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ESTADO DA BAHIA 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LAPÃO 
Pça. Bráulio Cardoso, 58 — Centro — Fone: (74) 3657-1224 — Lapão — BA — CEP 44905-000 

CNPJ 16.250.755/0001-84 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 022/2022 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2022 

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto O reestabelecimento do equilibrio econômico-financeiro 

do contrato nº 022/2022, tendo em vista a redução do valor atual do litro de gasolina em 0,29%, que 

corresponderá a uma SUPRESSÃO TOTAL de R$ 304,32 (trezentos e quatro reais e trinta e dois 

centavos) do valor atual do contrato, visando a aquisição de combustíveis para atender a demanda dos 

veículos da Camara Municipal de Vereadores de Lapão — Ba 

CONTRATADO: MEGGA POSTO LIDER LTDA 

ORIGEM: CARTA CONVITE 001/2022.   
Lapão/BA, 27 de setembro de 2022.
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO DE CARTA CONVITE Nº 001/2022 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO — CARTA CONVITE Nº 

01/2022, QUE ENTRE Sl FAZEM A CÂMARA 

MUNICIPAL DE LAPÃO E A EMPRESA POSTO 
MEGGA POSTO LIDER LTDA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 16.250.755/0001-84, com sede à praça Bráulio Cardoso, 58, Lapão Bahia, neste ato 

representado por seu Presidente, a Srº. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza, brasileira, 

vereadora, residente nesta cidade e do outro lado a empresa MEGGA POSTO LIDER LTDA, inscrita no 

CNPJ nº 23.548.986/0001-34, em face do que consta no contrato original, resolvem celebrar SEGUNDO 

TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA SUPRESSÃO: 

Constitui objeto deste Termo Aditivo a supressão de R$ 304,32 (trezentos e quatro reais e trinta e dois 

centavos), o que corresponde a 2,38% (dois vírgula trinta e oito por cento) do valor inicial do contrato nº. 

022/2022, passando o valor total do contrato de R$ 100.712,29 (cem mil setecentos e doze reais e vinte e 

nove centavos) para o valor total consolidado de 100.407,97 (cem mil, quatrocentos e sete reais e 

noventa e sete centavos) 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, 82º, Il, da Lei n.º 8.666/93 e no contrato nº 

022/2022 da CARTA CONVITE Nº 001/2022. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado. E por assim se 

encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias, de igual conteúdo 

e forma, na presença de duas testemunhas, para que projeto seus legais efeitos. 

Lapão/BA, 27 de setembro de 2022. 
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CAMARA MUNICIPAL DE LAPÃO . 
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 

ident Câmat: 

Megga Posto Lider Ltda 
CNPJ 23.548.986/0001-34 
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Senhora Presidente, 

Considerando que fora firmado contrato de nº 022/2022 entre esta Casa Legislativa e 

a empresa MEGGA POSTO LIDER LTDA, CNPJ: 23.548.986/0001-34, por ocasião da CARTA 

CONVITE Nº 001/2022, referente a aquisição de combustíveis para suprir a demanda dos 

veículos da Câmara Municipal de Vereadores de Lapão — Ba; 

Considerando que o primeiro aditivo ao presente contrato firmou um aumento no preço 

unitário da gasolina e, por via de consequência, no valor inicial do contrato, passando o contrato 

inicial 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 três reais e dezoito centavos); 

Considerando que o aumento firmado no primeiro aditivo gerou um acréscimo de 

7,255% (sete vírgula duzentos e cinquenta e cinco por cento) sobre o valor inicial do contrato, 

Considerando a redução do valor de aquisição do combustível por parte da contratada 

junto a distribuidora, o que ensejou a redução do preço final da gasolina; 

Considerando que a supressão do valor unitário irá gerar uma vantagem financeira à 

Câmara Municipal de Lapão, e ao mesmo tempo garantir à contratada a lucratividade proporcional 

aos valores inicialmente firmados; 

Considerando que a Contratada informou a possibilidade de redução do preço unitário 

da gasolina, passando de R$ 7,83 (sete reais e oitenta e três centavos) para R$ 5,48 (cinco reais 

e quarenta e oito centavos) e que a diferença entre o valor unitário atual e o valor unitário a ser 

aditivado é de R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos); 

Considerando que a Contratada informou a possibilidade de redução do preço unitário 

da gasolina, passando de R$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos) para R$ 5,19 (cinco 

reais e dezenove centavos) e que a diferença entre o valor unitário atual e o valor unitário a ser 

aditivado é de R$ 0,29 (zero ponto vinte e nove por cento), 

Considerando que ainda restam 1049,40 litros de gasolina a serem adquiridos no 

contrato nº. 022/2022. a 

Diante dos fatos, solicitamos que seja promovida a SUPRESSÃO de R$ 304,32 (trezentos e 

quatro reais e trinta e dois centavos), passando o valor total do contrato atual de R$ 100.712,29 (cem 

mil, setecentos e doze reais e vinte e nove centavos) para O valor total consolidado de R$ 100.407,97 

(cem mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos). Com tal alteração, o valor inicial do 

contrato sofrerá uma redução correspondente a aproximadamente 2,38% (dois vírgula tirita e oito por 

cento), nos termos do processo de aditivo de supressão. 

Na certeza de que V. Exa. adotará as providências necessárias, renovamos votos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

SarSD 

Jussélio Barreto de Matos 

Diretor Geral da Câmara Municipal 

===]
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Exmo. Sr. 
Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 
NESTA 

DESPACHO 

Tendo em vista a solicitação firmada pelo diretor geral da casa legislativa, determino o 

encaminhamento à Procuradoria Jurídica desta para deliberar acerca da viabilidade do processo. 

Lapão/BA, 27 de setembro de 2022. 

Nuvia Carlane Rbaligldede-tirtia Silva e Souza 
Presidente 

 



MATÉRIA: Aditamento Contratual de SUPRESSÃO. 

RELATÓRIO: 

Versa o presente parecer sobre solicitação acerca da SUPRESSÃO 
de R$ 304,32 (trezentos e quatro reais e trinta e dois centavos) do contrato 
nº. 022/2022, que tem como objeto a aquisição de combustíveis para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Lapão - Ba;, o que 
corresponde a 2,38% (dois virgula trinta e oito por cento) do seu valor inicial. 

Considerando a redução do valor de aquisição do combustível por 
parte da contratada junto a distribuidora, o que ensejou a redução do preço 
final da gasolina; 

Considerando que a supressão do valor unitário irá gerar uma 
vantagem financeira à Câmara Municipal de Lapão, e ao mesmo tempo garantir 
à contratada a lucratividade proporcional aos valores inicialmente firmados. 

Diante dos fatos, solicitamos que seja promovida a SUPRESSÃO de 
R$ 304,32 (trezentps e quatro reais e trinta e dois centavos), passando o 
valor total do contrato atual de R$ 100.712,29 (cem mil, setecentos e doze 
reais e vinte e nove centavos) para o valor total consolidado de R$ 
100.407,97 (cem mil, quatrocentos e sete reais e noventa e sete centavos). 
Com tal redução, o valor inicial do contrato sofrerá uma redução 

correspondente a aproximadamente 2,38% (dois virgula trinta e oito por cento), 
nos termos do processo de aditivo de supressão. 

É O RELATÓRIO. 

No pertinente ao presente requerimento, a Procuradoria Jurídica, 
cumprindo as atribuições que lhe são próprias, vem, emitir o pronunciamento 
seguinte: 

DAS RAZÕES DO PARECER 

Com efeito, o art. 65, 82º, Il, da Lei nº 8.666/93, concede a 
Administração à possibilidade de modificar o valor contratual realizando 
acréscimos ou supressões em obras, serviços e compras num percentual 
máximo de 25% do valor inicial, in verbis: 

Art. 65 — “Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

“1 - por acordo das partes: 

(.) 

$ 20 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder 
os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998) 

(...) 

Mh 

 



  

fl - as supressões resultantes de acordo celebrado entre 

os contratantes”. 

Destarte, vê-se pela disposição legal que em se tratando de uma 

alteração de natureza de valor unitário do produto licitado, cuja supressão é 
oriunda de um acordo entre as partes, por isso, detém a administração a 
possibilidade de fazê-lo por motivo de conveniência das partes. 

Ora, no caso em análise, o que se extrai é que em decorrência da 

redução do preço unitário do combustível, oriundo do valor cobrado em nota 

fiscal pela distribuidora, mostra-se mais razoável para a Câmara Municipal de 
Lapão promover a supressão do valor inicialmente contratado. 

i 
É - , o ; 

Destarte, as razões acima aludidas, parece-nos realmente mais 

apropriado, reduzir os valores unitários conforme acima citados e ter, 

consequentemente, o valor do contrato reduzido. 

Nesse jaez, identificando-se como apropriada a motivação fática 
trazido a lanço, é mister checar a presença dos requisitos exigidos legalmente 
para consecução de uma supressão, tal como perseguida. 

Dessa feita, nos termos do artigo 65, da Lei 8.666/93, acima 
transcrito, é preciso que haja um acordo entre as partes. 

Oportunamente, diga-se ainda, que à luz do disposto no art. 60, da 
Lei nº 8.666/93 a supressão ao contrato vigente deve ser formalizado através 
de termo de aditamento, o qual deve ser corroborado pelas mesmas partes que 
celebraram o inicial. 

Em face de todo o exposto, não há impedimento de ordem legal para 
o acolhimento da postulação, podendo desta forma ser efetivado a supressão 

nos termos do aditamento, cuja minuta segue em anexo. 

É o nosso parecer. 

Lapão/Ba, 27 de setembro de 2022. 

AbloslOl- 
André Henrique Leal de Oliveira 
Proc. Jurídico OAB/BA nº 38.425
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MINUTA DO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE Nº*/20** 

TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 

Nº xxxx/20xxx, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 
DE xxxxxx E O PROFISSIONAL xxxxxxxxXxxxxxxxx. 

O MUNICÍPIO DE jooowtx, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no 
XXXXXXXXXXXXXXXX, COM Sede à XxxXXXXXXXKXXXXXXXXXXX, Neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXxXxX, 
brasileiro, maior, portador do CPF/MF nº xxwooovovxxx, Prefeito Municipal, e de outro lado o Profissional, 

Sr. X00000000000xxXXXx, portador da carteira de identidade RG nº »ovovooexxxxx, inscrito no CPF sob o nº 
OOXXXXXXXXXXXXXXX, EM face do que consta no contrato original, resolvem celebrar TERMO ADITIVODO 
CONTRATO Nº XXXXX/XXXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA SUPRESSÃO: - 
Constitui objeto deste Termo Aditivo a supressão de xx.xxx% (XXXXXXXxxxxxxxxxxxx) do valor do 
insttumento contratual nº xxxx/20xxx, passando o valor total do contrato de R$ xxxxxxx. 
POOOOXXXKXXXXXXKXHOOOOAXXX) para o valor total consolidado de R$ xxyouox 
(OOOOOOOK OK XX XXXAXX). 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente termo aditivo encortra amparo legal no artigo 65, 82º, ||, da Lei n.º 8.666/93 e na Clausula xxxxx 

do contrato nº xxxxxxxxx. inexigibilidade nº xxxxx/20xx. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado. E, por assim se 

encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias, de igual conteúdo 

e forma, na presença de duas testemunhas, para que projeto seus legais efeitos. 

WO00000000U BA, xxxx de xxxxxxxxx de 20xx. 

Contratante 

Contratado 
TESTEMUNHAS: 
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Lapão/BA, 27 de setembro de 2022. 

Senhora Presidente, 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência para que seja ratificado/homologado, se 

assim entender, o Processo relativo ao Termo Aditivo de supressão do contrato de nº 022/2022, que 

versa sobre a SUPRESSÃO de R$ 304,32 (trezentos e quatro reais e trinta e dois centavos), o que 

corresponde a 2,38% (dois vírgula trinta e oito por cento) do valor inicial do contrato nº. 022/2022 com a 

empresa MEGGA POSTO LIDER LTDA, CNPJ: 23.548.986/0001-34, por ocasião do PROCESSO DE 

LICITAÇÃO, MODELO CARTA CONVITE Nº 01/2022, visando a aquisição de combustíveis para suprir a 

demanda da Câmara Municipal de Lapão — Ba e via de conseguinte reduzir o valor inicialmente 

contratado, passando o valor total do contrato de R$ 100.712,29 (cem mil setecentos e doze reais e 

vinte e nove centavos) para o valor total consolidado de 100.407,97 (cem mil, quatrocentos e sete 

reais e noventa e sete centavos), a fim de que seja ratificado/homologado. 

Sobreleva destacar que o referido processo já fora analisado e aprovado pelo procurador 

jurídico desta casa, como consta nos autos, estando apto, portanto, para a ratificação/homologação. 

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

Atenciosamente, 

A LBDAEDT 
Marcio Greik Belarmino de Castro 

Presidente da Comissão de Licitação 

Exma. Sra. 

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 

NESTA 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0025//2021 

CARTA CONVITE Nº 001/2021       

Destarte, pelas razões emanadas da Procuradoria Jurídica, as quais concluem 

. pela plena viabilidade da modificação contratual, delibero pelo deferimento do termo de 

aditamento em firmado com a empresa MEGGA POSTO LIDER LTDA, nos termos 

sugeridos pela Procuradoria. 

Lapão (BA), 27 de setembro de 2022. 

Nuvia Carlane ra lfstass Lima Silva e Souza 

Presidente 

CERTIDÃO 

Certifico a 

RATIFICAÇÃO!HOMOLOGAÇÃO acima 

foi afixada no quadro de avisos desta 

casa para conhecimento geral. 

Em, 27 de setembrro de 2022. 

Barro 
Diretor Geral
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0022/2022 

Carta convite 01/2022 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2022, que entre si firmaram A CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPÃO e da empresa MEGGA POSTO LIDER LTDA. Objeto Constitui 

objeto deste Termo Aditivo a supressão de R$ 304,32 (trezentos e quatro reais e trinta e dois centavos), 

o que corresponde a 0,29% (zero ponto vinte e nove por cento) do valor inicial do contrato nº. 022/2022, 

passando o valor total atual do contrato de R$ 100.712,29 (cem mil setecentos e doze reais e vinte e 

nove centavos) para o valor total consolidado de R$ 100.407,97 (cem mil quatrocentos e sete reais e 

noventa e sete centavos). Origem: CARTA CONVITE Nº 001/2022. Devendo o presente Extrato ser 

afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral. 

Lapão/BA, 27 de setembro de 2022. 

Nuvia Carlane Robteido e Uma Silva e Souza 

Presidente da Câmara 

CERTIDÃO 

Certifico que o extrato acima foi a fixado no quadro de 

avisos da Camara Municipal de Vereadores de Lapão 

para conhecimento geral. 

Em, 27 de setembro de 2022. 

Jussélio Barreto de Matos 

Diretor Geral 
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Lapão, 27 de setembro de 2022. 

x 

Oficio CML nº 014/2022 

Assunto: Aditivo de Supressão de contrato de fornecimento de combustíveis 
Att: Sócio Administrador. 
Sr”. Charles William Gomes de Souza 

Considerando a baixa no preço da gasolina, fato de conhecimento público e devidamente 
verificado junto ao toten desta Pessoa Juridica, bem como que os preços atualmente praticados 
estão sensivelmente inferiores ao preço contratado na Carta Convite nº 001/2022, vimos por meio 
deste solicitar a demonstração da efetiva redução do preço de compra do combustível/ gasolina, 
para que seja possível realizar a supressão proporcional para fornecimento a esta Casa Legislativa 

Sem mais para o presente, aproveito o ensejo para renovar nossas estimas de apreço e 
respeito.    

    

Atenciosamente, 

Jussélio Barreto de Matos 
Diretor Administratvo
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CLAI 48 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição:  23.548.986/0001-34 
Razão 

Social: 
Endereço: Av DARIO VILELA 200 / CENTRO / LAPAO / BA / 44905-000 

MEGA POSTO LIDER LTDA EPP 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:09/09/2022 a 08/10/2022 

Certificação Número: 2022090902005905514189 

Informação obtida em 27/09/2022 11:26:49 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br     
  

lofl 27/09/2022 11:26 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MEGA POSTO LIDER LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 23.548.986/0001-34 

Certidão nº: 32215834/2022 

Expedição: 27/09/2022, às 11:25:24 

Validade: 26/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MEGA POSTO LIDER LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o nº 23.548.986/0001-34, NÃO CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndtêtst.jus.br 
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* Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
3 

  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wmww .pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:00:03 do dia 28/07/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/01/2023. 
Código de controle da certidão: C31C.C306.1EB1.7C35 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Prefeitura Municipal de Lapão 
SECRETARIA DEIFINANÇAS 
AV. JUSTINIANO C. DOURADO, 136 BL. B - CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRO -LAPÃO - BA CEP: 44905-000 CNPJ: 13.891.528/0001-40 

  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
Número: 000259/2022.E 

Nome/Razão Social: MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP 
Nome Fantasia: MEGA POSTO LIDER 

. ' Inscrição Municipal: 21653 
CPF/CNPJ: 23.548.986/0001-34 Endereço: AVN DARIO VILELA, 200 

CENTRO LAPÃO - BA CEP: 44905-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO. 

  
  
    
  

      

Observação: 

dede 

3 

aa 

* * i 
: Esta certidão foi emitida em 27/09/2022 com base no Código Tributário Municipal. 

—  ttiUdieddo 
t 

Certidão válida até: 26/11/2022 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 9600007659980000008325060000259202209270 

  

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: https:/lapao.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, 

Impresso em 27/09/2022 às 11:30:00 

 



  

É 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 27/09/2022 11:31 SECRETARIA DA FAZENDA 

  

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão Nº: 20224817443 

  RAZÃO SOCIAL 

MEGA POSTO LIDER LTDA - EPP 

  INSCRIÇÃO ESTADUAL 
CNPJ 

  128.361.900   23.548.986/0001-34     

Fica certificado que não constam, até a presente data, ponsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrad Os por esta Secretaria. 

+ ressalvado o direito da Fazend cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 27/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão. 

-A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER € OMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇ O http:/lwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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Câmara Municipal 
de Lapão    

ÍNDICE DO DIÁRIO 

EXTRATO 

EXTRATO DE CONTRATO...............sr eres snes s ser e nene renre nene nenr rca rene ne renre na rens ssa raras seo 

  
Ceriificação Digital: MGNFH8MFP-5AI9KIG3-ONASEGTI-SDOYX5BJ 

Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.bripl/ballapao 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



— DIÁRIO —— ES HD [605 
06 de outubro de 2022 

Página 3 

Câmara Municipal 
de Lapão    

EXTRATO DE CONTRATO 

ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DELAPÃO 
é Pça. Bráulio Cardoso, 58 — Centro — Fone: (74) 3657-1224 — Lapão — BA — CEP 44905-000 

Er CNPJ 16.250.755/0001-84 
   
  

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0022/2022 

Carta convite 01/2022 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2022, que entre si firmaram A CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPÃO e da empresa MEGGA POSTO LIDER LTDA. Objeto Constitui 

objeto deste Termo Aditivo a supressão de R$ 304,32 (trezentos e quatro reais e trinta e dois centavos), 

o que corresponde a 0,29% (zero ponto vinte e nove por cento) do valor inicial do contrato nº. 022/2022, 

passando o valor total atual do contrato de R$ 100.712,29 (cem mil setecentos e doze reais e vinte e 

nove centavos) para o valor total consolidado de R$ 100.407,97 (cem mil quatrocentos e sete reais e 

noventa e sete centavos). Origem: CARTA CONVITE Nº 001/2022. Devendo o presente Extrato ser 

afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral. 

Lapão/BA, 27 de setembro de 2022. 

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza 

Presidente da Câmara 

CERTIDÃO 

Certifico que o extrato acima foi a fixado no quadro de 

avisos da Câmara Municipal de Vereadores de Lapão 

para conhecimento geral. 

Em, 27 de setembro de 2022. 

Jussélio Barreto de Matos 
Diretor Geral 

  

Ceriificação Digital: MGNFH8MFP-5AI9KIG3-ONASEGTI-SDOYX5BJ 

Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.bripl/ballapao 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil


