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PÁGINA CERTIFICADA

27 de Janeiro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº. 008/2021

Licitação: Dispensa de Licitação n.º 007/2021

Assunto/Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em 01 (um) elevador e 01 (uma) 
plataforma de elevação motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, com forne-
cimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, incluindo 
aplicação de peças, componentes e materiais novos e originais necessários, de repo-
sição imediata (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços na 
Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

Contratante: Câmara Municipal de Vitória da Conquista;

Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

Objeto do Apostilamento: O presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 
008/2021 visa alterar a dotação orçamentária do contrato original.

Justificativa: Este termo é para possibilitar a alteração da dotação orçamentária des-
crita na Cláusula Terceira – Da Despesa, do contrato original.

1. Com fundamento no Art. 37, XXI da Constituição Federal, Art. 65, I, alínea 'a' da 
Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a alteração 
do disposto na Cláusula Terceira – Da Despesa, do contrato original, pelas quais Corre-
rão as Despesas, alterando a dotação abaixo descrita:

LOA 2022
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade: 01 – Câmara Municipal
Atividade: 2001 – Manutenção/Funcionamento da Câmara Municipal
Elemento de despesa: 3390.39.000000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Ju-

rídica
Valor para o exercício de 2022: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)

2. Ficam apostiladas as modificações de ordem material acima descrita, conforme 
determinação legal contida no § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as 
demais cláusulas do contrato.

Vitória da Conquista – BA, em 03 de janeiro de 2022.

______________________________________
Luis Carlos Batista de Oliveira

Presidente

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº. 001/2018

Licitação: Pregão Presencial n.º 001/2018

Assunto/Objeto: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição 
de combustíveis, em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum/álcool comum, 
compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões ele-
trônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo forne-
cimento de combustíveis, utilizando a tecnologia que melhor controle com segurança à 
contratação, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.;

Contratante: Câmara Municipal de Vitória da Conquista;

Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Objeto do Apostilamento: O presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 
001/2018 visa alterar a dotação orçamentária do contrato original.

Justificativa: Este termo é para possibilitar a alteração da dotação orçamentária des-
crita na Cláusula Sexta – Recursos Orçamentários, do contrato original.

1. Com fundamento no Art. 37, XXI da Constituição Federal, Art. 65, I, alínea 'a' da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do 
disposto na Cláusula Sexta – Recursos Orçamentários, do contrato original, pelas quais 
Correrão as Despesas, alterando a dotação abaixo descrita:

LOA 2022
Órgão: 01 – Câmara Municipal
Unidade: 01 – Câmara Municipal
Atividade: 2001 – Manutenção/Funcionamento da Câmara Municipal
Elemento de despesa 3.3.9.0.30.00.000. Material de Consumo
Valor para o exercício de 2022: R$ 24.163,69 (vinte e quatro mil cento e sessenta e três 

reais e sessenta e nove centavos)

2. Ficam apostiladas as modificações de ordem material acima descrita, conforme de-
terminação legal contida no § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mantidas as 
demais cláusulas do contrato.

Vitória da Conquista – BA, em 03 de janeiro de 2022.

_______________________________
Luis Carlos Batista de Oliveira

Presidente


