 v^lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os brgSos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se £ situagao do 
sujeito passive no ambitp da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigGes socials previstas 
nas alineas 'a' a'd' do par£grafo tinico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 dejulhode 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov!br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certid§o emitida gratuitariente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 

Emitida as 22:04:18 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasilia>.
Vaiida ate 16/07/2022. I
Codigo de controle da certidao: EE25.58A1.1804.CBAA 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

!

I.'

http://rfb.gov!br
http://www.pgfn.gov.br
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Prefeitura Municipal de Lapao 
SECRETARY DE FINANQAS

AV. JUSTINIANO C. DOURADO, 136 BL B - CENTRO ADMINISTRATIVO 
CENTRO ■ LAPAO - BA CEP: 44905-000 
CNPJ: 13,891.528/0001-40

*

:ertidao negativa de debitos
Numero: 000125/2022.E

Nome/Raz3o Social: MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP 

Nome Fantasia:
!i

MEGA POSTO LIDER

I CPF/CNPJ: 23.548.986/0001-34Inscri^ao Municipal: 21653 
Endere$o: AVN DARIO VILELA, 200

CENTRO lUpAO - BA CEP: 44905-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DIzBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, £ CERTIFICADO QUE, AT£ A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 
tributArios DO CONTRIBUINTEACIMACITADO para com este MUNIClPIO.

ObservagSo:
************************************»*i* ********************************************************************************************************

p***********************************************************************************************************************************************
w**************************************************************-******************************************************************************

If
••Ik***************************************************************************!**!**********************************************

30/05/2022 com base no Codigo Tributario Municipal.Esta certidao foi emitida em

Certidao valida ate: 29/07/2022

Esta certidio abrange somente a lnscrigao Municipal acima identificada.

ICbdigo de controle desta certidao: 0600007178600000008325060000125202205300

Certidao emitida eletronicamente via internet. A aceitagao desta certidao esta condicionada £ verificagao de sua 
autenticidade na Internet, no enderego eletrbnico:
https://lapao.saatri.com.br, Econdmico - Certidao Negativa -Verificar Autenticidade

iAtengao: Qualquer rasura ou emenda invalidard este documento.

Impressoem 30/05/2022 ds 11:59:50

https://lapao.saatri.com.br
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PODER JUDICIARIO 
JUSTI^A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

LTDA (MATRIZ E FILIAIS)Nome: MEGA POSTO LIDER 
CNPJ: 23.548.986/0001-34 
Certidao n°: 9355007/2022
Expedigao: 23/03/2022, as 12:15:58 
validade: 19/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigao.
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

inadimplente noMEGA POSTO LIDER LTDA 
0 23.548.986/0001-34, NAO CONSTA Como
de Devedores Trabalhistas.

Certifica-se que 
CNPJ sob o n 

Banco Nacional 
Certidao emitida 
das Leis do Trab 

e n

no
da Consolidaqao 

12.440/2011 e
642-A e 883-Abase nos arts.

, acrescentados pelas Leis ns.° .
de janeiro de 2022.

dos

com
alho
b Ato 01/2022 da CGJT, de 21

sao de responsabilidade13.467/2017,
desta CertidaoOs dados constantes 

Tribunals do Trabalho.
de pessoa juridica,

estabelecimentos
certidao condiciona-se

autenticidade no portal do Tribunal Superior 
(http-: / / www .tst.jus.br) •

em relagaoa Certidao atesta a empresa 
agencias ou filiais.

a verificaqao de
No caso
a todos os seus 
A aceitagao desta

sua
do Trabalho na

Internet 
Certidao emitida gratuitamente.

..

ou em

dados
Do Banco 
necessaries a

a Justiga do
condenatoria

inadimplentes p|erante 
estabelecidas em sentenpa
acordos iudiciais „ .
recolhimentos prevideneiarios , a h°“°rarl ; QU decorrentes

recolhimentos determmados em lei, ou aeo 
acordos firmados perante o Ministeno Publico do 

de Conciliaqao Previa ou 
, contiver for?a executive.

transitada em julgado
concernente aosinclusive notrabalhistas, a custas, a

emolumentos ou a 
de execugao de 
Trabalho, Comissao 
disposigao legal.

demais titulos que, por

Duvidas e sugestSes: cndt©tst.jus.br



Emissao: 02/05/2022 09:40
4j§||| GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries
efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Cbdigo 

Tributerio do Estado da Bahia)(Emitida para os

Certidao N°: 20221937141

RAZAO SOCIAL |

MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP
CNPJ

inscriqao estadual
23.548.986/0001-34

128.361.900

Estacerlidaoenglobatodososseiii tS

Ativa, de competence daJb7ac;^u°ed,bit0S que vierem a ser apurados posteriormente.

I sendo v«ida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

emiss§o.
Emitida em 02/05/2022, conforme Portaria n° 918/99

RelCertidaoNegativa.rpt
Pagina 1 de 1

t



■ ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 0022/2022 

Carta convite 01/2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 022/2022, que entre si firmaram A 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO e da empresa MEGA POSTO LIDER 
LTDA EPP. Objeto Constitui objeto deste Termo Aditivo o acrescimo do valor do combustlvel tipo 
gasolina em R$ 0,93 (noventa e tres centavos) por litro, considerando que ainda restam 7.999,12 
litres nao consumidos no contrato, esse aumento representara um acrescimo de 7,255% (sete 
ponto vinte e cinco cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato n° 022/2022, passando o 
valor total atual de 102.544,00 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reals) para o 
valor total consolidado de R$ 109.983,18 (cento e nove mil, novecentos e oitenta e tres 
centavos), nos termos do processo de adigao. Origem: CARTA CONVITE N° 001/2022. 
Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Camara Municipal de Lapao 
para conhecimento geral.

Lapao/BA, 02 de junho de 2022

Nuvia Carlane^R^fgue'fd^Tima Silva e Souza 

Presidents da Camara

CERTIDAO

Certifico que o extrato acima foi a fixado no quadro de

avisos da Camara Municipal de Vereadores de Lapao
I

para conhecimento geral. j

Em, 02 de junho de 2022.

Jusselio Barreto de Matos
Diretor Geral



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224-Lapao-BA-CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

1

TERMO DE RATIFICACAO / HOMOLOGAQAO
PjROCESSO ADMINISTRATIVO n° 0022/2022 

I CARTA CONVITE N° 001/2022

Pelas razoes empanadas da Procuradoria Juridica, as quais concluem pela plena, 

viabilidade da modificagap contratual, delibero pelo deferimento do termo de aditamento em

nos termos sugeridos pelaflrmado com a empresa Mega Posto Lider LTDA-EPP 

Procuradoria.

Lapao (BA), 02 de julho de 2022.

Nuvia Carlane Rodrigues ae Lima Silva e Souza 

Presidente

CERTIDAO

Certifico que a RATIFICAQ^O/HOMOLOGAQAO 
acima foi afixada no quadro de avisos desta casa 
para conhecimento geral.

Em, 01 de julho de 2022.

Diretor Geral


