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AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 291/2022. 

Modalidade Dispensa de Licitação 

Critério Lei 8666/93, artigo 24, IV. 

Objeto Contratação emergencial para fornecimento de GLP. 

Justificativa: A presente aquisição visa atender, de maneira contingencial, a 
necessidade emergencial de disponibilizar os insumos 
necessários ao funcionamento das instituições sob a 
demanda da Feas. 

Valor R$ 137.970,00 

Prazo de contrata- 
gdo 

180 dias 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão 
no valor de R$ 137.970,00 
conforme contrato de 
disposto no artigo 50, 
metas definidas. 
Em 09/11/2022. 

financeira para 
(cento e trinta 

gestão, celebrado 
inciso I, da lei municipal 

, / 
nilson 

pagamento da despesa da contratação 
e sete mil e novecentos e setenta reais) 

com o município de Curitiba, nos termos do 
n° 13.663/2010, para atender as 

.4..6. Lii-- 
B ank 

Financeiro Assessor 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção 
constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e 
cam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna  (mat.  
dra Dos Santos Padoan  (mat.  2534). como gestor e suplente, 
com a ciência dos envolvidos. I. 
Em: 09/11/2022. 

,, r—C QA----- ------- 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral 

das obrigações 
demais correlatos, fi-

3557) e Alessan-
respectivamente, 

Cientes, 
Titular: Roberto Liberato allagranna 
Ass.: Vstrut .)-4,1  

Suplente: Alessandra Dos Santos Padoan  
Ass.  

09/11/2022. 09/11/2022. 
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZADOR DE DESPESA 

Eu, Sezifredo Paulo Alves Paz, no uso de minhas atribuições legais e em 

cumprimento às determinações da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, 

declaro, na qualidade de Diretor Geral da Feas, com fundamento no inciso Ill do 

artigo 13 de seu Estatuto, que existe previsão de receita para fazer frente as 

despesas para o processo administrativo n.° 291/2022, conforme contrato de gestão, 

celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, 

da lei municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Curitiba, 09 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz  

Diretor-Geral Feas 
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FEAS 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Solicito a instauração de processo para a dispensa de Processo Licitat6rio para 

a contratação das empresas: 

a. "Companhia Ultragaz S.A.", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 61.602.199/0157-30, com sede na Rodovia BR 476, n.° 2.290, 

Bairro Thomaz Coelho, Araucária, Paraná, CEP 83.707-440 

b. "Companhia Ultragaz S.A.", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 61.602.199/0232-44, com sede na Rua Antônio Frederico Ozanan, 

n.° 1.655, Bairro Brigadeiro, Canoas, Rio Grande do Sul, CEP 92.420-360 

com fundamento no Inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93. 

I. Do Objeto 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de 

fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de instalação, abastecimento dos 

tanques e adequação da Central de GLP para as dependências das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba- Feas, pelo período de 180 (cento e 

oitenta) dias. 

II. Da justificativa para a aquisição 

Tendo em vista a necessidade de se continuar oferecendo o produto para as 

unidades hospitalares sob gestão da Feas, justifico que o GLP é uma fonte energética 

bastante eficiente, com um poder calorifico que dispara na frente tanto do gás natural 

quanto da energia elétrica. Desta forma o Gás GLP é aplicado em diferentes processos, 

dentro das unidades sob gestão da Feas. 

No ambiente hospitalar, por exemplo, o GLP é utilizado não apenas na cocção 

dos alimentos de pacientes e colaboradores, mas também no aquecimento da água dos 

banheiros, na climatização de ambientes e até mesmo na esterilização de instrumentos 

cirúrgicos e equipamentos, bem como em laboratórios (bicos de  Bunsen.  
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III.  Da justificativa do Pedido de Dispensa 

Justifico o presente pedido de dispensa de licitação, por entender que a presente 

demanda se enquadra no Inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93, em razão: 

a. De os itens e sérvios ora contratados, serem de consumo continuo das 

unidades de negócio estipuladas no Termo de Referência, parte deste processo; 

b. De anteriormente haver contrato para a prestação dos serviços (Contrato 

Administrativo n.° 37/2017) o qual teve sua vigência encerrada em 27/10/2022; 

c. De a equipe do setor de contratos ter iniciado os trâmites para a nova 

contratação no inicio do mês de junho, todavia, sem sucesso de conseguir os 

orçamentos; 

d. De a empresa ora fornecedora dos itens ter se recusado a fazer uma 

prorrogação excepcional do contrato, conforme documentos anexos; 

e. De já haver processo licitatório publicado com o mesmo objeto, todavia, 

sem possibilidades de se aguardar a finalização deste (PE 180/2022). 

Tendo em vista as razões acima expostas reafirmo a decisão pela adoção da 

modalidade de Dispensa de Licitação, haja vista que os prazos legais a serem observados 

nas demais modalidades legais, invariavelmente obstariam o efetivo funcionamento da 

prestação de serviço àFEAS. 

IV. Da escolha da Instituição 

Foram recebidas 03 (três) cotações, tendo sido escolhida a proposta 

apresentada pela empresa "Companhia Ultragaz", levando-se em consideração o menor 

preço apresentado, bem como a disponibilidade de prestar os serviços, objetos do presente 

feito, frente As necessidades da FEAS. 

A empresa, todavia, solicita que haja dois contratos diversos para os tipos de 

itens a serem fornecidos, apresentando, em todo o caso documentação separada. 

V. Dos valores 

A empresa "Companhia Ultragaz S.A.", fornecerá os gases a um valor total de 

fi 

 R$ 137.970,00 (cento e trinta e sete mil novecentos e setenta reais), obedecez do- se em 
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todo o caso os seguintes valores unitários: 

CÓDIGO TASY DESCRIÇÃO 
Quantidade 

 
kg  

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 

CNN:  61.602.199/0157-30 

Valor Unitário Valor Total 

212600 GLP (Granel) 21.000 6,57 137.970,00 

221900 P-45 12 319,75 3.837,00 

VALOR TOTAL PARA 180 DIAS $ 187.970,00 

VI. Das outras cotações 

Vide referencial de pregos, o qual encontra- se anexo aos autos. 

VII. Do atendimento dos requisitos do parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993 

Com vistas a atender aos requisitos exigidos pelo parágrafo único do artigo 26 

da Lei n° 8.666./93, demonstra-se: 

a. Que a razão da escolha da modalidade de Dispensa de Licitação está pautada na 

disponibilidade de prestar os serviços, objetos do presente feito, dentro do cronograma 

apresentado pela FEAS, atendendo aos prazos, bem como As condições 

apresentadas por esta; 

b. Com relação A proposta apresentada pela empresa "Companhia Ultragaz S.A.", 

esta se demonstrou como a mais vantajosa à FEAS, na medida em que o valor 

contratado é inferior ao proposto pelas demais empresas; 

c. Ademais, constatou-se que o prego apresentado, está de acordo com os 

praticados no mercado, bem como de se tratar de assunto abordado no inciso IV 

do artigo 24 da Lei 8.666/93. 
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VIII. Do Fiscal e Gestor do contrato 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

Curitiba, 06 de novembro de 2022. 

u()Le 
J Ina  Barreto  Fonseca 

Ger trativa de Contratos FEAS 

4 



• 



FIxt1 de Atavii0 
Espectizada em Sixle de Cutoba I CUO-ift 

Engennana e manutençao Fen 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

Seleção de propostas para contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de 

instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de GLP para as 

dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba-

Feas, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal do Idoso Zilda 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo e UPA CIC, nos locais a serem determinados 

pelo responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas neste Termo de 

Referência. 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

a. Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza: Rua Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, 

Curitiba, Paraná; 

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio 

Cercado, Curitiba, Paraná; 

c. UPA CIC, Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, 

Paraná. 

3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para 

prestação de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 

serviço de instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de GLP, bem 

como o fornecimento de recipientes do tipo P45 para as dependências do Hospital do Idoso 

Zilda Arns„ Centro Médico Comunitário Bairro Novo e UPA CIC. 

1 
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ITEM 

01 

CODIGO DESCRIÇÃO DO ITEM Quantidade R$ 

R$4,62 212600 
Item 01 —  Gas  Liquefeito de Petróleo 

(GLP) 
42.000 KG 

Central de abastecimento 3 Comodato 

2 
221900 

Item 2- Gás liquefeito de petróleo em 

recipiente P45 
12 

Recipiente P-45 2 

I. Central Hospital do Idoso Zilda Arns: a central será constituída 

tanques com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas de vaporizaçã 

que serão instalados em linha. 

II. Central Centro médico Comunitário Bairro Novo: a central será c 

02 (dois) tanques com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas d 

por tanque) também instalados em linha. 

Ill. UPA CIC: a central  sera  constituída por 12 (doze) Cilindros P-45 poss 

GLP, pressão de vapor interno proporcionar um valor acima de 17,5 kgf/ 

instalados em linha. 

IV. Os tanques e cilindros deverão ser disponibilizados pela contratada 

comodato. Adequações necessárias para o perfeito funcionamento ca central e 

fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra para a execução ficarão a 

encargo da CONTRATADA. 

V. 0 teste de estanqueidade na rede de gás (GLP), com reposiç 

manutenção, incluindo ainda a instalação dos materiais ou peças dos 

danificados e/ou fora da validade, da rede ficará a encargo da CONTRA 

VI. A instalação e manutenção (incluindo mão de obra, peças ou qualq 

seja necessária dos tanques, bem como a elaboração do projeto de  ad  

instalações de ligação de entrada da central GLP; com a respectiva 

responsabilidade técnica serão de inteira responsabilidade  

CONTRATADA, bem como a retirada dos tanques após o término do CONTRATO. A 

o, troca e 

omponentes 

DA. 

r outra que 

quação das 

notação de 

empresa 

retirada destes deverá ocorrer somente após esvaziamento e não 

qualquer tipo de ônus para a CONTRATANTE. 

VII. Os abastecimentos deverão ser executados por profissionais 

habilitados, no horário e nos dias úteis de expediente do CONTRATAN 

17 horas), sendo que a CONTRATADA ficará totalmente responsave 

tipo de dano ou avaria, inclusive por ocasião de acidente de trabalho. 

devidamente 

TE (das 8 ás 

por qualquer 

mplicará em  

2 

P\r 



Engenhana e manutencao t-eas 
R. Lothario Boutin, 90 

Pinheirinho — Curitiba/PR 
CEP 81.110-522 
(41) 3316-5909 

www.Feas.curitiba.pr.gov.br  
nnanutencaofeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

IF knizOo Etaiml de Ate* 

41 Especbizada em Side de Cutim 

4. DAS SOLICITAÇÕES DE FORNECIMENTO DE  GAS  

I. As solicitações serão efetuadas pelo setor de CONTRATANTE através de  e-mail  e 

Central de atendimento para a CONTRATADA; 

II. As solicitações deverão ser atendidas nos prazos estabelecidos no CONTRATO;  

III. Ao atenderem A solicitação, a CONTRATADA deverá providenciar os meios 

necessários para perfeita execução dos serviços; 

IV. A CONTRATADA deverá manter constante gerenciamento da conta de  e-mail  e central 

de atendimento indicado, mantendo-a ativa e fazendo atualizações constantes dos e-mails  

recebidos e enviados durante o prazo de prestação dos serviços; 

V. A CONTRATADA deverá acusar o recebimento dos e-mails  de solicitação de serviço da 

CONTRATANTE no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o horário que a 

CONTRATANTE o enviou; 

VI. A contagem do prazo para acusar o recebimento do  e-mail  será paralisada As 17 horas 

do dia do envio, sendo esta continuada As 8 horas do dia útil seguinte; 

VII. Decorrido esse prazo sem que haja manifestação por parte da CONTRATADA, a 

solicitação de serviço será considerada como recebida e será iniciada a contagem do prazo 

para atendimento; 

VIII. 0 prazo máximo para entrega da carga de gás será de 24 (vinte e quatro) horas a 

contar do recebimento do  e-mail  ou telefonema; 

IX. Ao chegar ao local de atendimento, o técnico da CONTRATADA deverá se apresentar 

ao funcionário designado pela CONTRATANTE, que lhe entregará a respectiva Ordem de 

Serviço para ser devidamente preenchida, em especial apondo data e hora de chegada e 

de conclusão do serviço. A Ordem de Serviço deverá ser assinada por ambos (técnico e 

servidor); 

X. A via original da Ordem de Serviço ficará com o empregado designado pela 

CONTRATANTE; 

XI. Será de responsabilidade da CONTRATANTE a conferência dos serviços prestados e 

do correto preenchimento da Ordem de Serviço pelo técnico, em especial em relação As 

datas e horas; 

XI. Os serviços que não estiverem de acordo deverão ser refeitos, a pedido do servidor 

designado, no prazo máximo de 03 (três) horas contada da data e hora registrada na 

Ordem de inicio dos serviços referente ao fato; 

XII. 0 controle do atendimento inicial e de conclusão do serviço será realizado por 

empregado designado pela CONTRATANTE, com base nas datas e horas certificadas nas 

respectivas Ordens de Serviço. 
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XIII. Nenhum bem ou material do CONTRATANTE será removido ou transferid 

sem o consentimento formal da CONTRATANTE; 

XIV. Todo o material necessário para a execução dos serviços será f 

CONTRATADA. 

XV. 0 CONTRATANTE sempre que possível, comunicará à CONT 

providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados na e 

serviços, porém a ausência de manifestação escrita por parte da CONT 

exime a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi 

XVI. A CONTRATADA deverá efetuar a instalação dos tanques e adequação d 

Gás no prazo de 05 (cinco) dias partir do recebimento da Ordem de Serviço. 

5. DA INSTALAÇÃO 

I. 0 fornecimento e instalação da central e das baterias de cilindro e de 

unidades anteriormente descritas, será realizada exclusivamente pela  CON]  

prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da emissão da primeira ordem de c 

II. Qualquer procedimento de manutenção dos equipamentos ou das baterias 

poderá interromper o suprimento de gases das unidades contempladas no c 

que a CONTRATADA será responsável por certificar- se das medidas neó 

evitar interrupções no fornecimento, sem ônus 5 CONTRATANTE; 

Ill. A CONTRATADA atender a todas as medidas de segurança necessária 

manutenção das instalações dos equipamentos de distribuição de gases 

adequação às normas vigentes quanto à localização e condições do ambiente 

de tais. 

IV. Os profissionais envolvidos na revisão da instalação devem ser 

qualificados, estando subordinados a um Responsável Técnico da Empre 

devidamente registrado no Crea/ PR. 

V. Todos os equipamentos e ferramentas necessários 5 instalação dos 

deverão ser fornecidos pela Empresa vencedora e a instalação deverá ser 

mesma por meio de profissionais técnicos qualificados. 

VI. Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a Empr 

deverá entregar a CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segura 

orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos. 

VII. 0 presente contrato inclui as atividades necessárias de manutençà 

aferições. 

reserva, nas 

RATADA, no 

mpra.; 

eservas, não 

ntrato, sendo 

ssárias para 

revisão e 

bem como, 

de instalação 
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quipamentos 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. A empresa CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital do Pregão Eletrônico durante toda a vigência do Contrato, ficando 

facultado à Feas, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos 

documentos apresentados quando daquelas fases. 

II. Após o recebimento da  la  (primeira) Ordem de compra, a empresa CONTRATADA 

deverá atender ao solicitado e emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado através 

da Ordem de Compra, em nome da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde 

de Curitiba — Feas.  

III. Manter a disponibilidade de 24 horas no atendimento de solicitações de entrega; 

IV. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases em veículos apropriados para transporte 

de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente no Brasil; 

V. Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos fornecidos 

VI. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento, inclusive fretes e 

seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

VIII. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, 

transporte e ferramentas necessárias para o fornecimento da carga de gás, inclusive aqueles 

de segurança e proteção individual; 

IX. A CONTRATADA deverá observar às regras de segurança do CONTRATANTE para 

entrada ou saída de bens e pessoas no prédio; 

X. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 

XI. A CONTRATADA deverá levar imediatamente ao conhecimento ao gestor do Contrato 

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o fornecimento da carga de gás 

para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito, e de forma detalhada, 

todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer nas dependências da 

CONTRATANTE; 

XII. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas pela NBR 14024 - Centrais prediais e industriais de gás liquefeito e 

contrato. 

XIII. A CONTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade em toda a rede existente, 

entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação; 
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XIV. Os tanques deverão ser submetidos, pela CONTRATADA, a testes hidr 

toda a instalação, conforme exigência  NR-13 e Portaria 3214 do Ministério 

entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação. Deverá ainda 

Prontuário do Vaso de Pressão caso se enquadre no Anexo  III  da  NR-13. 

XV. A CONTRATADA deverá atender os requisitos aplicáveis da  NR-20 

recipientes de GLP e ainda atendimento a  NR-10 no quesito de aterramento 

de inflamáveis; 

XVI. A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção preventiva e corretiva, s 

CONTRATANTE, dos equipamentos comodatados. 

XVII. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor designado para gerir 

Guias (via da CONTRATANTE) das Anotações de Responsabilidade Técnica ( 

CREA devidamente quitadas, referente ao objeto contratado. 

XVIII. 0 Termo de vistoria conforme Anexo, declarando que a empresa repres 

profissional regularizado junto ao CREA, preferencialmente, e que seja 

pessoal da licitante, procedeu vistoria nas instalações da FEAS e tomou  con  

todas as condições necessárias para a execução dos serviços objeto de 

Referência, de forma a subsidiar a formulação de sua proposta. 

XIX. Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento 

detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar e 

realização dos serviços aqui discriminados, ou mesmo gerar atrasos na 

etapas dos trabalhos, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes 

sendo necessária declaração das licitantes de que conhecem as condições 

execução do objeto, conforme Acórdão n° 983/2008-TCU-Plenário; 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionai 

funcional, ou seja, manutenção e engenharia; 

II. A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela execução 

todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um funcionário para  acorn  

que poderá entre outros: 

a. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência 

imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção 

b. Determinar a imediata retirada do local de trabalho de empregado qu 

uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, 

státicos em 

o Trabalho, 

resentar o 

uanto aos 

os cilindros 

m custos a 

contrato as 

RT) junto ao 

tada por um 

quadro de 

ecimento de 

e Termo de 

de qualquer 

pecilhos na 

ecução das 

esses fatos, 

ocais para a 

do seu corpo 

os serviços, 

e completa 

anhamento, 

eventuais 

estiver sem 

xigindo sua 
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substituição imediata; 

c. Solicitar 5 empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; acompanhar e atestar o recebimento definitivo 

da execução dos serviços. 

Ill. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

IV. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita da 

CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 

dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente Contrato. 

V. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos serviços 

prestados. Poderá ser ordenada 5 suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, se 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for tendida a 

reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

VI. Rejeitar no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as exigências do 

Termo de Referência e seus anexos; 

VII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital, seus anexos e Lei n° 8.666/03. 

8. DEMAIS CONDIÇÕES 

I. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições descritas no ato da contratação; 

II. A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução deste contrato, sem ônus para a CONTRATANTE; 

Ill. Contratada deverá reexecutar serviços sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos; 

IV. A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços previstos, observando os 

padrões de qualidade e técnicas para serviços desta natureza, responsabilizando-se pela 

correção, sem ônus para a CONTRATANTE, de todos os erros, enganos ou omissões 

cometidos, que forem constatados nos serviços executados. 

V. A empresa participante deverá apresentar, obrigatoriamente, o valor do kg. 0 preço 

deverá ser apresentado com apenas 02 (duas) casas decimais após a virgula, 

independente de arredondamentos e farão parte integrante do Contrato a ser firmado com 

a Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba. 
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9. DOS PRAZOS 

0 contrato será celebrado pelo período de 180 (cento e oitenta)  di  

vigência a partir da emissão da assinatura do contrato, podendo ser prorrogal 

sucessivos períodos, mediante Termo Aditivo, limitados em até 60 (sessenta 

termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93; a critério do CONTRATANTE e de 

disponibilidade orçamentária da Feas para os anos subsequentes; 

a) A rescisão antecipada deverá ser comunicada com, no  minim,  30 (t 

antecedência, não ensejando ressarcimento ou indenização a qualquer titul 

Feas; 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

s, tendo sua 

por iguais e 

meses, nos 

cordo com a 

inta) dias de 

por parte da 

proposta ou 

o, exceto as 

, a este ou a 

mpatibilidade  

ão;  

ios, fiscais e 

ANTE; 

TRATANTE, 

estes; 

m quaisquer 

Oficio, cópia 

o fiscalizador 

I. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no valor oferta 

taxas que compõem os valores, não sendo considerados pleitos de acréscimo 

qualquer titulo, devendo os serviços ser prestados sem ônus adicionais. 

II. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em cl  

com as obrigações assumidas, todas as condições descritas no ato da contrat 

Ill. A Contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciá 

comerciais resultantes da execução deste contrato, sem ônus para a CONTRA 

IV. A Contratada deverá reexecutar serviços sempre que solicitado pela CO 

quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis a 

V. A Contratada deverá comunicar A CONTRATANTE, sempre que ocorrei-

mudangas no Contrato Social da Empresa, devendo encaminhar através de 

autenticada do instrumento de alteração, devidamente protocolado pelo órg" 

competente; 

VI. A CONTRATADA compromete-se a prestar os serviços previstos, o 

padrões de qualidade e técnicas para serviços desta natureza, responsabili 

correção, sem ônus para a CONTRATANTE, de todos os erros, enganos 

cometidos, que forem constatados nos serviços executados. 

servando os 

ando-se pela 

ou omissões 
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11. DO GESTOR E SUPLENTE 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

Roberto Lierato Dallagrana 

Gerente Engenharia e Manutenção Feas 

O 
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRE 

Observações: 

a) A não apresentação dos documentos no prazo estabelecido acima acarretará na 

desclassificação da proposta. 

b) Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em 

nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 

estabelecimentos da empresa. 

A empresa licitante deverá apresentar: 

I. PROPOSTA devidamente assinada pelo representante legal da empresa 

II. Cópia) do ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO  da empresa licitante,  dentro do seu prazo 

de validade, com ramo de atividade compatível ao objeto desta Licitação. 

Ill. Cópia da Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e  Combustive!  — ANP,  em cumprimento a Portaria ANP N° 297, de 

18.11.2003 — DOU 20.11.2003. Ou que esteja Credenciado pela portaria MINF n°843/90. 

IV. Documento ou Certificado de Vistoria  que comprove a Regularidade, junto ao Corpo 

de Bombeiros, da empresa licitante, referente ao objeto licitado; 

V. Cópia da AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS 

PERIGOSOS,  dentro do seu prazo de validade, ou de documento que compr ve a isenção 

da licitante. 

VI. Cópia do Certificado de Regularidade, emitido pelo I.B.A.M.A.,  dentro do seu prazo 

de validade, ou de documento que comprove a isenção da licitante. 

VII. Declaração de plena capacidade operacional e administrativa,  corfirmando que 

possui plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços, 

comprometendo-se a prestar os serviços, que está ciente de todos os detalhes, 

  

especificações e condições de execução do objeto do Pregão Eletrônico e que a licitante 

assumirá integral responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento de sua 

proposta de pregos e ainda, que está de pleno acordo com todas as exigências técnicas. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

10 
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a) Os documentos devem estar em nome da empresa licitante e não da matriz, 

excluídos os casos em que os documentos sejam válidos para as duas unidades,  

desde que comprovado pela licitante.  

b) Os documentos poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 

cópia, A exceção de fotocópias e em papel termo sensível (fac-símile), devendo ser 

autenticados por tabelião (Cartório) ou por funcionário da unidade que realiza a licitação, ou 

ainda apresentada prova da publicação em órgão de imprensa oficial. 

c) Os documentos solicitados que forem emitidos pela  Internet,  NA° precisam de 

autenticação em Cartório, a Pregoeira conferirá a autenticidade via  Internet.  

d) Os documentos mencionados serão recebidos no endereço acima e não serão 

aceitos aqueles encaminhados por  e-mail.  

e) Os documentos que estejam vencidos, deverão vir acompanhados do protocolo de  

revalidação, desde que tal pedido tenha sido efetuado dentro dos prazos estipulados pelo  

órqào avaliador. 

O Os documentos que estejam em  lingua  estrangeira, deverão ser apresentados 

acompanhados de tradução juramentada, nos termos da Lei, sob pena de que o documento 

não seja aceito. 

• 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de instalação, 

abastecimento dos tanques e adequação da Central 

de GLP para as dependências das unidades 

geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde 

de Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e 

oitenta) dias, que entre si celebram a Feas — 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 

empresa 

Aos dj  ci z„xik  drTio ff. , nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAUDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique  [gin°  
Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

com sede na neste ato representada pelo Sr. 

, inscrito no CPF/MF n°   , com 

fundamento nas informações contidas no — Feas, 

Isreojja   dg.Ftrege , resolveram e acordaram firmar o 

presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de 

instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de GLP para as 
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anscritos, o  

instrumento 

esta titular e 

dos salários 

pertinentes, 

imas quando 

3/1991, cujo 

TRATANTE, 

usividade de 

dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúd 

Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 

de Curitiba- 

Parágrafo Primeiro  

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal d 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo, nos locais a serem deter 

responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas neE 

Referência. 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

Idoso Zilda 

inados pelo 

te Termo de 

a. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns- Hmiza: Rua Lothário  Boutin, 0, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Rua Jussara, n.° 2.234 Bairro Sitio 

Cercado, Curitiba, Paraná; 

Parágrafo Segundo  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratad 

Parágrafo Terceiro  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes dest 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA,  send  

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamento 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tribut e  

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser v 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.2 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CO 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exc 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

2 
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is 

Parágrafo Quinto 

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de 

instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de GLP para as 

dependências do Hospital do Idoso Zilda Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo. 

I.Central Hospital do Idoso Zilda Arns: a central será constituída por 10 (dez) tanques 

com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas de vaporização por tanque) que 

serão instalados em linha. 

Central Centro médico Comunitário Bairro Novo: a central será constituída 

por 02 (dois) tanques com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas de 

vaporização por tanque) também instalados em linha. 

IV. Os tanques e cilindros deverão ser disponibilizados pela contratada 

em regime de comodato. Adequações necessárias para o perfeito funcionamento da 

central e fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra para a execução 

ficarão a encargo da CONTRATADA. 

V. 0 teste de estanqueidade na rede de gás (GLP), com reposição, troca e 

manutenção, incluindo ainda a instalação dos materiais ou peças dos componentes 

danificados e/ou fora da validade, da rede ficará a encargo da CONTRATADA. 

VI. A instalação e manutenção (incluindo mão de obra, peças ou qualquer outra 

que seja necessária dos tanques, bem como a elaboração do projeto de adequação 

das instalações de ligação de entrada da central GLP; com a respectiva anotação de 

responsabilidade técnica serão de inteira responsabilidade da empresa 

CONTRATADA, bem como a retirada dos tanques após o término do CONTRATO. A 

retirada destes deverá ocorrer somente após esvaziamento e não implicará em 

qualquer tipo de ônus para a CONTRATANTE. 

VII. Os abastecimentos deverão ser executados por profissionais devidamente 

3 
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habilitados, no horário e nos dias úteis de expediente do CONTRATANT (das 8 As 17 

horas), sendo que a CONTRATADA ficará totalmente responsável por qu lquer tipo de 

dano ou avaria, inclusive por ocasião de acidente de trabalho. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS SOLICITAÇÕES DE FORNECIMENTO DE G 

I. As solicitações serão efetuadas pelo setor de CONTRATANTE atrave 

Central de atendimento para a CONTRATADA; 

II. As solicitações deverão ser atendidas nos prazos estabelecidos no C•  

III. Ao atenderem A solicitação, a CONTRATADA deverá providenci 

necessários para perfeita execução dos serviços; 

IV. A CONTRATADA deverá manter constante gerenciamento da cont- de  e-mail  e 

central de atendimento indicado, mantendo-a ativa e fazendo atualizago constantes 

dos e-mails  recebidos e enviados durante o prazo de prestação dos servi os; 

V. A CONTRATADA deverá acusar o recebimento dos e-mails  de olicitação de 

serviço da CONTRATANTE no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o horário que 

a CONTRATANTE o enviou; 

VI. A contagem do prazo para acusar o recebimento do  e-mail  será par,  

horas do dia do envio, sendo esta continuada As 8 horas do dia  OW  segui  

VII. Decorrido esse prazo sem que haja manifestação por parte da  CON  

solicitação de serviço será considerada como recebida e será iniciada a 

prazo para atendimento; 

VIII. 0 prazo máximo para entrega da carga de gás será de 24 (vinte e 

a contar do recebimento do  e-mail  ou telefonema; 

IX. Ao chegar ao local de atendimento, o técnico da CONTRATAD 

apresentar ao funcionário designado pela CONTRATANTE, que lhe 

respectiva Ordem de Serviço para ser devidamente preenchida, em es 

data e hora de chegada e de conclusão do serviço. A Ordem de Servi 

assinada por ambos (técnico e servidor); 

X. A via original da Ordem de Serviço ficará com o empregado d signado pela 

CONTRATANTE; 

XI. Será de responsabilidade da CONTRATANTE a conferência 

prestados e do correto preenchimento da Ordem de Serviço pelo 

especial em relação As datas e horas; 

lisada As 17 

te; 

RATADA, a 

ontagem do 

uatro) horas 

deverá se 

entregará a 

cial apondo 

deverá ser 

os serviços 

técnico, em 
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Xl. Os serviços que não estiverem de acordo deverão ser refeitos, a pedido do 

servidor designado, no prazo máximo de 03 (três) horas contada da data e hora 

registrada na Ordem de inicio dos serviços referente ao fato; 

XII. 0 controle do atendimento inicial e de conclusão do serviço  sera  realizado por 

empregado designado pela CONTRATANTE, com base nas datas e horas 

certificadas nas respectivas Ordens de Serviço. 

XIII. Nenhum bem ou material do CONTRATANTE  sera  removido ou transferido do 

seu local sem o consentimento formal da CONTRATANTE; 

XIV. Todo o material necessário para a execução dos serviços  sera  fornecido pela 

CONTRATADA. 

XV. 0 CONTRATANTE sempre que possível, comunicará à CONTRATADA as 

providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados na execução 

dos serviços, porém a ausência de manifestação escrita por parte da 

CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, da 

responsabilidade de corrigi-las. 

XVI. A CONTRATADA deverá efetuar a instalação dos tanques e adequação da 

Central de  Gas  no prazo de 05 (cinco) dias partir do recebimento da Ordem de 

Serviço. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I. A empresa CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital do Pregão Eletrônico durante toda a vigência do Contrato, ficando 

facultado a Feas, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade 

dos documentos apresentados quando daquelas fases. 

II. Após o recebimento da  la  (primeira) Ordem de compra, a empresa CONTRATADA 

devera atender ao solicitado e emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado 

através da Ordem de Compra, em nome da Fundação Estatal de Atenção 

Especializada em Saúde de Curitiba — Feas.  

III. Manter a disponibilidade de 24 horas no atendimento de solicitações de entrega; 

IV. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases em veículos apropriados para 

transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente no Brasil; 
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V. Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos fornecido 

VI. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento, incl 

seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parc 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações 

obrigada. 

VIII. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão-de-obr 

transporte e ferramentas necessárias para o fornecimento da carga d 

aqueles de segurança e proteção individual; 

IX. A CONTRATADA deverá observar ás regras de segurança do C 

para entrada ou saída de bens e pessoas no prédio; 

X. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu 

XI. A CONTRATADA deverá levar imediatamente ao conhecimento 

Contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o 

da carga de gás para adoção de medidas cabíveis, bem como comunica 

e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha 

dependências da CONTRATANTE; 

XII. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do CO 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

qualificação exigidas pela NBR 14024 - Centrais prediais e indust 

liquefeito e contrato. 

XIII. A CONTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade em 

existente, entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação; 

XIV. Os tanques deverão ser submetidos, pela CONTRATADA, a testes 

em toda a instalação, conforme exigência  NR-13 e Portaria 3214 do 

Trabalho, entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação.  ii  

apresentar o Prontuário do Vaso de Pressão caso se enquadre no Ane 

sive fretes e 

Imente, as 

que está 

equipamentos, 

gás, inclusive 

TRATANTE e 
retamente  

ão  do objeto; 

gestor do 

rnecimento 

por escrito, 

ocorrer nas 

RATO, em 

abilitação e 

ais de gás 

oda a rede 

idrostáticos 

mistério do  

ever-6 ainda 

o  III  da  NR- 

13.  

XV. A CONTRATADA deverá atender os requisitos aplicáveis da  NR-2 

recipientes de GLP e ainda atendimento a  NR-10 no quesito de ate 

cilindros de inflamáveis; 

XVI. A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção preventiva e c 

custos a CONTRATANTE, dos equipamentos comodatados. 

quanto aos 

amento dos 

rretiva, sem 
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XVII. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor designado para gerir o contrato as 

Guias (via da CONTRATANTE) das Anotações de Responsabilidade Técnica  (ART)  

junto ao CREA devidamente quitadas, referente ao objeto contratado. 

XVIII. 0 Termo de vistoria conforme Anexo, declarando que a empresa representada 

por um profissional regularizado junto ao CREA, preferencialmente, e que seja do 

quadro de pessoal da licitante, procedeu vistoria nas instalações da FEAS e tomou 

conhecimento de todas as condições necessárias para a execução dos serviços objeto 

deste Termo de Referência, de forma a subsidiar a formulação de sua proposta. 

XIX. Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer 

detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos 

na realização dos serviços aqui discriminados, ou mesmo gerar atrasos na execução 

das etapas dos trabalhos, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses 

fatos, sendo necessária declaração das licitantes de que conhecem as condições 

locais para a execução do objeto, conforme Acórdão n° 983/2008-TCU-Plenário; 

Parágrafo Primeiro  

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

Parágrafo Segundo  

0 transporte dos itens deverá ser feito dentro do preconizado para estes 

produtos e devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura. 

Parágrafo Terceiro  

I. A manutenção preditiva, preventiva e corretiva e a limpeza e transporte relacionados 

central reserva  (Backup)  de cilindros, que garantam o adequado funcionamento 

desta, terão todos os custos sob a responsabilidade da Contratada. 

II. A Contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica referente 

a instalação e manutenção das Centrais. 

Parágrafo Quarto 

Os itens deverão ser fornecidos em cilindros de uso padrão medicinais 

devidamente com o lacre do fabricante, com a capacidade previamente estipulada. A 
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estões que 

realizada a 

no mesmo 

feriados. A 

manuseio e 

aspecto, ou 

profissionais, 

I 

 

i" analítico 

equisitos de 

contratada deverá fazer uma verificação  "in  loco" do local visando antever 

assegurem o correto fornecimento dos produtos. A entrega dos cilindros ser 

partir de programação e/ou solicitação da Administração do HIZA e ocorrer 

momento da retirada dos cilindros vazios, em dias úteis e nos finais de semana 

Contratante não custeará qualquer tipo de despesas referente ao transporte, 

testes hidrostáticos nos cilindros, ou quaisquer outras despesas. 

Parágrafo Quinto  

No caso de o produto apresentar alterações em sua composição 

mesmo havendo denúncias pelo Hospital do Idoso Zilda Arns, proveniente dos 

a empresa será contatada e deverá providenciar análise do produto em Labora 

- certificadores habilitados para atestar a conformidade às exigências e 

qualidade a serem cumpridos por fabricantes e fornecedores dos mesmos. 

Parágrafo Sexto  

No caso de discordância, a CONTRATANTE se reserva o direito de realizar a 

análise sendo que o ônus dela será de inteira responsabilidade do fornecedor. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Sao  obrigações da CONTRATANTE: 

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais 

do seu corpo funcional, ou seja, manutenção e engenharia; 

II. A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pe a execução 

dos serviços, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de ex rcer a mais 

ampla e completa fiscalização dos serviços, designando, par tanto, um 

funcionário para acompanhamento, que poderá entre outros: 

a. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de 

eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando  pr  zo para sua 

correção; 

b. Determinar a imediata retirada do local de trabalho de em regado que 

estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou difi' ultar a sua 

fiscalização, exigindo sua substituição imediata; 
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c. Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto 

fornecido que esteja em desacordo ou insatisfatório; acompanhar e 

atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Ill. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

IV. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita 

da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 

dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente Contrato. 

V. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer problema nos serviços 

prestados. Poderá ser ordenada A suspensão dos serviços e respectivos pagamentos, 

se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for 

tendida a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

VI. Rejeitar no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as exigências 

do Termo de Referência e seus anexos; 

VII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital, seus anexos e Lei n° 8.666/03. 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR 

Pela entrega total do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

receberá a CONTRATADA a importância de R$ observando-se para 

cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item: 

ITEM CObIGC5 ciEtcRiçÃo DO, ITEM .Qiiautigi 

01 

Item 01 — Gás Liquefeito de Petroleo 

(GLP) 

Até 42.000 

KG 

Central de abastecimento 2 Comodato 

Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 
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a nota fiscal 
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evido após o 

r escrito a 

uramento do 

e eventuais 

evido deverá 

data de seu 

calculados A 

te aplicação 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão 

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 010  

(Ail  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou ra 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte d 

a)  

b)  

c)  

Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadua 

Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito A CONTRATADA, em até 

contados a partir do primeiro dia  OW  após a protocolização das Notas Fiscais/ 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a 

da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir  des  

sem a ocorrência de quaisquer encargos A CONTRATANTE, seja a que titulo f 

Parágrafo Segundo 

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor  in  

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará p 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no f 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA OITAVA — DA MORA 

R. Capitão Argemiro Mo' 
Pinheir 

contratosfeaes@feae 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor 

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serA 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, medi 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 
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CURITtn,',• 
 40.3  

 

   

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos morat6rios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n°610/2019 e Instrução Normativa n°02/2021 — SMF, ou seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescente. 

CLAUSULA DÉCIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

11 
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estar 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 
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or  qualquer 

ainda, em 

sujeita ás 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será de 

até1 % ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita ás penalidades previstas no artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada mult punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112 inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro 

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo 

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha 

CONTRATADA na Feas. 

poderão ser 

cadastral da 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades astabelecidas 
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em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar 5 empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

C) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

13 
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administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum  ac:  rdo entre as 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 71  , 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigad a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONT TANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclu 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos 

ivamente 

trabalhistas, 

independentemente 

CONTRATANTE. 

do período de comunicação da rescisão formulado pela 

  

   

Parágrafo Quarto 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prév a e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades  co  petentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 
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Seale de Curtaxe 
FundasAa Ettabal de Men.*  

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

15 
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It.  Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por su 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser  lid  

modificados ou removidos sem autorização expressa e por 

CONTRATANTE;  

III. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a te
r 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, qu 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação  le  

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar  pr  

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONT 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento o 

a permissão 

, copiados, 

escrito da 

ceiros, com 

r direta ou 

l a fornecer 

iamente a 

respeito da 

iolação das 

TADA, seus 

suspeita. 

• 
Paragrafo primeiro 

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamentl  

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente r 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

de perdas e 

de qualquer 

sultantes do 

ste capitulo 

O Paraq rafo segundo 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais ne 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA  in  

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida d 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e tod 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo  qua  

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal previst 

Pa  rag  rafo terceiro 

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteçã 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implem 

ssidade de 

rromperá o 

determinado 

s as cópias 

do necessite 

na LGPD. 

de dados, 

LGPD"), sem 

ntando todas 
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Funda9ão Estrabal de Mew* 4. it Saida  da  Ctribte  

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

)0000M00000000000C 

CONTRATADA 

Olavo Gasparin Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo Financeiro Feas Assessor Jurídico — Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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cgo2  

Contrato Administrativo n° )00U2022-FEAS para 

contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço de instalação e adequação da Central de 

GLP para as dependências das unidades geridas 

pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de 

Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e 

oitenta) dias, que entre si celebram a Feas — 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde e a 

empresa 

Aos as TXIX e px , nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAUDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Deise Sueli de  

Pietro Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro 

Henrique  !gin°  Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

Axx 
sob n. 

representada pelo Sr. 

com fundamento nas informações 

ernifultqpvp o xxxI S — Feas, E) E 

resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e 

adequação da Central de GLP para as dependências das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) 

dias. 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

, neste ato 

inscrito no CPF/MF n° 

contidas no rro cesso 



90, Bairro 

Bairro Sitio 

anscritos, o 

e instrumento 

esta titular e 

s dos salários 

s pertinentes, 

FE 
* Fu. 

4 S4644

de  

 Cua"  

ndO. E.babal de Atm54. 

R. Capitão Argemiro Mo 
Pinheiri 

contratosfeaes@feae 

Contratos  
eiro Wanderley, 
ho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
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curitiba.pr.gov.br  

omodato,  

or  10 (dez) 

por tanque) 

nstituida por 

vaporização 

Parágrafo Primeiro  

A COMODANTE, como legitima proprietária, cede em regime de 

COMODATÁRIA, os seguintes bens: 

I. Central Hospital do Idoso Zilda Arns: a central será constituída 

tanques com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas de vaporizaça 

que serão instalados em linha. 

II. Central Centro médico Comunitário Bairro Novo: a central será c 

02 (dois) tanques com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas d 

por tanque) também instalados em linha. 

Parágrafo Segundo 

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal d 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo, nos locais a serem deter 

responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas ne 

Referência. 

• Idoso Zilda 

inados pelo 

te Termo de 

Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades são: 

a. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns- Hiza: Rua Lothário  Boutin,  

Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Rua Jussara, n.° 2.23 

Cercado, Curitiba, Paraná; 

Parágrafo Terceiro  

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratad 

Parágrafo Quarto 

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes  des  

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA,  send  

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagament 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tribut 
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indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Sexto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA INSTAL/WA° E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

São responsabilidades da COMODANTE, sem ônus para a COMODATARIA, 

quanto aos cilindros cedidos em Comodato: 

I. 0 fornecimento e instalação da central e das baterias de cilindro e de reserva, nas 

unidades anteriormente descritas, será realizada exclusivamente pela CONTRATADA, 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da emissão da primeira ordem de 

compra.; 

II. Qualquer procedimento de manutenção dos equipamentos ou das baterias 

reservas, não poderá interromper o suprimento de gases das unidades contempladas 

no contrato, sendo que a CONTRATADA será responsável por certificar- se das 

medidas necessárias para evitar interrupções no fornecimento, sem ônus 

CONTRATANTE; 

Ill. A CONTRATADA atender a todas as medidas de segurança necessárias à revisão e 

manutenção das instalações dos equipamentos de distribuição de gases, bem como, 

adequação às normas vigentes quanto à localização e condições do ambiente de 

instalação de tais. 

IV. Os profissionais envolvidos na revisão da instalação devem ser devidamente 

qualificados, estando subordinados a um Responsável Técnico da Empresa 

vencedora, devidamente registrado no Crea/ PR. 

V. Todos os equipamentos e ferramentas necessários á instalação dos equipamentos 

deverão ser fornecidos pela Empresa vencedora e a instalação deverá ser realizada 
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pela mesma por meio de profissionais técnicos qualificados. 

VI. Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a Empre a vencedora 

deverá entregar a CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e 

fornecer orientação quanto As regras de guarda e exibição desses documentos. 

VII. 0 presente contrato inclui as atividades necessárias de manutenção preventiva e 

aferições. 

VIII. Entregar todos os equipamentos juntamente com a entrega da primeira aquisição 

dos gases objeto da presente licitação; 

IX. Manter em perfeitas condições de uso e funcionamento dos equipamentos 

fornecidos; devendo para isso realizar manutenções periódicas; 

X. Realizar testes nos equipamentos, quando necessário e sempre q e solicitado, 

emitindo laudo técnico com rastreabilidade ao lnmetro; 

XI. Prestar manutenção preventiva num intervalo regular máximo de 6 seis) meses, 

com a finalidade de conservar os equipamentos em perfeitas condições de uso e de 

funcionamento, com encaminhamento de laudo técnico das condições de cada 

equipamento; 

XII. Responsabilizar-se pelas pessoas que venham a executar os serviços de 

manutenção dos equipamentos, decorrentes deste instrumento, pelos seus direitos, 

obrigações e ações decorrentes, pagamento dos salários e demais vantagens, 

recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por 

quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas, quando em 

serviço, na forma expressa e considerada nos artigos 3° e 6° do Regulamento de 

Seguro de Acidentes de Trabalhos, aprovado pelo Decreto n° 61.784/67; 

XIII. Prestar assistência e suporte técnico com a finalidade de esclarecer dúvidas e 

resolver problemas relativos a características técnicas, funcionamento I gico e físico 

do equipamento, sempre que solicitado; 

XIV. Retirar e entregar nas dependências da COMODATARIA os equipamentos 

objetos do contrato, sendo o transporte de responsabilidade e ônus da COMODANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DOS BENS. 

A COMODATÁRIA utilizará os bens descritos na cláusula primeira para 

desenvolvimento das atividades nas unidades previamente estabelecidas no Termo de 
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Referência, mais precisamente para utilização dos produtos fornecidos pela COMODANTE 

e adquiridos pela COMODATÁRIA através da Dispensa de Licitação a4. 

CLAUSULA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DA COMODATÁRIA  

Sao  responsabilidades da COMODATÁRIA, quanto ao presente instrumento: 

I. Adquirir da COMODANTE os gases objeto da presente licitação dentro da 

necessidade da Feas e até o quantitativo previsto na Dispensa de Licitação n. 

xxx/2022 

II. Usar os tanques somente nas unidades destinadas neste processo. 

Ill. Entrar em contato com a COMODANTE no caso de problemas com os tanques, 

para viabilizar as manutenções ou substituições necessárias: 

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 

0 presente instrumento terá inicio a partir de sua assinatura e vigorará até 180 

(cento e oitenta) dias ou até que seja finalizado na forma das .cláusulas sexta e sétima. 

Parágrafo Único 

0 presente contrato poderá ser objeto de renovação, caso renovado o contrato 

principal, ou seja, o Contrato de Prestação de Serviços de fornecimento de gás liquefeito de 

petróleo (GLP), incluindo a instalação e abastecimento dos tanques e adequação da central 

de gás para as unidades sob gestão da Fundação Estatal de Atenção Especializada em 

Saúde de Curitiba, celebrado entre as partes e registrado sob o n° Te 

CLAUSULA SEXTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Enquanto houver gás liquefeito armazenado no tanque a COMODANTE deverá 

prestar toda a assistência técnica prevista no Edital de Embasamento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO 
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O inadimplemento de qualquer cláusula do presente 

poderá ser motivo de sua imediata rescisão, independentemente de n 

interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a COMODANTE, 

danos. 

CLAUSULA OITAVA — DA DEVOLUÇÃO DOS BENS 

Em caso de rescisão, independentemente da causa, ou, ao final de 

vigência, os bens cedidos deverão devolvidos a COMODANTE, res 

depreciações normais de uso e pelo tempo. 

CLAUSULA NONA — DA LEGISLAÇÃO 

Subsidiariamente As cláusulas deste instrumento, aplicar-se-5 

previstas no Código Civil Brasileiro e demais dispositivos legais cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, est 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de 

at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contrata 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do  Dec  

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas n 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada mu! 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 11 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso  III,  da Lei 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo praz 

por qualquer 

e ainda, em 

a sujeita As 

mora será de 

o, observado 

to Municipal 

s artigos 86, 

a punitiva de 

inciso I do 

.° 8.666/93. 

não superior 
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• 

:ttr,y.'so
d
ratal do Ater.*  

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro 

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 
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b) Solicitar A empresa contratada, a substituição de qualquer produto f 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviço 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATA 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RENUNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessor 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devoluçã 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o  present  

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum  ac  

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 7 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigad 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela  CON  

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA ti 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fi 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá (mica e exclu 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargo 

independentemente do período de comunicação da rescisão for 
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92% 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto  

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

O presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA VIGÊNCIA 

O contrato vigerá por até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 

8.666/93 e demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 
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dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONT 
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pr 
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A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atua 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dado 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de ca 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnic 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridad 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, p 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por s 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser  lid  

modificados ou removidos sem autorização expressa e por,  

CONTRATANTE;  

III. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a t 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, q 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação  le  

no presente 

Pessoais e 

pecial a Lei 

a pais onde 

s dados da 

s e físicas 

de todos os 

ra garantir a 

modificação, 

a permissão 

s, copiados, 

escrito da 

rceiros, com 

r direta ou  

al  a fornecer 

viamente a 

respeito da 

violação das 

ATADA, seus 

suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagament 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamen 

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo 

de perdas e 

• de qualquer 

esultantes do 

este capitulo 

10 



Contratos 
R. Capit'do Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

,z4 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro 

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz )00000000000000000C.  

Diretor Geral — Feas CONTRATADA 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), em recipientes do tipo 

P-45 para as dependências das unidades geridas 

pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de 

Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e 

oitenta) dias, que entre si celebram a Feas — 

Fundação Estatal de Atenção O Saúde e a 

empresa 

Aos   n-11  cii_xwxxx xxx, nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° , assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique Igino 

Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 

presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em recipientes 

do tipo P-45 para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 

Saúde de Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 

1 
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Parágrafo Primeiro 

Os serviços contratados serão prestados na UPA CIC, localizada na 

Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná, na 

estipuladas neste Termo de Referência. 

Parágrafo Segunda  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido t 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceira  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes  des  

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA,  send  

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamento 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tribut 

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser v 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8. 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CO 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em  ex  

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quarta  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo  (GL  

instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de 

dependências da UPA CIC. 

I. UPA CIC: a central será constituída por 02 (dois) Cilindros P-45 poss 

ra prestação 

), serviço de  

LP  para as 

i 45 quilos de 
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GLP, pressão de vapor interno proporcionar um valor acima de 17,5 kgf/cm2, também 

instalados em linha. 

II. Os cilindros deverão ser disponibilizados pela contratada em regime de comodato. 

Adequações necessárias para o perfeito funcionamento da central e fornecimento dos 

materiais, equipamentos e mão de obra para a execução ficarão a encargo da 

CONTRATADA. 

Ill. 0 teste de estanqueidade na rede de gás (GLP), com reposição, troca e 

manutenção, incluindo ainda a instalação dos materiais ou peças dos componentes 

danificados e/ou fora da validade, da rede ficará a encargo da CONTRATADA. 

IV.A instalação e manutenção (incluindo mão de obra, peças ou qualquer outra que 

seja necessária dos tanques, bem como a elaboração do projeto de adequação das 

instalações de ligação de entrada da central GLP; com a respectiva anotação de 

responsabilidade técnica serão de inteira responsabilidade da empresa 

CONTRATADA, bem como a retirada dos tanques após o término do CONTRATO. A 

retirada destes deverá ocorrer somente após esvaziamento e não implicará em 

qualquer tipo de  Onus  para a CONTRATANTE. 

V. Os abastecimentos deverão ser executados por profissionais devidamente 

habilitados, no horário e nos dias úteis de expediente do CONTRATANTE (das 8 ás 17 

horas), sendo que a CONTRATADA ficará totalmente responsável por qualquer tipo de 

dano ou avaria, inclusive por ocasião de acidente de trabalho. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS SOLICITAÇÕES DE FORNECIMENTO DE  GAS  

I. As solicitações serão efetuadas pelo setor de CONTRATANTE através de  e-mail  e 

Central de atendimento para a CONTRATADA; 

II. As solicitações deverão ser atendidas nos prazos estabelecidos no CONTRATO; 

Ill. Ao atenderem à solicitação, a CONTRATADA deverá providenciar os meios 

necessários para perfeita execução dos serviços; 

IV. A CONTRATADA deverá manter constante gerenciamento da conta de  e-mail  e 

central de atendimento indicado, mantendo-a ativa e fazendo atualizações constantes 

dos e-mails  recebidos e enviados durante o prazo de prestação dos serviços; 

V. A CONTRATADA deverá acusar o recebimento dos e-mails  de solicitação de 

serviço da CONTRATANTE no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o horário que 

a CONTRATANTE o enviou; 
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VI. A contagem do prazo para acusar o recebimento do  e-mail  será para 

horas do dia do envio, sendo esta continuada às 8 horas do dia útil segui 

VII. Decorrido esse prazo sem que haja manifestação por parte da  CON  

solicitação de serviço será considerada como recebida e será iniciada a 

prazo para atendimento; 

VIII. 0 prazo máximo para entrega da carga de gás será de 24 (vinte e q 

a contar do recebimento do  e-mail  ou telefonema; 

IX. Ao chegar ao local de atendimento, o técnico da CONTRATAD 

apresentar ao funcionário designado pela CONTRATANTE, que lhe 

respectiva Ordem de Serviço para ser devidamente preenchida, em esp 

data e hora de chegada e de conclusão do serviço. A Ordem de Serviç 

assinada por ambos (técnico e servidor); 

X. A via original da Ordem de Serviço ficará com o empregado 

CONTRATANTE; 

XI. Será de responsabilidade da CONTRATANTE a conferência 

prestados e do correto preenchimento da Ordem de Serviço pelo 

especial em relação ás datas e horas; 

XI. Os serviços que não estiverem de acordo deverão ser refeitos, pedido do 

servidor designado, no prazo máximo de 03 (três) horas contada da data e hora 

registrada na Ordem de inicio dos serviços referente ao fato; 

XII. 0 controle do atendimento inicial e de conclusão do serviço será 

empregado designado pela CONTRATANTE, com base nas dat 

certificadas nas respectivas Ordens de Serviço. 

XIII. Nenhum bem ou material do CONTRATANTE será removido ou 

seu local sem o consentimento formal da CONTRATANTE; 

XIV. Todo o material necessário para a execução dos serviços será 

CONTRATADA. 

XV. 0 CONTRATANTE sempre que possível, comunicará à CONT 

providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados 

dos serviços, porém a ausência de manifestação escrita po 

CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, em nenhuma 

responsabilidade de corrigi-las. 

  

R. Capitão Argemiro Mo 
Pinheir 

  

contratosfeaes@feae 

alizado por 

s e horas 

ansferido do 

rnecido pela 

ATADA as 

a execução 

parte da 

pótese, da 
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CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

I. A empresa CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Termo de Referência durante toda a vigência do Contrato, ficando 

facultado à Feas, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade 

dos documentos apresentados quando daquelas fases. 

II. Após o recebimento da  la  (primeira) Ordem de compra, a empresa CONTRATADA 

deverá atender ao solicitado e emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado 

através da Ordem de Compra, em nome da Fundação Estatal de Atenção 

Especializada em Saúde de Curitiba — Feas. 

Ill. Manter a disponibilidade de 24 horas no atendimento de solicitações de entrega; 

IV. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases em veículos apropriados para 

transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente no Brasil; 

V. Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos fornecidos 

VI. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento, inclusive fretes e 

seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada. 

VIII. A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, 

transporte e ferramentas necessárias para o fornecimento da carga de gás, inclusive 

aqueles de segurança e proteção individual; 

IX. A CONTRATADA deverá observar às regras de segurança do CONTRATANTE 

para entrada ou saída de bens e pessoas no prédio; 

X. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 

XI. A CONTRATADA deverá levar imediatamente ao conhecimento ao gestor do 

Contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o fornecimento 

da carga de gás para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito, 

e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer nas 

dependências da CONTRATANTE; 

XII. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em 
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bilitação e 

is de gás 

a a rede 

idrostáticos 

mistério do 

verá ainda  

III  da  NR- 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

qualificação exigidas pela NBR 14024 - Centrais prediais e industr 

liquefeito e contrato. 

XII. A CONTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade em 

existente, entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação; 

XIII. Os tanques deverão ser submetidos, pela CONTRATADA, a testes 

em toda a instalação, conforme exigência  NR-13 e Portaria 3214 do 

Trabalho, entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação. D 

apresentar o Prontuário do Vaso de Pressão caso se enquadre no Ane 

13. 

XIV. A CONTRATADA deverá atender os requisitos aplicáveis da  NR-2 

recipientes de GLP e ainda atendimento a  NR-10 no quesito de ater 

cilindros de inflamáveis; 

XV. A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção preventiva e c 

custos a CONTRATANTE, dos equipamentos comodatados. 

XVI. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor designado para gerir 

Guias (via da CONTRATANTE), referente ao objeto contratado. 

XVII. Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconheciment 

detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provoc 

na realização dos serviços aqui discriminados, ou mesmo gerar atraso 

das etapas dos trabalhos, arcando a empresa com quaisquer ônus  decor  

fatos, sendo necessária declaração das licitantes de que conhecem 

locais para a execução do objeto, conforme Acórdão n° 983/2008-TCU-P 

quanto aos 

amento dos 

retiva, sem 

o contrato as 

de qualquer 

r empecilhos 

na execução 

entes desses 

s condições 

nário; 

Parágrafo Primeiro  

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargo 

fiscais e comerciais não transfere a Administração Pública a responsabili 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

Parágrafo Segundo  

0 transporte dos itens deverá ser feito dentro do preconiza 

produtos e devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura. 

trabalhistas, 

ade por seu 

para estes 
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Parágrafo Terceiro 

A entrega dos cilindros será realizada a partir de programação e/ou solicitação 

dos gestores do contrato, e ocorrerá no mesmo momento da retirada dos cilindros vazios, 

em dias úteis e nos finais de semana e feriados. A Contratante não custeará qualquer tipo 

de despesas referente ao transporte, manuseio e testes hidrostáticos nos cilindros, ou 

quaisquer outras despesas. 

Parágrafo Quarto  

No caso de o produto apresentar alterações em sua composição, aspecto, ou 

mesmo havendo denúncias pelos gestores e fiscais, proveniente dos profissionais, a 

empresa será contatada e deverá providenciar análise do produto em Laboratório analítico - 

certificadores habilitados para atestar a conformidade As exigências e requisitos de 

qualidade a serem cumpridos por fabricantes e fornecedores dos mesmos. 

Parágrafo Quinto  

No caso de discordância, a CONTRATANTE se reserva o direito de realizar a 

análise sendo que o ônus dela será de inteira responsabilidade do fornecedor. 

CLAUSULA QUINTA -- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

I. Providenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais do seu 

corpo funcional, ou seja, manutenção e engenharia; 

II. A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um funcionário para 

acompanhamento, que poderá entre outros: 

a. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

b. Determinar a imediata retirada do local de trabalho de empregado que estiver sem 

uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, exigindo sua 

substituição imediata; 

c. Solicitar 5 empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 
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esteja em desacordo ou insatisfatório; acompanhar e atestar o recebime 

da execução dos serviços.  

III. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

IV. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante  soli  

da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações a 

dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente Cont 

V. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquer  problem  

prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviços e respectivo-

se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notifi 

tendida a reclamação, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

VI. Rejeitar no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com 

do Termo de Referência e seus anexos; 

VII. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital, seus anexos e Lei n 

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR 

Pela entrega total do objeto, no quantitativo descrito na cláu 

receberá a CONTRATADA a importância de R$ obse 

cada entrega, os seguintes valores unitários para cada item: 

I.  

ula primeira, 

ndo-se para 

2 

dbiqo 
— 

D CRIÇÃO DO TtEIV1 
b 

petróleo em 

Qugntidade 

12 221900 
Item 2-  G's  liquefeito de 

recipiente P45 

Recipiente P-45 2 

Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiv 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as m 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

por conta de 

is através de 

tas definidas. 
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0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal 

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 01° (primeiro) dia 

útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasuras, sendo 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito A CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia  (Ail  após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização 

da cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência de quaisquer encargos A CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo  

Em sendo constatada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, a qual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequente ao da comunicação. 

CLAUSULA OITAVA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá 

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados A 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes formulas: 

I=(TX/100) 

365 
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EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repa 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 2 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instrução Normativa n° 02/2021 — SMF 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

tuação, após 

os termos da 

de junho de 

ou seja, será 

Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal qu 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do p 

remanescente. 

xtinto ou de 

sue vier a ser 

nto ao índice 

reço do valor 

CLAUSULA DÉCIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições c 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vi 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei E3 

ntratuais, os 

e e cinco por 

6/93. 

Parágrafo Único 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites est 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os  con  

?belecidos no 

i-atantes. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
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33 
Jo 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será de 

at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro 

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

11 
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sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os principio 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONT 

recorrer és garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejut 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, o 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável  pet  

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais  amp  

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompan 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

h) Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

C) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviç 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRAT 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os  impost  

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser cri 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucesso 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devoluç 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o  present  

XAS 

e taxas que 

dos. 

s, renuncia 

o judicial ou 

contrato. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá (mica e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA OBSERVÂNCIA  ht  LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberatz Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA VIGÊNCIA 

data da sua 

57 da Lei n.° 

0 contrato vigerá por até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 

8.666/93 e demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atur no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técni as e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridad de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, ara garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser  !loos,  copiados, 
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FE 
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modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 

Ill. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta a' CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 
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II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamen 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expre 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que d 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemun 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

dependente, 

a que tenha 

m nenhuma 

de Dados 

Curitiba, xx de xxxx  x de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

)000000000(XX 

CONTRATADA 

X  

Olavo Gasparin Pedro Henrique Igino B 

Diretor Administrativo Financeiro Feas Assessor Jurídico — F 

1a Testemunha 2a  Testemunha 
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OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa KV. 
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com sede 

informações contidas no f3  

, neste ato representada pelo Sr. 

com fundamento nas 

— Feas, Lti  

inscrito no CPF/MF n° 
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Contrato Administrativo n° XXX/2022-FEAS para 

contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço de fornecimento de GLP tipo P45 para 

as dependências das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba-

Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) 

dias, que entre si celebram a Feas — Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde e a empresa 

Aos xxxx. olaks ae x ro , nesta cidade de 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, presentes de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAUDE, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Olavo Gasprin, 

CPF/MF n.°XXXXXXXX, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique  !gin°  Borges, 

", resolveram e acordaram firmar o presente contrato, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de GLP 

tipo P45 para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 

Saúde de Curitiba- Feas. 

Parágrafo Primeiro 
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A COMODANTE, como legitima proprietária, cede em regime de 

COMODATÁRIA, os seguintes bens: 

UPA CIC: a central  sera  constituída por 02 (dois) Cilindros P-45 possui 

GLP, pressão de vapor interno proporcionar um valor acima de 17,5 kgf/ 

instalados em linha. 

0 fornecimento  sera  de até 02 (duas) unidades por mês. 

omodato, 

45 quilos de 

m2, também 

Parágrafo Segundo 

Os serviços contratados serão prestados na UPA CIC, nos locais a serem 

determinados pelo responsável da unidade, nas quantidades estipuladas neste Termo de • 

Referência. 

Para fins de esclarecimento, o endereço da unidade 6: 

a. UPA CIC, Rua Senador Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de  Curl 

Parana.  

Parágrafo Terceiro 

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada 

Parágrafo Quarto  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido t 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

iba, Curitiba, 

anscritos, o  

Parágrafo Quinto 

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendc, esta titular e 

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, 

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser v timas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.13I1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CO 4TRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exc usividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
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Parágrafo Sexto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA INSTALAÇA0 E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

São responsabilidades da COMODANTE, sem ônus para a COMODATARIA, 

quanto aos cilindros cedidos em Comodato: 

I. A CONTRATADA atender a todas as medidas de segurança necessárias à revisão e 

manutenção das instalações dos equipamentos de distribuição de gases, bem como, 

adequação às normas vigentes quanto à localização e condições do ambiente de 

instalação de tais. 

II. Os profissionais envolvidos na revisão da instalação devem ser devidamente 

qualificados, estando subordinados a um Responsável Técnico da Empresa 

vencedora, devidamente registrado no Crea/ PR. 

Ill. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos 

deverão ser fornecidos pela Empresa vencedora e a instalação deverá ser realizada 

pela mesma por meio de profissionais técnicos qualificados. 

IV. Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a Empresa vencedora 

deverá entregar a CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e 

fornecer orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos. 

V. 0 presente contrato inclui as atividades necessárias de manutenção preventiva e 

aferições. 

VI. Entregar todos os equipamentos juntamente com a entrega da primeira aquisição 

dos gases objeto da presente licitação; 

VII. Manter em perfeitas condições de uso e funcionamento dos equipamentos 

fornecidos; devendo para isso realizar manutenções periódicas; 

VIII. Realizar testes nos equipamentos, quando necessário e sempre que solicitado, 

emitindo laudo técnico com rastreabilidade ao Inmetro; 

IX. Responsabilizar-se pelas pessoas que venham a executar os serviços de 

manutenção dos equipamentos, decorrentes deste instrumento, pelos seus direitos, 

obrigações e ações decorrentes, pagamento dos salários e demais vantagens, 
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recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, ind 

quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas, 

serviço, na forma expressa e considerada nos artigos 3° e 6° do Re 

Seguro de Acidentes de Trabalhos, aprovado pelo Decreto n° 61.784/67; 

X. Prestar assistência e suporte técnico com a finalidade de esclarec 

resolver problemas relativos a características técnicas, funcionamento I 

do equipamento, sempre que solicitado; 

XI. Retirar e entregar nas dependências da COMODATÁRIA os equipam 

do contrato, sendo o transporte de responsabilidade e ônus da COMODA 

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DOS BENS. 

nização por 

quando em 

lamento de 

r dúvidas e 

gico e físico 

ntos objetos 

TE. 

A COMODATÁRIA utilizará os bens descritos na cláusula 

desenvolvimento das atividades nas unidades previamente estabelecidas 

Referência, mais precisamente para utilização dos produtos fornecidos pela 

e adquiridos pela COMODATÁRIA através da Dispensa de Licitaçãodj° 

CLAUSULA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DA COMODATÁRIA 

São responsabilidades da COMODATÁRIA, quanto ao presente  in  

I. Adquirir da COMODANTE os gases objeto da presente licitaç 

necessidade da Feas e até o quantitativo previsto no Pregão Eletrônico n 

II. Usar os tanques somente nas unidades destinadas neste processo.  

III. Entrar em contato com a COMODANTE no caso de problemas  co  

para viabilizar as manutenções ou substituições necessárias: 

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 

rimeira para 

o Termo de 

OMODANTE 

2-SeM. 

rumento: 

o dentro da • 

xxx/2022 

os tanques, 

0 presente instrumento terá inicio a partir de sua assinatura e vh orará até 180 

(cento e oitenta) dias ou até que seja finalizado na forma das cláusulas sexta sétima. 

CLAUSULA SEXTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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Contratos 
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CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Enquanto houver gás liquefeito armazenado no tanque a COMODANTE deverá 

prestar toda a assistência técnica prevista no Edital de Embasamento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente instrumento 

poderá ser motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a COMODANTE, por perdas e 

danos. 

CLAUSULA OITAVA — DA DEVOLUÇÃO DOS BENS 

Em caso de rescisão, independentemente da causa, ou, ao final de seu prazo de 

vigência, os bens cedidos deverão devolvidos a COMODANTE, ressalvadas as 

depreciações normais de uso e pelo tempo. 

CLAUSULA NONA — DA LEGISLAÇÃO 

Subsidiariamente As cláusulas deste instrumento, aplicar-se-ão as normas 

previstas no Código Civil Brasileiro e demais dispositivos legais cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será de 

at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Mc teiro Wanderley, 

Pinheii nho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@fea curitiba.pr.gov.br  

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada mul 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 11 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competen 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, de aco 

n.° 8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

punitiva de 

, inciso I do 

8.666/93. 

não superior 

e, segundo a 

o com a Lei 

Oblica, com 

Parágrafo Primeiro 

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) 

cumuladas. 

poderão ser 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

  

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades stabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, onsiderando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os principio que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto 

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pe a entrega do 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

31 
is 

      

      

       

 

Fundaslo Estabal de Ab131100 
Sakle de CurIblba  

 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo Único 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 
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* FunclaVio" Estabal de AbermOo 
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teiro Wanderley, 
ho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

.curitiba.pr.gov.br 

Parágrafo Terceiro  

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclu 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos 

independentemente do período de comunicação da rescisão for 

CONTRATANTE. 

ivamente 

trabalhistas, 

ulado pela 

Parágrafo Quarto 

0 inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá er motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelaçã

: 

judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

O 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas  di  
contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberalto Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matriculA funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

assinatura, não podendo ser prorrogado. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo 'de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No rhanuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 

Ill. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas 5 proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro  Wanderley, 

Pinhei nho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
curitiba.pr.gov.br  contratosfeaes@fea 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas n 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais.  

ste capitulo 

Pared  rafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais ne 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA  in  

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e tod 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo  qua  

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista 

essidade de 

rromperá o 

determinado 

s as cópias 

do necessite 

na LGPD. 

Paragrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implem 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratament 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

de dados, 

LGPD"), sem 

ntando todas 

de medidas 

dependente, 

a que tenha 

m nenhuma 

de Dados 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

  

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expres 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que de 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemun 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Paraná, para 

a a qualquer 

ois de lido e 

as, em uma 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

41 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

)00000000000000000C  

CONTRATADA 

Olavo Gasparin Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor Administrativo Financeiro Feas Assessor Jurídico — Feas 

1 a  Testemunha 2a Testemunha 
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nte Administrativa Diretor Administrativo Financeir 

Valor total máximo para até 180 (cento e oitenta) dias R$ 137.340,00 (ceito e trinta mil e oitocento 

ma Barreto Fonseca 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos conforme o contido no  Art.  28° do Decreto ne 610/19 PMC, que os preços fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: Prestação de serviços continuado de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), nas unidades em gestão da Fundação Estatal de Atenção a Saúde - FEAS, pelo periodo de 

180 (cento e oitenta) dias. 

CÓDIGO TASY DESCRIÇÃO 
Quantidade 

kg 

21.000 

NACIONAL  GAS  SUPERGASBRAS 
C.A. 11/2022 PARANÁ 

PREVIDÊNCIA/ GODOI  GAS  
COMÉRCIO DE GLP LTDA 

C.A 2220-00412022 SESA/PR/ 
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 

CNPJ: 06.980.064/0129-46 CNPJ: 19.791.89610064-86 CNPJ: 4-4.202.940/0001-44 CNPJ: 08.597.12110001-74 CNPJ: 61.602.199/0157-30 

Valor Unitário 

R$ 6,68 

Valor Total 

R$ 140.280,00 

Valor Unitário 

R$ 8,80 

Valor Total 

R$ 184.800,00 

Valor Unitário Valor Total ValarLipitárici.. .,Valor..T.otat. .... Valor Unitário 

R$ 6,57 

Valor Total 

R$ 137.970,00 212600 GLP (Granel) 

221900 P-45 12 R$ 400,00 R$ 4.800,00 R$ 330,00 R$ 3.960,00 .R$ 319,75 R$ 3.837,00 

VALOR TOTAL PARA 180 DIAS R$ 137.970,00.  

Curitiba, 18 de outubro de 2022 
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ultrasaz 
Mau& 26 de Outubro de 2022 

OBJETO: Aquisição de  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL, com entrega 

parcelada para atender as necessidades FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE 

DO ESTADO DOpelo período de 180 Dias. 

EMPRESA: CIA ULTRAGIAZ S A 

CNPJ: 61.602.199/0210-39 

FONE/FAX: (11) 91368 2493— erica.pereira@ultragaz.com.br  

PESQUISA DE PREÇOS 

ITEM UNID . 
QUANT. 

ESTIMADA 
ESPECIFICAÇÃO  

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
Mes 

01 KG 20.000 

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), 
COMERCIAL A GRANEL, COMPOSIÇÃO 
PROPANO E BUTANO, TÓXICO E 
INFLAMÁVEL, DE ACORDO COM AS 
LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANP, 

ACONDICIONADO EM TANQUE, 
APRESENTADO NO ESTADO LÍQUIDO. 

R$6,57 R$ 131.400,00 

f—DocuSigned by: 

Puevira 
‘•---361)71343E8117459... 

Erica Pereira  

Institucional / Empresarial 

(11) 91368 2493 

ultraaaz.com.br  

Unidade de Apoio ao Cliente Empresarial  Tel:  4003-1616 (Regiões metropolitanas) 0800 886 1616 (Demais regiões)  

e-mail:  apoioaocliente@ultragaz.com.br  

Ultragaz - Interna 
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Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 02/07/2018 09:26:11 
Partes concordam em:  Erica  Pereira 

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 
ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura 

Periodicamente, a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account  poderá estar legalmente obrigada a 
fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos 
e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de 
assinatura eletrônica da DocuSign,  Inc.  (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente 
as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma 
satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando 
sobre o botão "Eu concordo" na parte inferior deste documento. 

Obtenção de cópias impressas 

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 
fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a  voce.  Você poderá baixar e imprimir os 
documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 
sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 
acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 
a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 
documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 
Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 
abaixo. 

Revogação de seu consentimento 

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e 
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 
decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 
consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo. 

Consequências da revogação de consentimento 

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 
retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 
envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e 
divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a 
confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que 
você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 
formulário "Revogação de Consentimento" da DocuSign na página de assinatura de um envelope 
DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 
avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 
receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 
eletronicamente documentos enviados por nós. 
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Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente 

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, 
forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os 
avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 
fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 
todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 
forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 
formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que 
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações 
eletronicamente. 

Como contatar a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account:  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo 
eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu 
consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo: 

To  contact us by email send messages  to: angelica.nanni@ultragaz.com.br  

Para nos contatar por  e-mail,  envie mensagens para: Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account  

Para informar seu novo endereço de  e-mail  a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account:  

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de  e-mail,  para o qual nós devemos 
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por  e-mail  
para o endereço angelica.nanni@ultragaz.com.br  e informar, no corpo da mensagem: seu 
endereço de  e-mail  anterior, seu novo endereço de  e-mail.  Nós não solicitamos quaisquer outras 
informações para mudar seu endereço de  e-mail. We  do  not require any other information from 
you  to  change your email address.  

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign,  Inc  para providenciar que o seu novo 
endereço de  e-mail  seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de  
e-mail  no sistema DocuSign. 

Para solicitar cópias impressas a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account:  

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por 
nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de  e-mail  para 
angelica.nanni@ultragaz.com.br  e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de  e-mail,  
nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor 
referente as cópias neste momento, se for o caso. 

Para revogar o seu consentimento perante a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account:  



• 
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Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 
eletrônico, você poderá: 

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de  e-mail  para angelica.nanni@ultragaz.com.br  e informar, no corpo 
da mensagem, seu endereço de  e-mail,  nome completo, endereço postal no Brasil e número de 
telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu 
consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos  online,  
as transações levarão um tempo maior para serem processadas.  We  do  not need any other 
information from you  to  withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent  for  
online documents will be that transactions may take  a  longer  time to  process. 

Hardware e software necessfirios**:  

(i) Sistemas Operacionais:  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® 

(ii) Navegadores: Versões finais do  Internet Explorer®  6.0 ou superior  (Windows  apenas); 
Mozilla Firefox 2.0 ou superior  (Windows  e  Mac);  SafariTM  3.0 ou superior  (Mac  apenas)  

(iii) Leitores de PDF:  Acrobat®  ou  software  similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 
arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600 

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir  cookies  por sessão 

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 
você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por  ex.:  beta) de sistemas 
operacionais e navegadores não são suportadas. 

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 
eletronicamente: 

Para confirmar que  voce  pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 
eletronicamente esta página para futura referencia e acesso; ou que foi possível enviar a presente 
divulgação e consentimento, via  e-mail,  para um endereço através do qual seja possível que você 
o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 
e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 
favor, informe-nos clicando sobre o botão "Eu concordo" abaixo. 

Ao selecionar o campo "Eu concordo", eu confirmo que: 
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(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 
RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 
ASSINATURA; e  

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por  e-mail  esta divulgação para onde posso imprimi-la 
para futura referência e acesso; e  (iii)  Até ou a menos que eu notifique a Companhia Ultragaz 
S/A -  Sub-Account  conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato 
eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam 
ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account  
durante o curso do meu relacionamento com você. 

• 



• 

• 
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q4 jafonseca©feaes.curitiba.pr.gov.br  

RES: Renovação contrato administrativo 35/2017 (granel) Correção (1  

De:  Erica  Pereira <erica.pereira@ultragaz.com.br> 

Assunto: RES: Renovação contrato administrativo 35/2017 (granel) Correção 

Para : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc: Joao  Ricardo Rachi Torga Do Carmo <joao.ricardo.ext@ultragaz.com.br>, lourdes helena 
<lourdes.helena@ferrari7.com.br>, Vinicius Baccinello Antunes de Souza <vinicius.souza@ultragaz.com.br>, 
Gabriela  Balk  Dos Santos <gabriela.balk.ext@ultragaz.com.br>, Contratos da Feaes 
<contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  Jonas  Bordignon <jonas.bordignon@ultragaz.com.br> 

qua., 26 de out. de 2022 15:46 

40 3  anexos  

Boa tarde! 

Janaina, 

Como informado anteriormente dividimos o Valor total do ultimo aditivo emitido pelo volume contratado. 
Afim de ganharmos tempo e evitar o desabastecimento, podemos seguir com o valor de 6,57 para compra emergencial? 

Como informado anteriormente, ficamos no aguardo de toda documentação para dar inicio aos tramites internos. 

At, 

u tragaz Erica Pereira 
Institucional/Empresarial 
(11) 91368 2493 
ultragaz.com.br  

De: Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: quarta-feira, 26 de outubro de 2022 15:03 
Para:  Erica  Pereira <erica.pereira@ultragaz.com.br>  
Cc: Joao  Ricardo Rachi Torga Do Carmo <joao.ricardo.ext@ultragaz.com.br>; lourdes helena <lourdes.helena@ferrari7.com.br>; Vinicius Baccinello 

Antunes de Souza <vinicius.souza@ultragaz.com.br>; Gabriela  Balk  Dos Santos <gabriela.balk.ext@ultragaz.com.br>; Contratos da Feaes 
<contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>;  Jonas  Bordignon <jonas.bordignon@ultragaz.com.br> 
Assunto: [EXTERNO] Re: RES: Renovação contrato administrativo 35/2017 (granel) Correção  

Erica, 

segue a requisição com a proposta, não é nem R$ 6,54, tampouco R$ 6,76. 0 pedido no aditivo, 
inclusive assinado por vocês é de R$ 6,57. 

Atenciosamente, 

Janaina Barreto Fonseca 
Gerente Administrativa 

Contratos 

(41) 3316-5926 I feaes.curitiba.pr. ev.br  

De:  "Erica  Pereira" <erica.pereira@ultragaz.com.br> 

Para: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Joao  Ricardo Rachi Torga Do Carmo" 
<joao.ricardo.exu&ultragaz.com.br>,  "lourdes helena" <lourdes.helena(aferrari7.com.br>,  "Vinicius Baccinello Antunes 
de Souza" <vinicius.souza@ultragaz.com.br>  

Cc:  "gabriela  balk  ext" <gabriela.balk.ext@ultragaz.com.br>,  "Contratos da Feaes" 
<contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  nionas bordignon" <jonas.bordignon@ultragaz.com.br> 

Enviadas: Quarta-feira, 26 de outubro de 2022 14:25:06 
Assunto: RES: Renovação contrato administrativo 35/2017 (granel) Correção 

Boa tarde! 

Janaina, 

Com base no 70  aditivo, referente ao aceite de reequilibrio, que está tramitando, o prego atual praticado pelo Granel é de 6,76, e não de 6,54 
conforme informado abaixo, considerando a correção do valor, podemos seguir com a Compra Emergencial. 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage'?id=45425&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/5 
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Segue calculo realizado (270.474,00 valor total do contrato / Volume 40.000) = 6,76 

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e negociação, e ficamos no aguardo dos documentos para seguirmos j nto ao nosso 
departamento de  Compliance.  

O'Lourdes Helena', poderia validar junto ao Domiciliar o interesse da participação da Compra Emergencial? 

At, 

ultragaz  Erica Pereira 
Institucional/Empresarial 
(11) 91368 2493 
ultragaz.com.br  

De: Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: quarta-feira, 26 de outubro de 2022 08:51 
Para:  Joao  Ricardo Rachi Torga Do Carmo <joao.ricardo.ext@ultragaz.com.br>  
Cc: Erica  Pereira <erica.pereira@ultragaz.com.br>; Gabriela  Balk  Dos Santos <gabriela.balk.ext@ultragaz.com.br>; Contratos d Feaes 
<contratosfeaes@feaes.curitiba.pcgov.br> 
Assunto: [EXTERNO] Re: Renovação contrato administrativo 35/2017 (granel) 

Ricardo, bom dia! 

desta forma, realizaremos um abastecimento máximo em todas as unidades da  Fun  
atendida por vocês e faremos um processo emergencial. Para isso, solicitamos que 
se mantém o valor atualmente praticado conforme planilha abaixo, e se tem interess 
processe pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 

cão 
os informe 
em um 

  

CÓDIGO TASY  

DESCRIÇÃO Quantidade kg  

COMP  HIA ULTRAGAZ S.A. 

CNN:  6 .602.199/0157-30 

Valor Uni "Ho Valor Total 

212600 GLP (Granel) 20.000 R$ ,54 R$ 130.800,00 

221900 P-45 12 R$ 3i,75 R$ 3.837,00A  

III  

Atenciosamente, 

Janaina Barreto Fonseca 
Gerente Adrninistrativa 

Contratos 

(41) 3316-5928 I  feaes curitiba.pr govIr 

De:  "Joao  Ricardo Rachi Torga Do Carmo" <joao.ricardo.ext@ultragaz.com.br> 
Para: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonsecaPfeaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc: "Erica  Pereira" <erica.pereira@ultragaz.com.br>,  "gabriela  balk  ext" <gabriela.balk.ext@ultragaz.com.b  >, "Contratos 
da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviadas: Terça-feira, 25 de outubro de 2022 17:54:31 
Assunto: Renovação contrato administrativo 35/2017 (granel) 

Prezada Janaína, boa tarde! 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=45425&tz=America/Argentina/Buenos_Aires  2/5 
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Recebemos o retorno dos colegas do Setor de  compliance  Jurídico há pouco. 

Em análise ao artigo do Decreto Municipal pontuado, reiteraram que a hipótese de prorrogação 
excepcional do prazo contratual (além de 60 meses) depende de justificativa e autorização da 
autoridade superior. 

Foi pontuado que, mesmo nos termos do  art.  89 do Decreto Municipal, a justificativa para a 
prorrogação excepcional deve fundar-se na ocorrência de inviabilidade de realização de 
procedimento licitatório por causas externas, COMO suspensões determinadas por Tribunal de Contas 
ou Judiciário, impugnações ao edital por ilegalidade, revisões de ordem técnica no escopo da 
contratação  etc.  

Sem essa justificativa comprovada documentalmente perante a empresa, os colegas do jurídico 
pontuaram haver risco de anulaggo do aditivo e aplicaggo de sang6es em sede de controle externo, risco este que teria de 
ser levado aos dirigentes da empresa e por eles assumido, o que também demandaria tempo. 

Ainda, o texto do  art.  89 também direciona a previsão à Administração direta (ao passo que a 
FEAES comporia a indireta) e a aplicação em casos de prestação de serviço continuo (quando, na 
verdade, o fornecimento de GLP seria fornecimento de material). 

Considerando o apontado acima, houve parecer negativo para o prosseguimento da prorrogação 
excepcional do contrato. 

Reitero o pontuado em ligação telefônica, no sentido de ser nossa preocupação evitar o 
desabastecimento das unidades de saúde municipais. Indicamos que seja realizado abastecimento 
prévio ao termo final contratual, para evitar o cenário. Ademais, caso possamos auxiliá-la em 
outros aspectos, ficamos a disposição nos meios de contato informados. 

Atenciosamente, 

João Ricardo Rachi Torga do Carmo 
Advogado 
Consultor externo - setor Institucional - Ultragaz  
Kolb  Quintana Advogados Associados 
joao.ncardo.extPultragaz.com.br  

(55) 98136-9733 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar 
qualquer atitude com base nestas informações. Opiniões, conclusões ou informações 
contidas nesta mensagem não necessariamente refletem a posição oficial da Empresa. 

Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você 
recebeu esta mensagem por engano, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar 
qualquer atitude com base nestas informações. Opiniões, conclusões ou informações 
contidas nesta mensagem não necessariamente refletem a posição oficial da Empresa. 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=45425&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 3/5 
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, você não 
deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Opiniões, conclusões ou informações contidas 
nesta mensagem não necessariamente refletem a posição oficial da Empresa. 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage'?id=45425&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 5/5 





NACIONALGAS 

01/11/2022 10:08  Zimbra 

Zimbra jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Fwd:  Confirmação de Visita - Nacional  Gas  

De : Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto :  Fwd:  Confirmação de Visita - Nacional  Gas  

Para :3anaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom dia 

para sua análise 

Atenciosamente, 

ter., 01 de nov. de 2022 10:08 

10 anexos 

Ricardo Aleixo de Assis Alves 
Assistente Administrativa 

Contratos 
(41) 3316-5717 I  contratosfeees@feaes.curitibapr.gov.br  

T. 

De: "Hiamani Bobadra  Batiste  <hiannani.batista@nacionalgas.com.br> 
Para: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br>, "Samuel  Felix  Soares" 
<samuel.soares@nacionalgas.com.br>  
Cc:  "Claudia De Paula Silva" <claudia.paula@nacionalgas.com.br>, "Roberto Liberato Dallagranna" 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Alessandra dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 14 de outubro de 2022 12:03:20 
Assunto: RE: Confirmação de Visita - Nacional  Gas  

Boa tarde, 

segue proposta formalizada para todas as unidades visitadas. 

Atenciosamente, 

HIAMANI BOBADRABATIS1A 
Constiltor 'Malian Industrial 
RegionalSul-ElalÂrauCária 
bin itZ.:nacienatgas.,corti.br  
i  411 -394  7.27C':/ 36412992 
vnimnacionalgas.a)m.br 

De: Contratos da Feaes <contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviado: quinta-feira, 07 de outubro de 2022 10:33 
Para: Samuel  Felix  Soares <samuel.soares@nacionalgas.com.br>  
Cc:  Claudia De Paula Silva <claudia.paula@nacionalgas.com.br>; Hiamani Bobadra Batista <hiamani.batista@nacionalgas.com.br>; Roberto Liberato 

Dallagranna <rdallagranna@feaes.curitiba.prgov.br>; Alessandra dos Santos Padoan <apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Assunto: Re: Confirmação de Visita - Nacional Gás 

Você não costuma receber emails de contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br. Saiba  nor clue  isso é importante  

Você esta recebendo este  e-mail  de um remetente FORA da organização (Externo) 

Bom dia, 

Prezados, aguardo retorno do orçamento até amanhã, se não irei considerar como declínio. Nosso contrato atual vencerá em breve e precisamos iniciar o novo processo de contratação 
com urgência, por se tratar de unidades de assistência não podemos ficar sem o serviço. 

Atenciosamente, 

 

Ricardo  Mehra  de Assis Alves 
Assistente Administrativa 

Contratos 
(41)3316-5717 I contratosfeees@feaes.curitiba.prgovbr 

De: "Contratos da Feaes" <contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "sannuel soares" <samuel.soares@nacionalgas.com.br>  
Cc:  "Claudia De Paula Silva" <claudia.paula@nacionalgas.com.br>, "hiamani batista" 
<hiamani.batista@nacionalgas.com.br>, "contratos" <contratos@feaes.curitiba.prgov.br>, "Roberto Liberato Dallagranna" 
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>, "Alessandra dos Santos Padoan" <apadoan@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 18 de julho de 2022 14:54:06 
Assunto: Re: Confirmação de Visita - Nacional  Gas  

Bom dia, 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=46038&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1  1/5 
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01/11/2022 10:08  

Samuel, ainda não recebemos o orçamento referente a visita técnica abaixo. Poderia me informar se possuem alguma retomo? 

Atenciosamente, 

Kathylin Fiorotb de Carvalho 
Assistente Administrativo 

Contratos 

(41) 3316-5717 I  contratosfeaestifeaes.cuntibaspr.gov.br  

,•-••••••..•, 

De: "Samuel  Felix  Soares" <samuel.soares nacionalgas.com.br> 
Para: contratos@feaes.curitiba.pr.gov.br  
Cc:  "Claudia De Paula Silva" <claudia.paula@nacionalgas.com.br>, "Hiamani Bobadra Batista" 
<hiamani.batista@nacionalgas.conn.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 4 de setembro de 2022 14:39:51 
Assunto: Confirmação de Visita - Nacional Gás 

Boa tarde, Guilherme, tudo bem? 

Conforme conversamos, segue os dados da empresa para apresentação e confirmação da visita para as três unidades no Paraná, Quinta-feira dia 07/08/2022 com inicio 8s 
09h30,com o Consultor de Vendas HIAMANI BATISTA 41999472700 (qualquer divide ou alteração da visita, favor entrar em contato com eles) segue os horários de visita nas 
unidades: 

HORÁRIOS ENDEREÇO 

09:30 HOSPITAL DO IDOSO -  FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE -14814139000183 

10:30 CENTRAL CENTRO MÉDICO COMUNITÁRIO BAIRRO NOVO 

12:30 UPA CIC 

A Nacional Gás é uma das maiores companhias distribuidoras de GLP  (Gas  Liquefeito de Petróleo) do Brasil, completou 70 anos de mercado e recentemente adquiriu novas unidades de 
negócios para ampliar o atendimento do sistema à Granel, Envasado Industrial e Domiciliar, abaixo nosso diferencial: 

- Inovamos no sistema  PIT-STOP  com 7 novos itens de segurança, melhor  designer,  mais robusto e claro mais seguro; 
- Somos especialista na conversão de outras matrizes energéticas, possuímos um núcleo de estudos para conversão, viabilizando redução de custos e melhorias no processo produtivo; 
- Investimos em tanques, vasilhames e equipamentos necessários para o fornecimento de GLP; 
- Fornecemos atendimento personalizado com uma equipe de Pós-Vendas, gestão e suporte técnico ao cliente; 
- Fornecemos manutenção preventiva e seguimos todas as normas vigentes; 
- Pertencemos a um dos maiores grupos nacionais, Grupo Edson Queiroz, com o conglomerado de empresas tais como: Minalba/Indaia/Nestlé, Esmaltec, TV Verdes Mares (Filiada Globo), 
entre outras. 

Acesse  nossos  sites: 
htto://www.edsonqueiroz.com.br/ 
htto://www.nacionalgas.com.br/  

Espero que possamos realizar ótimos negócios, estamos à disposição. 

Desde já agradecemos pela atenção. 

Att. 

Zimbra 

SAMUEL FELIX 
Atendente-12104JecOo Etnwesarlal 
Regiao Sudeste/Sul 
samuelsoares@nacionalgas.corp.br  

) 2103.8237 / (11) 2108.8208 1(11) 98 9226 

nadonalgas.com.br  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=46038&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1 2/5 
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posta Técnico-Comercial 

- Tancagem: P-190 

- Cliente: Obra civil e extintores 

- Cliente: FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE 

- Preço/Kg: R$ (6,68) 

- Prazo de Pagamento/dias: 30 dias 

- Vigência contratual/meses: 12 meses 

- Consumo Kg/mês: 4650 

- Data: 28/07/2022 (Proposta válida por 10 dias, salvo em casos de alteraçáo na Fonte Supridora ou tributos) 
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posta Técnico-Comercial 

Técnico 

 

- Tancagem: P-190 

- Cliente: Obra civil e extintores 

- Cliente: FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE 

- Preço/Kg: R$ (6,68) 

- Prazo de Pagamento/dias: 30 dias 

- Vigência contratual/meses: 12 meses 

- Consumo Kg/mês: 4650 

- Data: 21/10/2022 (Proposta válida por 30 dias, salvo em casos de alteração na Fonte Supridora ou tributos) 

  

Comercial 
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i contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

  

ENC: Proposta Licitação cotação ( Eng e Man FEAS) 

De : Silva, A.  (Anderson)  <andersilva©supergasbras.com.br> seg, 25 de outubro de 2022 15:53 

Assunto: ENC: Proposta Licitação cotação ( Eng e Man FEAS) 04 anexos 

Para : contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Cc  : Alves, T. (Teresa Raquel) <trcalves©supergasbras.com.br> 

Boa tarde. 

Segue conforme solicitado. 

At.te,  
Anderson  Rogério Silva 

Coordenador de Venda Direta Envasado 

1,3 SUPERGASBRAS 
Tel + 55 (41) 99966/9846 
andersilvaOsupergasbras.com.br  
www.supergasbras.conn.br  

 

Great 
Place 
To 
Work 
aertif cad° 

 

De: Supergasbras - Licitações 
Enviada em: quinta-feira, 19 de outubro de 2022 13:35 
Para: tonidandeKadec.eb.mil.br   
Assunto: Proposta Licitação cotação ( Eng e Man FEAS) 

Boa tarde! 

Prezado, segue em anexo cotação.  

Aft,  
Atenciosamente, 
Teresa Raquel da Costa 
Especialista Licitações e Canais Captação  • 
Tel. (21) 9.6734-3101 

troalves@supergasbras.conn.br  
www.supergasbras.com.br  

SUPERGASBRAS 

 

isuperpOrg 

  

Orçamento  Supergasbras Eng e Man FEAS.pdf 
157 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=704988,tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/1 
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SUPERGASBRAS 

PROPOSTA DE PREÇOS PARA COTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: Supergasbras Energia Ltda 
CNPJ: 19.791.896/0046-02 

ENDEREÇO: RODOVIA BR 476 (RODOVIA DO XISTO), 1850 
TOMAZ COELHO - ARAUCARIA PR 
TEL./FAX: (21) 96734-3101  
EMAIL:  licitacoes@supergasbras.com.br  
REPRESENTANTE DA EMPRESA:  Kelly  Cristina Pereira 
Data de elaboragão da proposta : 25 de outubro de 2022 
Proposta válida por 30 dias 

Locais: 

Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza: Rua Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio 
Cercado, Curitiba, Paraná 

Descrição Unid. de 
Fornec. 

Quant. 
Prevista 
Mensal  

Prego  Unit.  KG 

GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL. com  
fornecimento de até 180 dias 

Kg 2.800 R$ 8,80 
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SCCRE r 

  

Contrato n.° 2220-004/2022 
Processo n.° 18.493.071-4 
Pregão Eletrônico n.°974/2021—GAS  

CONTRATANTE: 0 ESTADO DO PARANÁ por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
PARANA / FUNDO ESTADUAL DE SACJDE DO PARANA com sede na Rua Piquiri, n.° 170 — Rebougas — 
Curitiba — PR — CEP 80230-140, inscrito no CNPJ sob o n° 08.597.121/0001-74, neste ato representado 
pelo Secretário de Estado da Saúde do Paraná,  DR.  CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO (BETO 
PRETO), nomeado pelo Decreto n.° 655, de 22 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF sob o n° 
573.820.509-04, portador da carteira de identidade n.° 3.920.482-7 SSP/PR. 

CONTRATADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, inscrito no CNPJ/CPF sob o n.° 61.602.199/0232-44, com sede 
no(a) Rua Antonio Frederico Ozanan,1655 — Brigadeiro — Canoas — RS — CEP 92420360, neste ato 
representado por  JOSE  VILMAR DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o n.° 490.821.910-91, portador da 
carteira de identidade n.° 10.382.180-111,  e-mail:  vilmar.oliveira@ultragaz.com.br  e telefone (51) 34622800. 

1 OBJETO: 
Futura e eventual aquisição de  GAS  GLP P-45, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I do 
Edital) e no quadro abaixo: 

LOTE 1 QUANT DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 302  GAS  P-45 Curitiba eRegiãoMetropolitana R$330,00 R$99.660,00 

3 40  GAS  P-451 Londrina,Maringá e Região R$342,00 R$13.680,00 

4 30  GAS  P-45 Cascavele Região R$335,00 R$10.50,00 

6 06  GAS  P-45 PontaGrossa e Região R$335,00 R$2.010,00 

8 12  GAS  P-45 Foz dolguagu e Região R$340,00 R$4.080,00 

9 06  GAS  P-45 FranciscoBeltrão e Região R$340,00 R$2.040,00 

VALOR TOTAL R$131.520,00 

2 FUNDAMENTO: 
Este contrato decorre do Pregão Eletrônico n° 974/2021, objeto do processo administrativo n.° 18.493.071-
4, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado n° 10962, de 24 de junho de 2021. 

3 FORMA DE FORNECIMENTO: 

Os bens deverão ser fornecidos através de "vales" com códigos de barras, controlado e gerenciado por 
central de processamento para geração de relatórios administrativos e gerenciais, visando o rastreamento 
e validade dos vales, conforme descrito no Termo de Referência. 

4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 
4.1 0 Contratante pagará ao Contratado os pregos unitários previstos em sua proposta, que é parte 
integrante deste contrato: 

4.2 0 valor total do contrato é de R$ 131.520,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e vinte reais). 

4.3 No prego pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, 
inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção. 

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(6) servidor(a) Zicléia M.  Schmidt Chevalier  
inscrita no CPF  re  530.606.799-91, conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas 
atribuições definidas no  art.  72 do Decreto Estadual n.° 4.993/2016. 

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(6) servidor(a)  Marlon  Caetano Pinto 
CPF n° 536.165.889-87 ou comissão designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável 
pelas atribuições definidas nos  art.  73 e 74 do Decreto Estadual n°4.993/2016. 

5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria da Contratante. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 

Superintendência Administrativa e de Logística Especializada 
Divisão de Administração de Contratos 

Rua Piquiri, 170— Curitiba — Paraná - CEP 80230- 140 
Fone (41) 3330-4314 — 3330-4386 -  e-mail:  sie-dvaco@sesa.prgov.br  

Inserido ao protocolo 18.493.071-4 por: Tamires Rodrigues da Veiga em: 08/02/2022 08:03. As assinaturas deste documento constam às fls. 42a. A autenticidade deste 

documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura  com o código: 812710e78b3c7101454476553d49a840. 
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5.4 As partes designarão prepostos credenciados para coordenar e acompanhar as atividade 
resoluções de assuntos de sua responsabilidade, referente à execução deste Contrato, obse 
seguintes condições e formalidades mínimas: 

a) os prepostos credenciados poderão realizar esclarecimentos, complementações e 
divergências, desde que não alterem este Contrato, em reuniões documentadas em atas e 
pelos credenciados; 

b) todas as comunicações sobre a execução deste Contrato serão formalizadas por escrito e d 
preposto credenciado da outra parte, ressalvados os entendimentos verbais, determinados pel 
dos trabalhos, que serão, logo após, reduzidos a termo; 

c) a gestão e a fiscalização serão exercidas pelo órgão ou entidade Contratante, que avaliar 
fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descu 
das obrigações contratadas. 

6 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO: 

, ações e 
adas as 

olucionar 
ssinadas 

.gidas ao 
urgência 

os bens 
primento 

6.1 Os bens deverão ser entregues no local (Anexo VI), na forma, nos prazos e de acordo com as 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra este Contrato para todos as fins. 

6.2 0 recebimento provisório  sett  feito no local da entrega, no prazo máximo de 10 (dez)) dias, a contar da 
data da entrega, de acordo com o contido no Termo de Referência. 

6.3 0 recebimento definitivo será feito no prazo de até 05 (cinco) dias da expedição do termo de 
recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignando eventuais intercorrências. 
6.4 0 Contratante devolverá o(s) item(ns) ou unidade(s) que não for(em) aceito(s) em razão de defeito(s) 
ou que não estiver(em) de acordo com a proposta ou com o edital, tendo o(a) Contratado(a) o prozo de até 
24 (vinte e quatro) horas para substitui-lo(s). 

7 FONTE DE RECURSOS: 

7.1 A despesa correrá por conta da dotação orgamentária,476010122036.163, elemento de despesa 3390-
3004, fonte 100. 

8 VIGÊNCIA: 

8.1 0 contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com inicio a partir da assinatura do contrabp pelo Sr. 
Secretário de Estado da SaCide.,adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários nos dermos do 
artigo 103 da Lei n° 15608/2007 

9 PAGAMENTO: 

9.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal 
atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido pelo Sistema de Gestão de Materiais, 
Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal (inclus've quanto 
es Contribuições Previdenciárias), Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em 
outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS e a negativa de débitos trabalhistas (CNDT), 
observadas as disposições do Termo de Referência. 

9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como 
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no forrecimento 
dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais. 

9.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente 
junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Ee'zdual n.° 
4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo regulamento. 

9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido para 
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte icrmula: 

EM =IxNx  VP,  sendo: 

EM = Encargos morat6rios; 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 
Superintendência Administrativa e de Logística Especializada 

Divisão de Administração de Contratos 
Rua Piquiri, 170— Curitiba — Paraná - CEP 80230- 140 

Fone (41) 3330-4314 — 3330-4386 -  e-mail:  sie-dvaco@sesa.pr.gov.br  

Inserido ao protocolo 18.493.071-4 por: Tamires Rodrigues da Veiga em: 08/02/2022 08:03. As assinaturas deste documento constam às f. 42a. A autenticidade deste 

h

documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura  com o código: 83.2710e78b3c710 54476553d49a840. 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP  = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = (6/100) 

365 

I = 0,00016438  

TX  = Percentual da taxa anual = 6%. 

10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato. 

10.2 0(A) CONTRATADO(A) obriga-se especialmente a: 
10.2.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e 
acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada, quando cabível; 
10.2.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 
a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078/1990); 
10.2.3 substituir, reparar ou corrigir, As suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto 
com avarias ou defeitos; 
10.2.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
10.2.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
10.2.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.2.7 manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, 
conforme legislação vigente. 
10.2.8 o Contratado é responsável pelos danos causados diretamente A Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

e 
10.3 0 CONTRATANTE obriga-se a: 
10.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 
10.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
10.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com 
as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
10.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando 
prazo para a sua correção; 

10.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de 
servidores especialmente designados; 
10.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no edital e seus anexos; 
10.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo 
Contratado, no que couber; 
10.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado. 

11 PENALIDADES: 

11.1 0 contratado que incorra em infrações, sujeitam-se As seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 
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b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Adm istração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por 'razo não 
superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou  My  icipios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiai , Obras e 
Serviços — GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

11.2 As sanções previstas nas alíneas "a", "c", "d" e "e" do item anterior poderão ser ap cadas ao 
adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa. 

11.3 Advertência  sera  aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de lici :gão e de 
contratação. 

11.4 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do I o e no qual 
participou, será aplicada a quem: 

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 

b) não mantiver sua proposta; 

c) apresentar declaração falsa; 

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento. 

11.5 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total oo lote no 
qual participou ou foi arrematante,  sera  aplicada a quem: 

a) apresentar documento falso; 

b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente; 

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s). 

11.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero virgula três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31° ,trigésimo 
primeiro) dia  sera  cabível a multa compensatória prevista no item 12.7. 

11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do  con  ato,  sera  
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato. 

11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contrat com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos,  sera  aplicada ao licitante que: 

a) abandonar a execução do contrato; 

b) incorrer em inexecução contratual. 

11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo  pr  zo de até 
05 (cinco) anos, será aplicada a quem: 

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento,  

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou ofere • mento de 
vantagem de qualquer tipo; 

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento especifico; 

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no  re  himento 
de quaisquer tributos; 

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de a os ilícitos 
praticados, em especial, infrações a ordem econômica definidos na Lei Federal n° 12.529/2011; 

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei. 

11.10 0 impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Mu icipios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materia' Obras e 
Serviços — GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,  sera  aplicado a quem: 
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a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital; 

b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inid6neo, fora das hipóteses da cláusula 12.9; 

h) cometer fraude fiscal. 

11.11 A autoridade  maxima  do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades 
previstas no item 12.1, alíneas "c", "d" e "e". 

11.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração ou 
da declaração de inidoneidade: 

a) as pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova 
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

b) as pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior. 

11.13 Na aplicação das sanções, a Administração observara as seguintes circunstancias: 

a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação; 

b) os danos resultantes da infração; 

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e 
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa; 

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção 
anterior; e 

e) circunstancias gerais agravantes ou atenuantes da infração. 

11.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação 
das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual n° 15.608/2007, da 
Lei Federal n.° 10.520/2002 e da Lei Federal n° 8.666/1993. 

11.15 Sem prejuízo das penalidades previstas nas clausulas anteriores, a responsabilização administrativa 
e civil de pessoas jurídicas pela pratica de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, 
na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma 
prevista na Lei Federal n° 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do  Parana,  pelo Decreto 
Estadual n° 10.271/2014. 

11.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do 
Estado do  Parana  (CFPR). 

11.17 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas apôs 
instauração de regular processo administrativo. 

11.18 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser 
recolhidas a conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob 
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do 
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente. 

12 CASOS DE RESCISÃO: 
12.1 0 presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do  art.  
129 da Lei Estadual n.° 15.608/2007; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 
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continuidade do contrato. 
c) não haja prejuízo execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Admin* tração A 

12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua tenção 
outra, por escrito. 

12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do rocesso, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 

12.4 0 Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso d rescisão 
administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 

13.1.1 0 Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (viri e e cinco 
por cento) do valor do contrato. 

original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 

administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Coarca da 

13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no  art.  112 da Lei E adual n.° 
15.608/2007. 

13.2 É  admissive!  a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou inc rporação 
da contratada com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos n licitação 

13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 

13.4 Não será admitida subcontratação do fornecimento. 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e proposta 
apresentada pelo Contratado durante a licitação. 

14.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.° 15.608/2007, pela Lei Federal n.° 10.52 /2002 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre ontratos 

14.3 A Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do raná. 

Região Metropolitana de Curitiba — PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado qU seja. 

14.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

TESTEMUNHAS: 

1. 

.GOVERNO ESTADO 

Secretário de Estado da Saúde do Paraná 

NOME: 
RG 

SLC,FIE:"Als1,,  .L;A. 
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(Beto Preto) 
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Prazo de execução: 12 meses a partir de 28/( 
Valor do 16° TCR: R$19.495,20. 

Quinto Termo de Compromisso e Responsabil 
Terezinha do 1taipu, com Contrato de  Pro  _ 
15/03/2046. Objeto: Prorrogar por mais 12 m 
Sétima do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 
a conclusão das obras de implantação do siste 
localidades rurais de Vila Bendo e Rio Bonito, I 
do ltaipu, a partir de 01/06/2022. Prazo de e,  
01/06/2022. Valor do 3° TCR: R$33.444,00. 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

5899030.22: 
Documento erni8dOlm;25/08/24322 10:29:58. 

Diário Oficial Com. Incl. e Serviços 
N° 11241 1 2$/08/2922 1 PAG. 3 

Para verificara autenticidade desta págitia, basta 11)74 

Cádi  ltiligfada°4-gfrOlUT 

inidade de Assai EEB-06. Contratada BOMBAS 
valor RS 29902,60, contrato n° 49676, data de 

Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
,ermos do  Art.  148 — I do RILC — Dispensa de 
t Obras e Serviços de Engenharia, n° 9742/2022, 
uição de bomba submersa em poço profundo no 
EET-04.. Contratada RENOVA POCOS LTDA, 

1886, data de assinatura 17/08/2022. 

91437/2022  

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 1428/22 
Objeto: Aquisição de adaptador PP junta de compressão para PEAD  corn  rosca 
macho, adaptador PP ou  PVC  para PEAD com registro esfera,  cap  polietileno 
injetado termofusão, te de serviço PP com adaptador e registro broca, te polietileno 
injetado termofusão, tubo PEAD corrugado perfurado para dreno (rolo 50m), tubo 
polietileno, união PP junta de compressão para PEAD. Recursos: Próprios. Limite 
de Acolhimento de Propostas: 12/09/2022 As 08h00. Data da Disputa de Preços: 
12/09/2022 As 09:00, por meio de sistema eletrônico no  site  http://wwwlicitacoes-e.  
com.br. Informações Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, A Rua 
Engenheiros Rebouças, 1376— Curitiba/PR, Fones (41) 3330-3910 /3330-3128 
ou Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no  site  acima mencionado. 

Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N" 1436/22 
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de lavagem e 
desinfecção dos uniformes (calças, camisas, camisetas, blusas, jaquetas, jalecos, 
guarda-pós e bonés) dos empregados envolvidos nos processos de manutenção, 
limpeza, tratamento e operação das Estações de Tratamento de Esgoto, Estações 
Elevatórias, Redes e nos serviços de laboratório — Londrina/PR. Recursos: Próprios. 
Limite de Acolhimento de Propostas: 21/09/2022 As 08h00. Data da Disputa 
de Preços: 21/09/2022 As 09h00, por meio de sistema eletrônico no  site  http:// 
www.licitacoes-e.com  br. Informações Complementares: Podem ser obtidas na 
Sanepar, A Rua Engenheiros Rebouças, 1376— Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910 
/ 3330-312800 Fax (41) 3330-3901/ 3330-3200, ou no  site  anima mencionado. 

Priscila Marchini  Brunette  - Diretora Administrativa 
91070/2022 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR„ de acordo com a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  148 — V do RILC — Dispensa de 
Licitação para a compra ou locação de imóvel, n° 8793/2022, Locação de sala 
comercial para atendimento ao cliente no sistema de Turvo/Reg. Guarapuava, pelo 
período de 365 dias. Contratada  ANTONIO  SEGURO, valor R$ 20830,64, contrato 
n°49782, data de assinatura 18/08/2022. 

91091/2022 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  148 — I do RILC — Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, n°9442/2022, 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS EM DUAS PONTES 
REMOVEDORA DE LODO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
MARINGA ETE-02. Contratada MARCOS MORAES MESQUITA  JUNIOR  
EIRELL valor RS 99850,00, contrato n°49620, data de assinatura 21/07/2022. 

91191/2022 

A Companhia de Saneamento do Paraná. - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  148 — I do RILC — Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, n° 9738/2022, 
Contratação de serviços de execução de base  ern  concreto armado para  ETA  
Modular no município de Flor da Serra do Sul, PR.. Contratada SAN VENAN 
ENGENHARIA LTDA, valor R$ 29645,00, contrato n° 49922, data de assinatura 
23/08/2022. 

91407/2022 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do  Alt  148 — II do RILC — Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Compras e Serviços, exceto os de engenharia, 
n°9807/2022, Aquisição de 1 esmerilhadeira angular a bateria para uso em campo. 
Contratada CORTECK PECAS E FERRAMENTAS LTDA-EPP, valor R$ 2500,00, 
contrato n°49916, data de assinatura 22/08/2022. 

91405/2022 

A empresa abaixo toma público que solicitou ao IAT a Licença Ambiental 
Simplificada para o empreendimento abaixo: EMPRESA: Companhia de 
Saneamento de Esgoto Sanitário — SANEPAR. ATIVIDADE: Ampliação do SES 
(Implantação da EEE-01, Linha de Recalque e Rede Coletora de Esgoto - Bacia 
02). ENDEREÇO: ETE: Lote n° 210-A-1 - Gleba  Ribeirao  Esperança. EEE-01: 
Lote IV 295-I-Rem-A (a ser destacado do Lote n° 2954-Rem). Acesso à EEE: Parte 
do Lote n° 2954-K. MUNICÍPIO: FLORAÍ-PR. 

91295/2022 

A Companhia de Saneamento do Paraná- SANEPAR, de acordo coma legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  149 do RILC. — Inexigibilidade 
de Licitação por inviabilidade de competição, n° 9536/2022, Contratação de 
serviço de conserto bomba centrifuga submersa, marca Grundfos, patrimônio n°  

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  148 — I do RILC — Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, n° 9744/2022, 
Contratação de serviço para manutenção da entrada de energia no sistema/unidade 
de Lupionópolis EEB-02. Contratada G5 ELETRICIDADE LTDA., valor R$ 
10936,00, contrato n°49887, data de assinatura 15/08/2022. 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo  corn  a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art  148 — I do RILC — Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia,'n° 9913/2022, 
Contratação de serviço para substituição de bomba submersa em  pogo  profundo 
no sistema/unidade de Regina (Londrina) EET-01. Contratada OLHO D AGUA 
COMERCIO DE POCOS ARTESIANOS LTDA, valor R$ 1500,00, contrato n° 
49900, data de assinatura 16/08/2022. 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo  corn  a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  148 — I do RILC — Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, n° 9945/2022, 
Contratação de serviço para substituição de bomba submersa em  pogo  profundo no 
sistema/unidade de Cambira EEB-07. Contratada OLHO D AGUA COMERCIO 
DE POCOS ARTESIANOS LTDA, valor R$ 3500,00, contrato n°49910, data de 
assinatura 17/08/2022. 

91096/2022 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  149 do RILC — Inexigibilidade 
de Licitação por inviabilidade de competição, n° 8043/2022, SERVIÇO DE 
CONSERTO EM BOMBAS SUBMERSÍVEIS MARCA  XYLEM  (FLYGT) 
CONFORME CADA ITENS DOS PEDIDOS, EQUIPAMENTOS ENVIADOS 
ATRAVÉS DA  NF  6648. Contratada  XYLEM  BRASIL SOLUCOES PARAAGUA 
LTDA, valor R$ 28236,18, contrato n°49537, data de assinatura 12/08/2022. 

91158/2022 

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
toma pública a contratação nos termos do  Art.  149 do RILC — Inexigibilidade 
de Licitação por inviabilidade de competição, n° 9712/2022, Manutenção em 
09 dosadoras e 01 turbidimetro pertencentes a GRPB. Contratada TECNOBIO 
TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, valor R$ 49651,00, 
contrato n°49819, data de assinatura 23/08/2022. 

91450/2022  

Serviço Social Anita° 

PARANÁ- PREVIDÊNCIA 

EXTRATO DO CONTRATO N° 11/2022 
CONTRATANTE: Paranaprevidência. PROTOCOLO: 19.194.443-7 
CONTRATADA: Godói Gás Comércio de GLP Ltda. 
OBJETO: Aquisição de recarga de Gás liquefeito de petróleo (GLP), para botijaes 
de 13kg e 45kg, para atender a demanda da PARANAPREVIDENCIA, pelo período 
de 6 (seis) meses. 
VIGÊNCIA: 04/08/2022 A. 03/02/2023. VALOR: R$ 3.325,00 

Curitiba, 03 de agosto de 2022 
Felipe José Vidigal dos Santos — Diretor-Presidente 

91124/2022 

EXTRATO DO CONTRATO N° 08/2022  
CONTRATANTE: Paranaprevidencia. PROTOCOLO: 19.152.109-9 
CONTRATADA: Follador & Garcia Distribuidora de Lácteos Ltda. 
OBJETO: Aquisição de Leite integral  UHT  longa vida, para atender a demanda da 
PARANAPREVIDÊNCIA, para o período de 6 (seis) meses. 
VIGÊNCIA: 19/07/2022 h 18/01/2023. VALOR: R$ 8.294,00 

Curitiba, 19 de julho de 2022 
Felipe José Vidigal dos Santos — Diretor-Presidente 

91125/2022 

o  
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 
EXTRATO DE ATA SRP 

A Coordenação de  Governance  em Aquisições torna pública Ata 
de Registro de Preços abaixo relacionada: 
ATA SRP N°1722/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 1722/2021 
PROTOCOLO N° 18.274.152-3. 
OBJETO: Futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS, 
DEMANDA JUDICIAL. 
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Estado da Saúde do  
Parana  
HOMOLOGADO: em 07/02/2022 pelo Exmo. Sr. Secretario de 
Estado da Saúde 
DEMAIS INFORMAÇÕES: www.comprasparana.prgov.br  

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022 

Debora Tazinasso de Oliveira 
Coordenação de  Governance  em Aquisições 

14056/2022  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 
EXTRATO DE ATA SRP 

A Coordenação de Govemanga em Aquisições torna pública Ata 
de Registro de Preços abaixo relacionada: 
ATA SRP N° 1877/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 1877/2021 
PROTOCOLO N° 18.294.688-5. 
OBJETO: Futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS. 
ORGA0 GERENCIADOR: Secretaria de Estado da Saúde do  
Parana  
HOMOLOGADO: em 07/02/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário de 
Estado da Saúde 
DEMAIS INFORMAÇÕES: vuww.comprasparana.prgov.br  

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022 

Debora Tazinasso de Oliveira 
Coordenação de Governança em Aquisições 

14058/2022  

Secretaria da Saúde 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Os interessados poderão acessar os editais nos  sites:  www.licitacoes-e.com.br  
e http://www.administracao.pr.gov.br/Compras  e os autos do processo. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 41 3360 6749 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 163/2022-SRP — SESA. A presente licitação 
tem por objeto o Registro de Preços, por um periodo de 12 meses, para 
futura e eventual aquisição de TIRAS REAGENTES PARA TESTES DE 
GLICEMIA COM DOAÇÃO DOS GLICOSIMETROS DAS BATERIAS 
OU PILITAS  ESA  SOLUÇÕES DE CONTROLE — CX 50. ABERTURA: 
04/03/2022 as 09:00 horas — VALOR MAXIMO: R$ 1.299.200,00 Protocolo: 
17.847.232-1 Autorização do Secretário de Estado da Saúde em 04/02/2022. 
Identificador no www.licitacoes-e.com.br  n° 922843; identificador no 
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras  (GMS) n° 163/2022. 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022. 
Coordenadoria de Licitações 

Caetano da Rocha 

13600/2022  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA 
PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

Os interessados poderão acessar os editais nos  sites:  www.licitacoes-e.com.br  e 
http://www.administracao.pr.gov.br/Cornpras  e os autos do processo. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3360-6750 
PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL N° 001/2022 — SESA — 
Aquisição de produtos IMPORTADOS — DIVERSOS 02 para atender o 
programa de Fibrose Cistica da SESA. ABERTURA: 15/03/2022 as 09:00 horas 
— VALOR MÁXIMO: U$ 142,210.00 Protocolo: 18.315.251-3, Autorização do 
Secretário de Estado da Saúde em 31/01/2022. Identificador no www.licitacoes- 
e.coin.br n° 922813; identificador no 
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras  (OMS) n° 001/2022. 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022. 
Coordenadoria de Licitações 

Caetano da Rocha 

13550/2022  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ 
EXTRATO DE ATA SRP 

A Coordenação de  Governance  em Aquisições torna pública Ata 
de Registro de Pregos abaixo relacionada: 
ATA SRP N° 1902/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 1902/2021 
PROTOCOLO N° 18.294.352-5. 
OBJETO: Futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS. 
ORGA0 GERENCIADOR: Secretaria:  de Estado da  Seale  do  
Parana  
HOMOLOGADO: em 03/02/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário de 
Estado da Saúde 
DEMAIS INFORMAÇÕES: www.comprasparana.pr.gov.br  

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022 

Debora Tazinasso de Oliveira 
Coordenação de  Governance  em Aquisições 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA 
RESULTADO DE LICITAÇÕES 
Protocolo n." 17.824.400-0 
PEGÃO ELETRÔNICO N° 1785/2021/SESA (ADJUDICADO) 
FENIX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSP, lotes 
02,08 e 11, R$ 13.349,76 
PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELL lotes 03 e 09, 
R$ 22.152,00 
VUELO PHARM A LIDA, lotes 04 e 05, R$ 209.346,00 
INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LIDA, lotes 06 e 07, R$ 53.988,00 
MILLENRTM COMERCIO SERVICO LTDA-EPP, lote 12, RI 6.681,60 
Lotes 01,10, 13, 14 e 15 deserto 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2022 
Coordenador de Licitações 

Caetano da Rocha 

13869/2022  

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SESA 
A Comissão Permanente de Licitação comunica, a homologação do resultado das 
licitações abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicados para 
assinatura de contrato e ou retirada de empenho. 
Protocolo n.° 18.294.119-0 
PREGÃO ELETRÔNICO N" 1887/2021-SESA 
NO LOTE 01. LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO 
BERGAMO LTDA. VALOR RS 65.100,00. 
OS LOTES 02,03 E 04 DESERTOS. 

Curitiba, 17 de fevereiro 2022  
Karin  Stopinski 

Pregoeira 
SESA/DAD/CGOV/CPL 

13878/2022  

14053/2022  

EXTRATO DE CONTRATO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SACJDE DO PARANA 

CONTRATANTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 
CONTRATADA COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 
OBJETO Aquisição de  gas  GLP P-45 —  GAS  

VALOR R$ 131.520,00 (cento e trinta e um mil e 
quinhentos e vinte reais) 

PRAZO Inicio em 11/02/2022 e término em 10/02/2023 

AUTORIZAÇÃO  Dr.  Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), 
em 20/01/2022 

CONTRATO N° 2220-004/2022 

GESTOR Zicléia M. Schmidt Chevalier — CPF n° 
530.606.799-91 

FISCAL  Marlon  Caetano Pinto — CPF n°536.165.889-87 
PE N° 974/2021/DECON/SEAP - SRP 
EMPENHOS N° 22000485 a 22000490 
PROCESSO N° 18.493.071-4  

ASSINATURAS 

Dr.  Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto) 
Secretário de Estado da Saúde do  Parana  
Jose 'filmar de Oliveira 
Contratada 

EXTRATO DE CONTRATO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDEE DO PARANÁ 

CONTRATANTE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 
CONTRATADA  CASANOVA  TURISMO LIDA 

OBJETO 
Prestação de serviços de fornecimento e 
agenciamento de passagens terrestres em 
âmbito nacional—  DAD  

VALOR 
R$ 1.273.825,30 (um milhão, duzentos e 
setenta e três mil, oitocentos e vinte e cinco 
reais e trinta centavo) 

PRAZO Inicio em 07/02/2022 e termino em 06/02/2023 

AUTORIZAÇÃO  Dr  Carlos Alberto Gebrlm Preto (Beto Preto), 
em 24/01/2022 

CONTRATO N° 2220-009/2022 

GESTOR Debora Tazinasso de Oliveira — CPF n° 
064.066.279-24 
Antônio Sergio Matozo — CPF n° 254.299.909-
06,  Leticia  Josiane da Silva Braga — CPF n° 
036.383.009-00, Gisele Dalzoto — CPF n° 
026.324.239-02, Ana Paula Martins Schletz — 
CPF n° 044.260.199-90, Yannes Cunha 
Rodrigues — CPF n°139,308.917-86,  Andre  Luis 
Bughay — CPF n° 072.470.119-20, Rodolpho  
Roger Friedrich  Alves — CPF n° 067.596.639-69, 
Maria Marcia de Ara*  Mager  — CPF n° 
620.668.629-91, Helvecio  Medina Junior  — CPF 
n°740.610.549-53, Aline Calado de Lima — CPF 
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CONTRATO N° 11/2022 

Protocolo 19.194.443-7 
Modalidade Dispensa de Licitação n° 05/2022 
Contratada Godoi Gás Comércio de GLP LTDA 

Objeto 
Aquisição de recarga de Gás liquefeito de petróleo (GLP), para botijões de 
13kg e 45kg, para atender a demanda da PARANAPREVIDÊNCIA, pelo 
período de 6 (seis) meses. 

Valor R$ 3.325,00 (três mil trezentos e vinte e cinco reais) 
Vigência Inicio 04/08/2022 Término 03/02/2023 

A PARANAPREVIDÉNCIA, instituição sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito 
privado, natureza de serviço social autônomo paradministrativo, inscrita no CNPJ sob n° 
03.165.607/0002-10, com sede em Curitiba/PR, na Rua Inácio Lustosa, n° 700, São Francisco, 
neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Felipe Jose Vidigal dos Santos, 
nomeado(a) pelo Decreto Estadual n° 651, de 21 de fevereiro de 2019, brasileiro(a), portador(a) 
do RG n.° 6.232.175-0, assistido(a) por seu Diretor de Administração Sr.  Elio  João Ventura, 
nomeado(a) pelo Decreto n° 10.632, de 31 de março de 2022, brasileiro(a), portador(a) do RG 
n.° 1.222.344-7, doravante denominada CONTRATANTE, e GODOI  GAS  COMÉRCIO DE GLP 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 44.202.940/0001-44 com 
sede na Av. da República, 6695, bairro Vila  Guaira  Curitiba/PR, CEP 80.630-060, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). Elton Carlos de Campos, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o n.° 
029.780.519-30, portador(a) do RG n.° 7048225-1, doravante denominada CONTRATADA, 
tendo em vista o que consta no Protocolo n° 19.194.443-7 e em observância às disposições da 
Lei Estadual n° 15.608/07, bem como à legislação nacional sobre normas gerais de licitação em 
vigor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Resolução 156/2022 do 
Conselho Diretor, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO: 

1.1. Aquisição de recarga de Gás liquefeito de petróleo (GLP), para botij6es de 13kg e 45kg, 
para atender a demanda da PARANAPREVIDENCIA, pelo período de 6 (seis) meses, 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se à Dispensa de Licitação n° 05/2022 e a requisição do 
protocolo n° 19.194.443-7. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — FUNDAMENTO: 

2.1. Este contrato decorre da Dispensa de Licitação n° 05/2022, com fundamento no  art.  34, 
inciso V da Lei n° 15.608/2007, objeto do Protocolo n° 19.194.443-7, aprovada pela Resolução 
156/2022 do Conselho Diretor. 
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA: 

3.1. 0 prazo de vigência do contrato  sera  de 6 (seis) meses, iniciando-se no dia seguinte à data 
de sua assinatura. 

4. CLAUSULA QUARTA — DO RECEBIMENTO: 

4.1. 0 recebimento provisório  sera  feito no local da entrega, no prazo máximo dS 10 (dez) dias, 
contados a partir da entrega. 

4.2. 0 recebimento definitivo  sera  feito no prazo de até 05 (cinco) dias da expedigao do termo de 
recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignado eventuais 
intercorrências. 

5. CLAUSULA QUINTA - PREÇO E VALOR DO CONTRATO: 

5.1. 0 valor total do contrato é de R$ R$ 3,325,00 (três mil, trezentos e vintep cinco reais), 
conforme preços unitários especificados na requisição do protocolo n° 19.194.44$-7. 

PA .4.t1  
GOVERNO I b O ESTADO 

5.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiret 
da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previde 
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros n 
cumprimento integral do objeto da contratação, além dos materiais inerentes a 
serviços contratados. 

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE: 

s decorrentes  
darts,  fiscais 
cessarios ao 

prestação dos 

6.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato  sera  anual, conforme isposto na Lei 
Federal n°10.192/2001, utilizando-se o IPCA (Índice Nacional de Pregos ao  Cons  imidor Amplo). 

6.2. 0 reajuste devera ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até 
trinta dias antes do fim de cada período de doze meses. 

6.3. 0 reajuste  sera  concedido mediante apostilamento, exceto quando  coin  idirem com a 
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento a Contrato. 

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano era contado a 
partir do último reajuste. 

6.5. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos data da sua 
assinatura. 
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7. CLAUSULA SÉTIMA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotações orçamentárias 
próprias, previstas no orgamento da PARANAPREVIDENCIA, para o exercício de 2022, nas 
classificações abaixo: 

Dotação orçamentária: n° 020/2022 
Despesa: 339039 
Detalhamento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 
Subelemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros-PJ 
ÓRGÃO GIAFI: 20 — Diretoria de Administração 
Unidade: 022 —  CAS  — Coordenadoria de Administração e Serviços 
Código Reduzido: 9003 

7.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão 6 conta dos recursos 
próprios para atender As despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no inicio de 
cada exercício financeiro. 

8. CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO: 

8.1. 0 pagamento dar-se-6 após o recebimento da Nota Fiscal expedida em nome da 
PARANAPREVIDÊNCIA, com as seguintes discriminações: quantidade, prego unitário, preço 
total, fazendo-se acompanhar da Nota de Empenho ou cópia desta. 

8.2. 0 prazo para pagamento, após o recebimento e aceite da Nota Fiscal pela PRPREV, 
efetivar-se-6 em até 20 (vinte) dias e ocorrerá mediante Ordem Bancária em favor da contratada. 
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, 
será a mesma devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam 
providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus à contratante. 

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

9.1. São obrigações do Contratado: 

9.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes 6: marca, fabricante, modelo, procedência e validade; 

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 
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PAR  
O ESTADO GOVERNO 

9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no  term  
o objeto com avarias ou defeitos; 

de referência, 

9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto 
comprovação; 

9.1.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

9.1.6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispens 

9.1.7. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedore 
Paraná, conforme legislação vigente. 

9.2.  Sao  obrigações da Contratante: 

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na requisição d 
19.194.443-4. 

9.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do o 
provisoriamente, com as especificações constantes da requisição e da propost 
aceitação e recebimento definitivo; 

9.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularida 
fixando prazo para a sua correção; 

9.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contrata 
comissão ou de servidores especialmente designados; 

9.2.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimen 
prazo e forma estabelecidos na requisição; 

9.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da  not  
fornecida pela Contratada, no que couber; 

9.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser s 
Contratada. 

10. CLAUSULA DÉCIMA — SUBCONTRATAÇÃO: 

e antecede a 
com a devida 

s obrigações 
de licitação; 

do Estado do 

protocolo n° 

e acordo com 

a, através de 

do objeto, no 

fiscal e fatura 

licitados pela 

jeto recebido 
, para fins de 

es verificadas, 11 
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10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto da dispensa de licitação. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES: 

11.1. 0 contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo 
não superior a 05 (cinco) anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, 
Obras e Serviços — GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO: 

12.1. 0 presente instrumento poderá ser rescindido: 

a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII a XX do  art.  129 da Lei Estadual n° 15.608/2007; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento 
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.2. No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua 
intenção à outra, por escrito. 

12.3. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado. 

12.4. 0 Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato. 

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E 
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SUPRESSÕES: 

13.1. Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no  art.  112 da Lei 
Estadual n° 15.608/2007. 

13.1.1. 0 Contratado esta obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor do contrato. 

13.2. É admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou 
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que: 

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; 

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e 

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração 
continuidade do contrato. 

13.3. As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato. 

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — VEDAÇÕES: 

14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS EM CONFORMIDADE À LEI 
13.709/2018: 

15.1. As partes entre si, por seus representantes, colaboradores e por quaisquer terceiros que 
por sua determinação participem da prestação de serviços objeto desta relação, omprometem-
se a atuar de modo a proteger e a garantir o tratamento adequado dos dados essoas a que 
tiverem acesso durante a relação contratual, bem como a cumprir as disposi oes da Lei n° 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD). 

16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Integram o presente contrato, para todos os fins: a requisição e a propos-a apresentada 
pelo Contratado. 

16.2. Este contrato é regido pela Lei Estadual n° 15.608/2007, e subsidiariamente, pela Lei 
Federal n° 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos administrativos, 
aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato. 

GOVERNO ! 0 ESTADO 



PARANA 

 

PARANA 
GOVERNO DO ESTADO PREVIDÊNCIA 

16.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei Estadual n° 15.608/07, de 1993, legislação nacional sobre normas gerais de licitação em 
vigor, Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

16.4. 0 CONTRATANTE enviará o resumo deste contrato á publicação no Diário Oficial do 
Estado do Paraná. 

16.5. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da 
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba — PR, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Curitiba, 03 de agosto de 2022. 

CONTRATANTE: 

Felipe José Vidigal dos Santos Elio  João Ventura 
Diretor-Presidente Diretor de Administração 

CONTRATADA: 

Elton Carlos de Campos 
CPF n°029.780.519-30 

RG n° 7048225-1 

TESTEMUNHAS: 

Roseli Tereza 
RG n° 8683684-0 

CPF n° 045.186.209-70 

Jefferson Rodrigues  Peixoto  
RG n°4.424.516-7 

CPF n° 540.740.199-87 
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
COMPRAS / Dispensas e lnexigibilidade 4,7b 

DETALHAMENTO 

Modalidade: 

Natureza: 

Objeto: 

Orgão Responsável: 

Processo Dispensa 

Dispensa - Outros Dispositivos Legais 

Fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo GLP, para botijoes 13 kg e 45kg. 

PRPREV • Serviço Social Autónomo PARANAPREVIDENCIA 

Número/Ano: 27666/2022 

Data de Autorização: 

Valor Total (R$): 

21/07/2022 

332500 

Data de Publicação: 02/08/2022 

Fornecedon 

Protocolo: 

00001  GAS  COMERCIO DE GLP LTDA 

19.194.443-7 

CNPJ/CPF: 44.202.940/0001-39 

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO 

Rem  

Gás de cozinha, TIPO: Recarga GLP P-13, APRESENTAÇÃO: Bofilão 13kg com lacre de 

segurança, marca da companhia de  gas,  e etiqueta de instruções, CARACTERfSTICAS 

ADICIONAIS: Botijáo isento de ferrugens, amassamentos acentuados, alças soltas ou base 
danificada., UNID. DE MEDIDA: Unitário 

Situação 

Aprovado 

Quantidade 

5 

Valor Unite() (RS) 

105,0000 

Valor Total(RO 

525,00 

Local de Entrega/Execução: • Local: Paranaprevidencla 

Rua: Rua Inácio LUStosa tr: 700 

Bairro:  Sao  Francisco 

Cidade: CurItiba  
UP  PR 

CEP: 80510000 

Empresas Participantes 

44.202.940/0001-39 - GODOI  GAS  COMERCIO DE GLP LTDA 

05.906.825/0001-93 -1-4AUERGAS COMERCIO DE  GAS  LTDA 

17.139.526/0001-50 - GENTIL  GAS  COMERCIO VAREJISTA LTDA 

Valor Proposto (R$) Classificação 

105 0000 

117,9000 

125,0000 

Item 

Gas  de cozinha, TIPO: Recarga GLP P-45, Botijão 45kg, APRESENTAÇÃO: Com lacre de 

segurança, marca da companhia de  gas,  e etiqueta de instruções, isento de ferrugens, 

amassamentos acentuados, alças soltas ou base danificada, CARACTERISTICAS 

ADICIONAIS: Entrega em Curitiba e Região Metropolitano, UNID. DE MEDIDA: Unitário 

Aprovado 

Quantidade 

7 

Valor United° (RS) 

400,0000 

Valor Total(RS) 

2.800,00 

Local de Entrega/Execução: Local: Paranaprevidêncla 

Rua: Rua Inácio Lustosa N°: 700 

Bairro:  Sao  Francisco 

Cidade: Curitiba 

UE PR 

CEP. 80510000 

Empresas Participantes 

dpi
.940/0001-39 - GODOI  GAS  COMERCIO DE GLP LTDA  

6.825/0001-93 - HAUERGAS COMERCIO DE  GAS  LIDA 

1/.139.526/0001-50 - GENTIL  GAS  COMERCIO VAREJISTA LTDA 

Valor Proposto (R$) 

400,0000 

432,0000 

440,0000 

Classlficação 

PUBLICIDADE 

Veiculo de Publicação Desalçao NVEdIção Data de Publicação 

Diário Oficial do Estado https://mmdloe.pr.gov.br  11230 02/08/2022 

www.transparencia.prgov.br Página 1 / 1 

Este documento não serve como certidão 18/10/2022 





Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei n 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 
Razão Social: 

61.602.199/0232-44 DUNS®: 901230037  
COMPANHIA ULTRAGAZ S A 

Apme Fantasia: 
7.tuagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/11/2022 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA 
• MET: Não 

Porte da Empresa: Demais 

Ocorrências e Impedimentos  
Ocorrência: Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 13/02/2023 
FGTS Validade: 17/11/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 17/04/2023 

- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/12/2022 
Receita Municipal Validade: 04/01/2023 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023 

Emitido em: 09/11/2022 10:25 1 de 1 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA  
Ass:  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA 

ATESTADO DE CAPACIDADETECNIC 

ATESTAMOS, pare Os devidos fins, que a COMPANHIA ULTRAQAZ S.A„  

corn  sede no município de Canoas, RS, Rua. Antonio Frederico Ozanan, n° 1655, inscrita no 

CNR.I. sob 0 ng 61.66Z199/0232-44, fornece desde õ ano de 2006 ate. a presente data,  gas.  

GLP à granel, e  gas  envasado as unidades prisionais da •SUPERINTENDÊNCIA DOS 

SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS SUSEPE/SSP„  corn  sede no município de Porte: Alegre. 

RS, Rua Voluntários da  Patna,  ° 1358, 40  ender,  inscrita  tit)  Cl\IPJ Sf.lb o 

ri° 17,176399/0001-69, 

0 Termo de Contrato de Fornecimento de Bens ri° 146/411 (processo 

administrativo n° 12162-12,02/10-9 -  GAS  A GRANEL), encontre-se vigente,  berry• Porno  0 

Termo de Contrato: de Fornecimento de Bens Continuados n° 225/201,2 (processo 

administrativo n° 84061 2,02/12-0 ?,  GAS  ENVASADO). 

ATESTAMOS, ainda, que o fornecimento  Vern Sandi)  executado de modo 

satisfatótio,, na0 havendo em nossos registros, ate a presente data, fatos titte desabonem a 

conduta e a re.sponsahilidede  -porn  as obrigações assumidas. 

Porto Alegre, .RS, em 31 de outubro de 2916. 

Ck— 
MA LI ANE  STOCK  

Superintendente dos Serviços Penitenciarios 

Kclificio José Mchenberg  
End.: Rua Voluntialos  da  Pâtria, n" 1358, /render,  sala  411, Porto Alegre, RS - Cep: 90.230-010  

Telefone:  (51) 3288-7233 
E-mail: contratos@susepe.rs.gov,br  

dIt Toclisom.ignado Tabelionat 5-C6noas - RS 
Paulo Antpack Rua Goncalves Dias, 66 - eznato-oso - Fone (SI) 3472,6444 





E 
dificio Jose Elchenberg 

Rua Volunterios  da  Patna, n° 1358,4°  andar, sala  411— Porto Alegre/RS — qi 
Tel.: (51) 288-7265 e 3288-7266 (fax) 

E-mail: bda©susepess.govJar 

Dcsignadd 1° Tat1jõnato de Can 
Paula' AntFad' Rua  Gonçalves es -ceia92010-050 

0.230-010 

Porto Alegre, 22 de outrubro de 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DOS sERvigos PENITENCIARIOS 
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

ATESTADO 

ATESTAMOS para os devidos fins, que a COMPANHIA ULTRAGAZ S.A, eátabelecida 

em Canoas, na Rua Antonio Frederico Ozanan, 1655, inscrita no CNPJ sob o n° 61.602.199/0232-44, forneceu nos 

anos de 2006, ate a presente data, para a SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIAMOS — • SUSEPE- SECRETARIA DAISEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, situada na 

rua Voluntários da Pátria 1358 na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n° 087.958.583/0004-99, por 

meio do Termo de Contrato de Fornecimento n° 001/2006-SUSEPE datado de 23 de janeiro de 2006 e seus  

Terms,  de Aditivos, datados de 23/01/2006 para Fornecimento no ano 2007, 01/12/2006 para Fornecimento no 

ano de 2008, 29/12/2008 para fornecimento no ano de 2009 e 28/12/2009 para Fornecimento no ano 2010 e 

23/12/2010 para Fornecimento no ano de 2011, os seguintes materiais abaixo relacionados como segue: 

A) 62 (Sessenta e duas) cargas de GLP — Gás Liquefeito de Petróleo do Tipo P-02  Kilos.  

B) 3.724  (Tres  mil, setecentos .e vinte e quatro) cargas de GLP  GA's  Liquefeito de Petróleo do Tipo 

P-13  Kilos.  

9.926 (Nove mil, novecentos e vinte e seis) cargos de GLP - Gás Liquefeito de Petrigeo do Tipo 

P-45  Kilos.  

D) 2.723.540 (Dois milhões; setecentos e vinte e três mil e quinhentos e quarenta)  kilos  de GLP de 

GLP — Gás Liquefeito de Petróleo do Tipo a GRANEL 

Atestamos ainda, que os fornecimentos estão sendo executados, satisfatoriarnente não 

existido em nossos registros ate a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumida& 

Giov eira, 
Direto istrativo, 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa A. razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 07/11/2022 09:01:52 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COMPANHIA ULTRAGAZ S A 
CNPJ: 61.602.199/0232-44 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidlineos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidlineas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da 'Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 21 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

• 



• 

O 

uitrqgaz 
somancio 
energias,  

Declaração — Cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal 
de 1988 

A Companhia Ultragaz S.A, inscrita sob o CNPJ n°61.602.199/0232-44, sediada 
Rua Antônio Frederico Ozanan, n° 1.655, Bairro Brigadeiro, Canoas/RS, CEP n° 92.420-
360, vem, por intermédio de seu procurador que abaixo assina e, se identifica, DECLARA, 
conforme exigido pelo inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n° 9.854/99, de 27 de outubro de 1999, e, inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 

Ressalva: somente emprega menores entre 18 (dezoito) a 22 (vinte e dois) anos na 
condição de aprendiz, em razão das empresas engarrafadoras e distribuidoras de GLP — 
gás liquefeito de petróleo, possuírem um alto índice de periculosidade. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente Declaração. 

Canoas/RS, 03 de Outubro de 2022.  

JOSE VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091:,  Assinado  de forma digital par JOSE VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091 
, Dados:  2022.10.03 1245:23 -0300'  

José Vilmar de Oliveira 
RG n°10.382.180-11 

CPF n°490.821.910-91 
Coordenador Administrativo 
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01/11/2022 07:33 Zimbra 

Zimbra jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Documentos Renovação P-45  kilos  - Ultragaz 

De : Cristiano Vargas - FERRARI7 <cristiano.vargas@ferrari7.com.br> 

Assunto : Re: Documentos Renovação P-45  kilos  - Ultragaz 

Para : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

segue declaração. 

Atenciosamente 
Cristiano Vargas 
Licitações Ferrari/Ultragaz 
Fone: 51-30921853 - 51-30921850 
cristiano.vargas@ferrari7.com.br ; licitacoes.ferrari@terra.com.br  

seg., 31 de out. de 2022 10:16 

01  2  anexos  

Em seg., 31 de  out.  de 2022 às 10:13, Cristiano Vargas - FERRARI7 <cristiano.vargas@ferrari7.com.br> escreveu: 
Bom Dia ! 

Sra. Janaina , segue os demais documentos solicitados. 
Aguardo seu retorno sobre os mesmOs. 

Atenciosamente 
, Cristiano Vargas 

Licitações Ferrari/Ultragaz 
Fone: 51-30921853 - 51-30921850 
cristiano.vargasOferrari7.com.br  ; licitacoes.ferrariPterra.com.br  

Em seg., 31 de  out.  de 2022 às 09:52, Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu: 

. Cristiano, bom dia!! 

! os documentos estão sendo verificados? 

Atenciosamente, 

De: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Para: "Cristiano Vargas, FERRARI7" <cristiano.vargas@ferrari7.com.br> 

, Enviadas: Sexta-feira, 28 de outubro de 2022 16:01:08 
Assunto: Re: Documentos Renovação P-45  kilos  - Ultragaz 

Cristiano, boa tarde! 

desculpa a demora no retorno. Mas como serão dois contratos diversos, preciso dos 
seguintes documentos: 

I. PROPOSTA da empresa 
II. Cópia do ALVARA DE FUNCIONAMENTO da empresa licitante, dentro do seu 
prazo de validade,  corn  ramo de atividade compatível ao objeto da Dispensa. 
Ill. Cópia da Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional do 

I Petróleo, Gás Natural e  Combustive!  — ANP, em cumprimento a Portaria ANP N° 297, 
i de 18.11.2003— DOU 20.11.2003. Ou que esteja Credenciado pela portaria MINFRA 
I n° 843/90. IV. Cópia da LICENÇA SANITARIA da empresa participante, dentro do seu 
I prazo de validade, ou de documento que comprove a isenção da participante. 
IV. Documento ou Certificado de Vistoria que comprove a Regularidade, junto ao Corpo 

de Bombeiros, da empresa licitante, referente ao objeto licitado; 
I VI. Cópia da LICENÇA DE OPERAÇÕES, emitida pelo I.A.P., dentro do seu prazo de 

validade, ou de documento que comprove a isenção da licitante. 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=45792&tz=America/Argentina/Buenos_Aires 1/2 
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VII. . Cópia da AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS, dentro do seu prazo de validade, ou de documento que comprove a 
isenção da licitante. 

I VIII. Cópia do Certificado de Regularidade, emitido pelo I.B.A.M.A., dentro do seu 
prazo de validade, ou de documento que comprove a isenção da licitante. 
IX. Declaração de plena capacidade operacional e administrativa, confirma ido que 
possui plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os 
serviços, comprometendo-se a prestar os serviços, que está ciente de todos os 
detalhes, especificações e condições de execução do objeto do Pregão Eletrônico e 
que a licitante assumirá integral responsabilidade por eventuais erros e omissões no 
preenchimento de sua proposta de pregos e ainda, que está de pleno acordo com 
todas as exigências técnicas. 
X. Atestado de Capacidade Técnica; 
XI. Comprovante de inscrição do CNPJ; 

XII. Cópia dos documentos dos sócios; 

i XIII. Contrato Social, ultima alteração; 

XIV. Declaração conforme texto que segue: Declaro para fins do disposto no inciso V 

1 do  art.  27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9;54, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos,  sally()  menor, a 

partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do  

art.  70  da Constituição Federal". 

As Certidões e demais documentos com prazos de validade, devem estar 

vigentes 

Atenciosamente, 

 

Janaina Barreto Fonseca 
Gerente  Administrative  

Contratos 

(41) 3315-5526 I feaes.curititra.pr.gov.br  

I  De: "Cristiano Vargas - FERRARI7" <cristiano.vargas@ferrari7.com.br>  
: Para: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonsecaftfeaes.curitiba.pr.gov.br> 

1 Enviadas: Sexta-feira, 28 de outubro de 2022 12:35:35 
; Assunto: Documentos Renovação P-45  kilos  - Ultragaz 

I Boa Tarde ! 
I 

Sra. Janaina, segue as Cnds Ultragaz - Filial Canoas/RS para renovação dos 12 unidades de P-45 quilos. 
I Aguardo confirmagão de recebimento deste  email.  

Atenciosamente 
Cristiano Vargas 

! Licitações Ferrari/Ultragaz 
! Fone: 51-30921853 - 51-30921850 

cristiano.vargas@ferrari7.com.br  ; licitacoes.ferrari@terra.com.br  

Declaração - Menor .pdf 
346  KB  

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=45792&tz=America/Argentina/Buenos_Aires  2/2 
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Zimbra  

GP  
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Documentos Renovação P-45  kilos  - Ultragaz 

 

De : Cristiano Vargas - FERRARI7 <cristiano.vargas@ferrari7.com.br> 

Assunto: Re: Documentos Renovag5o P-45  kilos  - Ultragaz 

Para : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom Dia! 

Sra. Janaina , segue os demais documentos solicitados. 
Aguardo seu retorno sobre os mesmos. 

seg., 31 de out. de 2022 10:13 

d) 14  anexos  

Atenciosamente 
Cristiano Vargas 
Licitações Ferrari/Ultragaz 
Fone: 51-30921853 - 51-30921850 
cristiano.vargas@ferrari7.com.br ; licitacoes.ferrari@terra.com.br  

Em seg., 31 de  out.  de 2022 às 09:52, Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu: 

Cristiano, bom dia!! 

jos documentos estão sendo verificados? • 

Atenciosamente, 

Janaina Barreto Fonseca 
Gerente Administrativa 

Contratos 

(41} 3316-5926 I feaes.curititra.pr.gov.br  

De: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonsecaftfeaes.curitiba.pr.gov.br> 

Para: "Cristiano Vargas,  FERRARI  7" <cristiano.vargas@ferrar17.com.br> 

Enviadas: Sexta-feira, 28 de outubro de 2022 16:01:08 
. Assunto: Re: Documentos Renovação P-45  kilos  - Ultragaz • I Cristiano, boa tarde! 

desculpa a demora no retorno. Mas como serão dois contratos diversos, preciso dos 
seguintes documentos: 

I. PROPOSTA da empresa 
II. Cópia do ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO da empresa licitante, dentro do seu prazo 
de validade, com ramo de atividade compatível ao objeto da Dispensa. 
Ill. Cópia da Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e  Combustive!  — ANP, em cumprimento a Portaria ANP N° 297, de 
18.11.2003 — DOU 20.11.2003. Ou que esteja Credenciado pela portaria MINFRA n° 
843/90. IV. Cópia da LICENÇA SAN ITARIA da empresa participante, dentro do seu 
prazo de validade, ou de documento que comprove a isenção da participante. 
V. Documento ou Certificado de Vistoria que comprove a Regularidade, junto ao Corpo 

i de Bombeiros, da empresa licitante, referente ao objeto licitado; 
: VI. Cópia da LICENÇA DE OPERAÇÕES, emitida pelo I.A.P., dentro do seu prazo de 
validade, ou de documento que comprove a isenção da licitante. 
VII. . Cópia da AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS 

; PERIGOSOS, dentro do seu prazo de validade, ou de documento que comprove a 
isenção da licitante. 

; VIII. Cópia do Certificado de Regularidade, emitido pelo I.B.A.M.A., dentro do seu prazo 
de validade, ou de documento que comprove a isenção da licitante. 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=45791&tz=America/Argentina/Buenos_Aires  1/3 
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1 IX. Declaração de plena capacidade operacional e administrativa, confirman 
1 possui plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executa 
1serviços, comprometendo-se a prestar os serviços, que está ciente de todos 
I detalhes, especificações e condições de execução do objeto do Pregão Elei 
a licitante assumirá integral responsabilidade por eventuais erros e omisseie 

1 preenchimento de sua proposta de pregos e ainda, que está de pleno acord 
as exigências técnicas. 
X. Atestado de Capacidade Técnica; 

Comprovante de inscrição do CNPJ; 

1X11. Cópia dos documentos dos sócios, 

!XIII. Contrato Social, ultima alteração; 

XIV. Declaração conforme texto que segue: Declaro para fins do disposto n 

I  art.  27 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 

11999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

1 insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 
1Constituição Federal". 

. As Certidões e demais documentos com prazos de validade, d 
vigentes 

o que 
OS 

OS 

ônico e que 
no 
com todas 

inciso V do 

7 de outubro de 

perigoso ou 
partir de 14 

o art.  70  da 

vem estar • 

Atenciosamente, 

 

Janaina Barreto Fonseca 
Gerente  Administrative  

Contratos 
(41) 3316-5926 I feaes.curititra.pr.govbr 

De: "Cristiano Vargas - FERRARI7" <cristiano.vargasOferrari7.com.br>  
Para: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca(Weaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviadas: Sexta-feira, 28 de outubro de 2022 12:35:35 
Assunto: Documentos Renovação P-45  kilos  - Ultragaz 

Boa Tarde ! 

Sra. Janaina, segue as Cnds Ultragaz - Filial Canoas/RS para renovagk dos 12 unidades de P-45 quilos. 
Aguardo confirmag5o de recebimento deste  email.  

Atenciosamente 
Cristiano Vargas 
Licitações Ferrari/Ultragaz 
Fone: 51-30921853 - 51-30921850 
cristiano.vargas ferrari7.com  ; licitacoes.ferrariterra.com.br  

Alvará Municipal + Taxa + Compro. Paga. 25.03.2023.pdf 
1 MB 

ANP 51  emissão  06.10.2022.pdf 
752 KB  

Bombeiros  19.04.2026.pdf 
48 KB  

Declaração - Isenção Alvará Sanitário Canoas.RS.pdf 
81  KB  

Licença FEPAM Receb - Armanezamento - Envasa. e Distribuição 06.08.2026.pdf 
63  KB  
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ANTT vcto 13.12.2022.pdf 
25 KB 

Ibama Filial de Canoas.RS vcto 21.01.2023.pdf 
143 KB  

Atestado de Capacidade Técnica - SUSEPE.pdf 
725  KB  

CNPJ  emissão  20.10.2022.pdf 
110 KB  

Estatuto  Social.pdf 
981 KB  

Procuração Digital Vilmar - Assinatura de Contratos 13.07.2023.pdf 
600  KB  

CNH VILMAR DIGITAL VCTO 08.10.2024.pdf 
76 KB 
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MUNICIPAL DE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

CAN OAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

'ALVARÁ DE LICEN A PARA LOCAL7A fito. 
0 PREFEITO MUNICIPAL DE CANOAS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃ EM V - 
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I. A Taxa de F _ o de vidades deve ser recolhida anualmente de acordo com o cronograma fiscal estabelecido.em Lei Municipal. 
'  2. A conces r ark  nlio contribuinte do cumprimento de nutria; obrigações.dhicipiinadas na 1.:egiala0o. 

MunIcipa endo *bluer  tem ser cassado se nio• atendidos os requisitos.que compõem a conjunto deste licenciamento. 
- Ne . ental 

_. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS 
RUA 15 DE JANEIRO, 11, CENTRO, CANOAS-RS, 92010300 
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88.577.416/0001-18 
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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 

CLIENTE: COMPANHIA ULTRAGAZ  SA  
AGENCIA: 3132-1 CONTA: 

0003 

1.088-X 

BCO DO ESTADO DO RS S.A. 

04192108771864003013847125940800289350000017976 
BENEFICIARIO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 
NOME FANTASIA: 
CANOAS PREFEITURA 
CNP]: 88.577.416/0001-18 
BENEFICIARIO FINAL: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS 
CNP]: 88.577.416/0001-18 
PAGADOR: 
COMPANHIA ULTRAGAZ S A 
CNP]: 61.602.199/0232-44  

NR.  DOCUMENTO 32.530 
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NR.AUTENTICACAO 8.87A.0O3.1D5.282.8D0 

Central de Atendimento BB 
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 
0800 729 0001 Demais localidades. 
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  

SAC  BB 
0800 729 0722 
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 
produtos e servicos. 

Ouvidoria 
0800 729 5678 
Reclamacoes nao solucionadas nos canais 
habituais agencia,  SAC  e demais canais de 
atendimento. 

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 
0800 729 0088 
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, 
outros produtos e servicos de Ouvidoria. 

Transação efetuada com sucesso por: JF451953 SHIRLEI FREITAS DOS SANTOS. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  

DEC LARAÇÃO 

A Vigilância Sanitária declara a pedido que a COMPANHIA 
ULTRAGAZ S/A  CNN  n° 61.602.199/0232-44, não necessita de alvará 
sanitário para exercer a atividade de envasamento e comércio de Gás 
Liquefeito de Petróleo. Processo: 60291/2014.  

Canvas 28 de  julho  de 2014. 

SariVUeto 
Dir ora de igiIância em SaCide 
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4369:05.67 / 20.4  

 

 

Fepam  

 

Fun daybo  Estadual  
do Pretsvio Ambi anal- RS  LO N° 01979 / 2021  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO  

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual n° 9.077 de 04/06/90, registrada no Oficio do 
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto n° 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n°99.274, de 06/06/90 e com base nos 
autos do processo administrativo n° 4369-05.67/20.4 concede a presente LICENÇA DE OPERAÇÃO. 

I - Identificação: 

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: 32339- COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 
CPF / CNPJ /  Doc  Estr: 61.602.199/0232-44 
ENDEREÇO: RUA  ANTONIO  FREDERICO OZANAN 1655 

BRIGADEIRO 
92420-360 CANOAS - RS 

EMPREENDIMENTO: 
LOCALIZAÇÃO: 

15038  
RUA  ANTONIO  FREDERICO OZANAN, 1655 
BRIGADEIRO 
CANOAS-RS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: -29,87763901 Longitude: -51,15438223 

A PROMOVER A OPERAÇÃO RELATIVA ik ATIVIDADE DE: RECEB, ARMAZENAM, ENVASAM E DISTRIBUICAO DE GLP 

RAMO DE ATIVIDADE: 4.751,20 

MEDIDA DE PORTE: 29.997,00 área  ON  em m2  

AREA  DO TERRENO (m2): 29.997,00  
AREA  CONSTRUÍDA (m2): 3.635,50 
N° DE EMPREGADOS: 112 

- Condições e Restrições: 

1. Quanto ao Empreendimento: 

1.1- a capacidade prodUtiva máxima mensal do empreendimento é de: 
Quantidade Unidade Medida Descrição do Produto 

4.000,0 t GLP a granel 
7.500,0 t GLP envasado 

1.2- este empreendimento opera com uma capacidade de tancagem total de 560 litros de GLP, distribuída em 2 (dois) tanques aéreos 
com capacidade de 60 litros e 8 (oito) tanques aéreos com capacidade de 55 litros; 

1.3- esta Licença contempla a operação dos seguintes equipamentos principais: 03 (três) bombas GLP com capacidade de 38 m3/h, 
03 (três) compressores, 03 (três) cabines de pintura com cortina d'água, 01 (um) carrossel de envase, 02 (dois) misturadores de 
tinta, 01 (uma) cabine de secagem P13 e 04 (quatro) decantadores; 

1.4- 'esta Licença contempla a operação das seguintes etapas do processo produtivo: descarga e estocagem de GLP, envase e 
pintura de botirões (P2, P5, P13, P20, P45 e P90 kg) e expedição; 

1.5- no caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração de processo, implantação de novas linhas de 
produção, ampliação de área ou de produção, relocalização,  etc.)  deverá ser previamente providenciado o licenciamento junto 
FEPAM;  
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1.6- o empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio 
ambiente decorrentes da má operação do empreendimento; 

1.7- caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado a FEPAM, 
com antecedência  minima  de 02 (dois) meses, o plano de desativação com levantamento do passivo e definição da destine* 
final do mesmo para local com licenciamento ambiental, acompanhado de cronograma executivo; 

1.8- sempre que a empresa firmar algum acordo de melhoria ambiental ou ajustamento de conduta com outros órgãos (federal, 
estadual ou municipal), deverá ser enviada cópia desse documento a FEPAM, como juntada ao processo administrativo em vigor; 

1.9- esta licença não exime o empreendedor do atendimento as demais obrigações legais (federais, estaduais eltiuniblpais); 

1.10- deverá fazer a comunicação imediata à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura na hipótese de descobertefortuita de 
elementos de interesse  paleontologic°,  na  area  do empreendimento; 

1.11- no prazo de até 60 (sessenta) dias deverá ser apresentado o(s) Certificado(s) de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - 
CTF/APP válido(s) (www.ibama.gov.br), de todos os empreendedores deste empreendimento, com correlação na(s) Ficha(s) 
Técnica(s) de Enquadramento: 

Categoria Código Descrição 
18 18-5 Deposito de produtos químicos e produtos perigosos 

2. Quanto ã Preservação e Conservação Ambiental: 

2.1- este empreendimento possui anuência do órgão gestor do Parque Natural Municipal  Dr.  Tancredo Neves, conforme Autorização 
n°016/2019 emitida pela Prefeitura Municipal de Cachoeirinha; 

2.2- a intervenção em exemplares de espécies exóticas está isenta, podendo ser efetuada em casos de riscos de queda, danos ao 
patrimônio, a terceiros e pessoas, desde que não estejam associadas a alguma  Area  de Preservação Permanente  (APP).  
Somente poderá ocorrer intervenção em exemplares após verificação da ocorrência de ninhos ou abrigos de animais, devendo o 
mesmo ser orientado por profissional habilitado, indicando o melhor momento para sua realização. Após as atividades 
relacionadas deverá ser apresentado a FEPAM relatório técnico com as informações e justificativas técnicas para as intervengões, 
acompanhado de  ART  de profissional habilitado; 

2.3- para o caso de necessidade de intervenção de exemplares vegetais exóticos que estejam causando risco junto a redes elétricas, 
deverá ser feita comunicação junto a concessionária de energia elétrica para as devidas providências. Em ocorrendo autorização 
por parte da concessionária para intervenção na vegetação da gleba do empreendimento, a mesma deverá ser apresentada ao 
final das atividades, junto com relatório técnico e  ART  de profissional habilitado, conforme item anterior; 

, 
2.4- as intervenções em espécies exóticas mencionadas nos itens acima não poderão causar danos as espécies nativas no seu 

entorno, devendo adotar todas as medidaeneçessárias para não interferir nos demais espécimes; 

2.5- deverá ser atendida a Portaria SEMA n°79, de 31.de outubro de 2013, e as Instruções Normativas SEMA n° 12 e 14, de 10 de 
dezembro de 2014, a fim de controlar as espécies exóticas invasoras na gleba do empreendimento. Caso ocorra a necessidade 
de remoção de vegetação invasora, aiblresentar proposta técnica com metodologia e cronograma de execução, para aprovação 
prévia pela FEPAM; 

3. Quanto ao Abastecimento de Agua: 

3.1- a captação de água subterrânea através do  pogo  tubular deverá ser realizada em conformidade à Portaria DRH n°218/2017, 
emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos da SEMA/RS, com vazão  maxima  de 72 m3/dia; 

4. Quanto aos Efluentes Líquidos: 

4.1- para o Efluente LiquidolNDUSTRIAL: 
4.1.1- não pOere haver lançamento de efluentes líquidos industriais em corpos hídricos ou no solo sem o prévio licenciamento 

da FEPAM; 
4.1.2- deverá ser realizado o reciclo total de seus efluentes líquidos industriais, com uma vazão  maxima  de 0,3000 m3/dia; 
4.1.3— caeo'heja necessidade de descarte do efluente, por saturação ou excesso de vazão, a FEPAM deverá ser informada, e 

o mesmo encaminhado para Central de Tratamento habilitada, licenciada por esta Fundação; 
4.1.4- os efluentes líquidos eventualmente gerados na drenagem dos tanques de GLP, na decantação de botijões e nos testes 

hidrostáticos dos tanques de GLP deverão ser armazenados em tambores estanques, em  area  coberta com piso 
impermeabilizado, até sua posterior destinação a sistema de tratamento terceirizado, devidamente licenciado para o 
recebimento e tratamento dos mesmos; 

4.1.5- deverá ser apresentado á FEPAM, trimestralmente, até o décimo dia dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, o 
"Relatório de Reciclo de Efluentes Líquidos" (o modelo do Relatório encontra-se disponível na  home-page  da FEPAM: 

www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental / Formulários / Planilhas de Acompanhamento / SISAUTO - 
Planilhas de Automonitoramento / Relatório de Reciclo de Efluentes Líquidos); 

4.1.6- deverá ser mantido um responsável técnico pela operação da Este* de Tratamento de Efluentes Líquidos (ETE) com  
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a  ART  (anotação de responsabilidade técnica) atualizada, bem como deverá ser apresentado, com uma periodicidade i  
semestral, nos meses de janeiro e julho, relatório técnico assinado pelo respectivo responsável técnico, descrevendo as 
condições de operação da ETE (problemas ocorridos durante o período, instalação de novos equipamentos, parada da 
estação ou do processo produtivo, modificações realizadas na ETE, eficiência do sistema de infiltração do efluente, 
etapas que realizam reciclo/reuso de efluentes, utilizações dos efluentes reutilizados,  etc.),  acompanhado de , 
levantamento fotográfico; os relatórios técnicos a serem entregues em janeiro devem ser acompanhados da copia da  
ART  do responsável técnico; 

4.1.7- o relatório citado na condicionante anterior deverá conter também informações a respeito dos enviostle efluentes 
líquidos eventualmente gerados na drenagem dos tanques de GLP, na decantação de botipes e doe testes hidrostáticos 
dos tanques de GLP, com descrição dos volumes enviados mensalmente, forma de acondicionamento, razão social e 

' número da licença das empresas transportadora e receptora do efluente para tratamento; 

4.2- os efluentes líquidos domésticos,  epos  tratamento, deverão atender ao que estabelece a Resolução'CONSEMA N.° 355/2017, de 
13 de julho de 2017, para o lançamento em corpos hidricos superficiais; 

5. Quanto as Emissões Atmosféricas: 

5.1- o padrão de emissão para hidrocarbonetos totais nas etapas de pintura e demais processos passíveis de geração de substancias 
gasosas orgânicas, desde que não envolvam queima, é de 50 mg/Nm3, expresso como carbono total, sem diluição e medido na 
saída dos respectivos sistemas de controle; 

5.2- deverá ser apresentado à FEPAM, anualmente, relatório de monitoramento das etriiSsties atmosféricas geradas no motor a diesel 
para análise material particulado, monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio(N0x), medidos em base seca, na condição 
referencial de 5% de oxigênio, devendo ser atendidas as seguintes condições: 

5.2.1- as campanhas de monitoramento deverão ser realizadas em condições típicas de operação e as metodologias de 
amostragem e analise deverão atender ao disposto na Diretriz Técnica FEPAM n°01/2018; 

5.2.2- apresentar os certificados de calibre*, com data de validade e,,m;Aiigor na data da realização da amostragem ou 
ensaio, de todos os instrumentos de medição utilizados ou que'fOr'am empregados para garantir o atendimento da 
metodologia utilizada; 

5.2.3- para certificados de calibre* emitidos sem 00%16 de validade, deverá ser adotado como referência o seguinte: 
período de 6 (seis) meses a partir da data de calibre* para os pitots e volume de 40 m3  para o gasômetro e placa de 
orifício contados a partir do volume da leitura final do gasômetro no relatório de ensaio da calibre* ou 6 (seis) meses a 
contar da data cle calibragao, sendo utilizado o critério daquele que expirar primeiro; 

5.2.4- a determinação dos pontos de amostragern, velocidade e vazão dos gases, massa molecular seca, calibre* dos 
equipamentos e umidade dos efluentes  ties  chamines a serem amostradas deverão ser realizadas através dos métodos 
Cetesb L.9-221, NBR 11966 (Cetesbt.9-224 L.9-223, NBR 12020 (Cetesb E16-030) e NBR 11967 (Cetesb L.9-224 - 
item 4.1 método referência), respectivamente, ou por métodos similares devidamente justificados e aceitos previamente 
pela FEPAM; 

5.2.5- os pitots utilizados na amostragem deverão estar devidamente identificados para conferência, devendo constar no 
respectivo certificado de calibraçã'oial identificação; 

5.2.6- conter relatório técnico e fotográfico evidenciando os valores de medição do gasômetro no inicio e no final da 
amostragem, bem corpo:dernonstrando os equipamentos utilizados na amostragem, selos de certificação das 
calibrações nos equipamentos, identificação dos pitots, borbulhadores e conexões utilizadas e condições de operação 
durante a amostragem; 

5.2.7- os relatórios de amostragem de chaminés deverão conter necessariamente: a especificação técnica do equipamento 
gerador de erdjpgies,a Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  ou  AFT  do responsável pela amostragem, os 
certificados de calibre* dos equipamentos utilizados na campanha de amostragem, as planilhas de calculo com os 
dados necessários para a validação dos valores apresentados (regime de produção do empreendimento, combustíveis 
utilizados e seus respectivos volumes, vazão base seca e base úmida e temperatura na chaminé, umidade dos gases, 
dimensões da chaminé, validação do ponto de amostragem e método utilizado para cada poluente), descrição dos 
testes de vazamento executados, bem como relatório técnico detalhado e assinado pelo responsável pela amostragem 
quanto as reais condições de operação do empreendimento durante todo o período de amostragem, informando 
possíveis paradas no processo, quedas de energia, interrupções no andamento da amostragem, desligamentos de 
equipamentos, trocas de combustíveis ou matérias primas; 

52.8- os resultados de análise apresentados deverão ser acompanhados de uma análise técnica critica frente aos padrões de 
emissão estabelecidos na legislação ou na  LO  do empreendimento; 

5.3- Os níveis de ruído gerados pela atividade industrial deverão estar de acordo com a NBR 10.151, da ABNT, conforme determina a 
Resolução CONAMA N.° 01, de 08 de março de 1990; 

5:4- as atividades exercidas pelo empreendimento deverão ser conduzidas de forma a não emitirem substâncias odoríferas na 
atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade; 

5.5- os equipamentos de processo, assim como os de controle de emissões atmosféricas, deverão ser mantidos operando  
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J5 adequadamente, para garantir sua eficiência, de modo a evitar danos ao meio ambiente e incômodo A população; 

5.6- os equipamentos e operações passíveis de provocarem emissões de material particulado deverão ser providos de sistema de 
ventilação local exaustora e equipamento de controle eficiente, de modo a evitar emissões visíveis para a atmosfera; 

5.7- as operações de pintura deverão ser realizadas em compartimento próprio, provido de sistema de ventilação local exaustora e 
equipamento para retenção de material particulado e substâncias odoríferas; 

5.8- deverão ser controladas as vibrações mecânicas geradas pela atividade industrial, de modo a não atingir nivéis passíveis de 
causar incômodos A vizinhança; 

6. Quanto aos Resíduos Sólidos: 

6.1- deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados os resíduos sólidos gerados para a armazenagem 
provisória na  Area  do empreendimento, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em conformidade com o tipo de 
resíduo, até posterior destinagão final dos mesmos para local devidamente licenciado; 

6.2- deverá ser preenchida e enviada A FEPAM, trimestralmente, nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, via digital, a "Planilha 
de Geração de Resíduos Sólidos" para a totalidade dos resíduos sólidos (a Planilha digital encontra-se disponível na  home-page  
da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ Resíduos e Efluentes Industriai- Planilhas de 
Acompanhamento/ SIGECORS/Planilhas de Geração de Resíduos Sólidos  On Line);  

6.3- deverá ser mantido A disposição da fiscalização da FEPAM o Plano de Gerenciimento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado, 
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  do profissional responsável pela sua atualização e 
execução, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 7.404/2010; 

6.4- deverá ser verificado o licenciamento ambiental das empresas ou centrais para as quais seus resíduos estão sendo 
encaminhados, e atentado para o seu cumprimento, pois, conforme o Artigo 90  do Decreto Estadual n.° 38.356 de 01 de abril de 
1998, a responsabilidade pela destinagão adequada dos mesmos é da. fonte'geradora, independente da contratação de serviços 
de terceiros; 

6.5- deverão ser mantidos, A disposição da fiscalização da FEPAM, comprovante de venda de todos os resíduos sólidos que forem 
vendidos e comprovante de recebimento por terceiros de todos os resíduos que forem doados, com as respectivas quantidades, 
por um período mínimo de 02 (dois) anos; 

6.6- fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos,de qualquer natureza, ressalvadas as situações de emergência sanitária, 
reconhecidas por esta Fundação; 

6.7- deverá ser observado o cumprimento da Portaria FEPAM n.° 087/2018, D.O.E. de 30/10/2018, referente ao Manifesto de 
Transportes de Resíduos - MTR; 

6.8- o transporte dos resíduos perigosos  (Class  é I, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT) gerados no empreendimento somente 
poderá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM para Fontes Moveis com potencial de poluição ambiental, devendo ser 
acompanhado do respectivo "Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR", conforme Portaria FEPAM n.° 087/2018, D.O.E. de 
30/10/2018; 

6.9- no caso de envio de resicluojaara disposição ou tratamento em outros estados, deverá ser solicitada Autorização para Remessa 
de Resíduos para fora do Estado do Rio Grande do Sul, a qual deverá ser solicitada através do Sistema  Online  de Licenciamento 
- SOL, conforme estabelecido na Portaria FEPAM n° 89/2016; 

6.10- as lâmpadas inserviveis contendo mercúrio deverão ser armazenadas integras, embaladas e acondicionadas de forma segura 
para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminagão; 

7. Quanto as  Areas  de Tancagem. 

7.1- o abastecimento dos tanques de combustíveis s6 poderá ser realizado por veículos licenciados para Fontes Moveis de Poluição 
na FEPAM; 

7.2- todas as-Areas:de tancagem de produtos químicos deverão ser impermeabilizadas e protegidas por bacias de contenção, de 
modo a evitar a contaminação da  Area  por possíveis vazamentos; 

8. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência: 

8.1- as substâncias inflamáveis (solventes, tintas,  thinners, etc.)  utilizadas no processo produtivo deverão ser armazenadas conforme 
disposto na NBR 17.505, da ABNT; 

8.2- deverá ser cumprido o estabelecido na norma  NR-13, para a frequência das inspeções de segurança periódicas, para os vasos de 
pressão existentes na indústria; 

8.3- a empresa deverá cumprir com o Plano de Ação e Emergencia (PAE) do empreendimento, bem como deverá mantê-lo atualizado; 

8.4- deverá ser realizada a manutenção periódica dos equipamentos de combate A incendio e situações de emergência, de forma a  
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assegurar sua operacionalidade; 

8.5- em caso de acidente ou incidente com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental - FEPAM deverá ser imediatamente informada através do telefone (51) 99982-7840 (24h); 

8.6- deverá ser mantido atualizado o Alvará do Corpo de Bombeiros Municipal, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao 
sistema de combate a incêndio; 

9. Quanto a Publicidade da Licença: 

9.1- deverá ser fixada junto ao empreendimento, em local de fácil visibilidade, placa para divulgação do licenciarnento ambiental, 
conforme modelo disponível no  site  da FEPAM, www.fepam.rs.gov.br. A placa deverá ser mantida durante todo o período de 
vigência desta licença;  

III  - Documentos a apresentar para renovação desta Licença: 

1- acessar o Sistema  on line  de Licenciamento, disponível no  site  da FEPAM, http://www.feparriss.gov.br, e preencher/atualizar as 
informações solicitadas. 0 Manual de Operação do Sistema  on line  encontra-se disponível no  site;  

2- copia desta licença; 

3- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS atualizado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica -  ART  do profissional responsável, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.° 12.305/2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 7.404/2010; 

4- o formulário ILAI - Informações para Licenciamento de Atividades lndustriais devidamente preenchido e atualizado em todos os 
seus itens (o formulário encontra-se disponível na  home-page  da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental 
/formulários/ Licença/ Indústria/ Licença de Operação-ILAI/L0); 

5- relatório de emissões atmosféricas referente a uma campanha de amostragem nas chaminés das cabines de pintura, conduzida 
em condições típicas de operação, para análise de hidrocarbonetos totais, devendo ser atendidas as metodologias e demais 
condições indicadas na Diretriz Técnica n° 01/2018; 

Havendo alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, copia da mesma 
FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificadoontinuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento 
licenciada por este documento; 

Esta licença é válida para as condições acima até 06 de agosto de 2026, caso ocorra o descumprimento das 
condições e restrições desta licença, o empreendeddi estará sujeito As penalidades previstas em Lei. 

Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela 
Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais; 

Esta licença deverá estar disponfvel no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização. 

Data de emiss'ào: Porto Alegre. 05 de agosto de 2021 

Este documento é válido para as condições acima no peflodo40:Q608/X1 a 06198/426. 

A renovação desta licença deve ser requerida  corn  amecedéncia  minima  de 120 dias da expiração de seu prazo de validade 

fixado na respectiva licença, conforme  Art.  14 § 4 da Lei Complementar nu 140 de 08'12/2011. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 01/09/2022 I Edição: 167 I Seção: 1 I  Página: 125 

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacionat do Petróleo,  Gas  Natural e Biocombustiveis/Diretoria 1/Superintendência 

de Distribuição e Logística 

DESPACHO SDL-ANP N° 1.091, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que Lhe foram conferidas 

pela Portaria ANP n° 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP n° 51, de 30 de 

novembro de 2016, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de 

revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado: 

I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de 

bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas as quantidades máximas de 

armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e 

II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento dos requisitos 

constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2007, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, versão 2020. 

Razão Social CNPJ Processo 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A 61.602.199/0232-44 

30.409.455/0002- 
07 

48610.220008/2022- 
52 

48610.220088/2022- 
46 PORTO COMERCIO DE  GAS  LTDA 

A A F TENORIO  GAS  43.381.354/0001-36 48610.220109/2022- 
23 

TIO ANDRE COMERCIO VAREJISTA DE  GAS  E BEBIDAS 
LTDA 

43.269.730/0001- 
03 48610.215848/2022-01 

MG DISTRIBUIDORA DE  GAS  LTDA 46.646.830/0001-91 48610.220160/2022- 
35 

ASLR COMERCIO VAREJISTA DE  GAS  LTDA 47.154.073/0001 
-00 _ 
46. 029/0001- 440. 
95 

48611.201291/2022-11 

48610.220178/2022-37 T P COMERCIAL LTDA 

RGZ COMERCIO DE  GAS  LTDA 46.775.390/0001-72 48610.220292/2022- 
67 

SERGIPE COMERCIAL DE GLP EIRELI 16.567193/0001-05 48610.218359/2022-01 

PPK CONVENIENCIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA 

06.028.168/0002- 
72 

48610.220440/2022-
43 

ADRIANA  NICKEL LOURENÇO 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

Mtps://www.in.gov.br/web/douNdespacho-sdl-anp-n-1.091-de-31-de-agosto-de-2022-426193903 1/1 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 1 ISSN  1677-7042 NO 167, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 

826.286/2022-JOEL  DONIZETE MEISTER REMIZIO- Alvará N'5799-Publicado no 
DOU de 10 de agosto de 2022, seçlo I, página 292. 

831.601/2022-GRANITOS CALABREZ LTDA- Alvará N°5821-Publicado no DOU de 
10 de agosto de 2022, seg5o I, página 293. 

831.602/2022-GUILHERME GOMES SAMPAIO- Alvará N5824-Publicado no DOU 
de 10 de agosto de 2022, seg5o I, página 293. 

831.603/2022-GIOVANNI  JOSE  PEREIRA- Alvará N°5823-Publicado no DOU de 10 
de agosto de 2022, seg6o I, pagina 293. 

840.134/2022-CONSTRUTORA MACOLL LTDA- Alvará N°5830-PublIcado. no DOU 
de 10 de agosto de 2022, seg5o I, página 294. 

860.706/2022-KLEIVERTON LUIZ BARBOSA DA SILVA- Alvará N°5805-Publicado 
no DOU de 10 de agosto de 2022, segiio I, pagina 292 

860.715/2022-RAMINES ESTEVAN DE MELO- Alvará N°5923-Publicado no DOU 
de 11 de agosto de 2022, seg5o I, pagina 93. 

871.178/2022-CERAMICA E  PRE  MOLDADOS MODENESI LTDA- Alvará N°5800- 
Publicado no DOU de 10 de agosto de 2022, seç5o I, página 292 

896.125/2022-NOVA BAHIA MINERACAO LTDA- Alvará N°5798-Publicado no 
DOU de 10 de agosto de 2022, seg5o I, página 292. 

871.188/2022-ELIZETH MARTINS MUNHOZ- Alvará N°5825-Publicado no DOU de 
10 de agosto de 2022, seça-o I, página 293. 

Determina arquivamento definitivo do processo(155) 
800.470/2022-MINERACAO ACAUA LTDA 
800.472/2022-GSAM MINERADORA E PEDREIRA LTDA 
810.548/2022-F C C MAGNUS 8, CIA LTDA 
826.286/2022-JOEL  DONIZETE MEISTER REMIZIO 
831.601/2022-GRANITOS CALABREZ LTDA 
831.602/2022-GUILHERME GOMES SAMPAIO 
831.603/2022-GIOVANNI  JOSE  PEREIRA 
840.134/2022-CONSTRUTORA MACOLL LTDA 
860.706/2022-KLEIVERTON LUIZ BARBOSA DA SILVA 
860.715/2022-RAMINES ESTEVAN DE MELO 
871.178/2022-CERÂMICA E  PRE  MOLDADOS MODENESI LTDA 
871.188/2022-ELIZETH MARTINS MUNHOZ 
896.125/2022-N0VA BAHIA MINERACAO LTDA 

MOACYR CARVALHO DE ANDRADE NETO 
Superintendente 

DESPACHO 
Re!egg° no 163/2022 

Fase de Requerimento de Pesquisa 
Determina cumprimento de exigência - Prazo 60 dias(131) 
866.250/2020-MINERAÇÃO CONQUISTA LTDA-OF. N°  39930/2022/DIGTM/ANM 
866.251/2020-MINERAÇÃO CONQUISTA LTDA-OF. N°  39930/2022/DIGTM/ANM 
866.259/2020-MINERAÇÃO CONQUISTA LTDA-OF. N* 39930/2022/DIGTM/ANM 

MOACYR CARVALHO DE ANDRADE NETO 
Superintendente 

DESPACHO 
Relaç5o no 164/2022 

Fase de Requerimento de Lavra 
0 SUPERINTENDENTE DE OUTORGA DE TÍTULOS MINERARIOS DA AGENCIA 

NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso das atribuições  regimentals  dispostas no  art.  93 da 
Resoluç5o no 102, de 13 de abril de 2022, e com fundamento no Decreto-lei n°  227, de 28 
de fevereiro de 1967, (Código de Minerag5o), e no  art.  2°, inciso XVIII da Lei 13.575/2017, 
outorga a(s) seguinte(s) Portaria(s) de Lavra:(2132) 

PORTARIA DE LAVRA ANM No 317/2022, de 31 DE AGOSTO DE 2022 - Processo 
nO 810.177/2018 -ARGISUL MINERACAO LTDA - CAULIM - Municipio(s) de ENCRUZILHADA 
DO SUL/RS, PANTANO GRANDE/RS 

PORTARIA DE LAVRA ANM NO 316/2022, de 31 DE AGOSTO DE 2022 - Processo 
no 832.484/2011 -G3 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CASCALHO, AREIA - Municipio(s) 
de PORTO FIRME/MG 

PORTARIA DE LAVRA ANM No 312/2022, de 31 DE AGOSTO DE 2022 - Processo 
no 830.044/2007 -LUXPEDRAS MINERACAO E COMERCIO LTDA - GRANITO - Municipio(s) de 
AIMORES/MG 

PORTARIA DE LAVRA ANM No 314/2022, de 31 DE AGOSTO DE 2022 - Processo 
no 830.230/2009 -PARACAL - PARACATU CALCARIO LTDA - CASCALHO, CALCÁRIO - 
Municipio(s) de PARACATU/MG 

PORTARIA DE LAVRA ANM No 313/2022, de 31 DE AGOSTO DE 2022 - Processo 
n2 834.091/2008 -CARLO DARTAGHAN ALMEIDA ME - FILITO - Municipio(s) de 
CARANAÍBA/MG 

PORTARIA DE LAVRA ANM No 315/2022, de 31 DE AGOSTO DE 2022 - Processo 
no 834.595/2010 -DIAMANTE MINERACAO LTDA CASCALHO, AREIA - Municipio(s) de 
DIAMANTINA/MG, GOUVEIA/MG 

PORTARIA DE LAVRA ANM No 311/2022, de 31 DE AGOSTO DE 2022 - Processo 
no 831.830/1999 -MINERACAO BRASILMAG LTDA - GRANITO - Municipio(s) de SANTA RITA 
DO ITUETO/MG 

MOACYR CARVALHO DE ANDRADE NETO 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS DE 
MINERAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS GEOTÊCNICOS EM 
BARRAGENS DE MINERAÇÃO, 

DESPACHO 
Rela.*, no 1/2022 

Fase de Concessio de Lavra 
Determine cumprimento de exigência - PRAZO ESPECIAL(2362) 
Barragem de Germano-SAMARCO MINERACAO S A-933.382/2010-0F. 

N°34188/2022/COGRGBM/ANM- No prazo de 180 dias 
Cava do Germano-SAMARCO MINERACAO S A-933.382/2010-0F. 

N°35235/2022/COGRGBM/ANM- No prazo de 120 dias 
Barragem de Rejeitos-ARCELORMITTAL BRASIL S.A.-013.845/1967-0F. 

N°35473/2022/COGRGBM/ANM- No prazo de 30 dias 
Prorroga prazo para cumprimento de exigência — Prazos estabelecidos em 

offcio:(2368) 
Barragem de Rejeitos - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.-013.845/1967-0F. 

N°35473/2022/COGRGBM/ANM 

ELIEZER SENNA GONÇALVES  JUNIOR  
Gerente 

Substituto 

C) 
Este documento pode ser verificado no endereço eletranIco 
littp://ViviW.In.gov.br/autentIcIdade.htrol,  pelo  °idle°  05152022030100125 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARRAGENS DE 
MINERAÇÃO- EIXO CENTRAL/MG 

DESPACHO 
Relacio no 5/2022 

Fase de Concess5o de Lavra 
Determina cumprimento de exigência técnica de barragem - Prazos 

estabelecidos em offcio:(2890) 
BARRAGEM SANTO  ANTONIO  e BARRAGEM EUSTÁQUIO-KINROSS BRASIL 

MINERACAO S/A-931.299/2009-0F. N°Offclo n2  36109/2022/SEFBM-C/ANM 
Barragem Dique 03-MINERACAO COMISA LTDA-005.736/1960-0F. N°Offcio ns 

35326/2022/SEFBM-C/ANM 
Barragem Mina Engenho e Barragem II Mina Engenho-MASSA FALIDA DE 

MUNDO MINERAÇÃO LTDA.-830.719/1982-0F. N'Offclo no 35144/2022/SEFBM-C/ANM 
Barragem 94-MINERACAO CONEMP LTDA-001.995/1963-0F. N°Offcio n2  

38966/2022/SEFBM-C/ANM 
Prorroga prazo para cumprimento de exigência — Prazos estabelecidos em 

offcio:(2368) 
Maravilhas II - MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS  SA-930.593/1988-0F. 

N°Ofício n2  38103/2022/SEFBM-C/ANM 
Barragem Grupo e Barragem Marés I - VALE S.A.-930.925/2005-0F. N°0ficio n2  

38485/2022/SEFBM-C/ANM 
Prorroga prazo para cumprimento de exigência(2367) 
Barragem 134-FERROMAR INDUSTRIA E COMERCIO S.A.-005.960/1956-0F. 

N°Ofício no 38753/2022/SEFBM-C/ANM- No prazo de 30 (improrrogávels)  dies  

CLAUDINE! OLIVEIRA CRUZ 
Chefe DISBM-MG 

AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  NATURAL E 
BIOCOMBUSTNEIS 

DIRETORIA I 
SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 

DESPACHO SDL-ANP N2 1.090, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGENCIA 

NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições 

que lhe foram conferidas pela Portaria ANP no 265, de 10 de setembro de 2020, com base 

na Resolug5o ANP no 41 de 05 de novembro de 2013, torna pública a outorga das 

seguintes autorizações para o exercfcio da atividade de revenda varejista de combustíveis 

automotivos:  

Rear,  Social CNPJ Processo  

ROM  II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ..386.573/0001.10 48610.220037/2022-14 

AUTO POSTO CANELA LTDA 08.603.562/001022 48610.218899/2022-87 

SIM REDE DE POSTOS LTDA 02.473.735/0191-09 

35.904.659/0001-57 

48610.220004/2022-74 

48610.203239/2022.13 SALES E MOURAO LTDA 

POSTO N. SRA DA VITORIA ODA 45.062.691/0001-96 48610.216581/202201 

CVn INCORPORADORA E COMERCIO DE COMBUSTIVE'S LTDA 42529.141/000.6 48610219144/2022-08 

AUTO POSTO  'SARIS  SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA 45.693.376/0001-86 48610.220043/2022-71 

RAFAELA JERONIMO DA SILVA 33.600.518/0001.15 48610.220n0/2022-58 

POSTO MZ TANGARA LTDA 45.756.793/0001-01 48610.220282/2022-21 

BANDEIRANTES COMBUSTIVEIS LTDA 46.695.931/0001.52 48610.217578/2022-65 

IMPERIAL COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA 27.590.241/0002-75 48610.219233/2022-46 

AUTO POSTO GALESKI LTDA 08.184.677/0001.39 48610.217934/2022-41 

POSTO V.  ECONOMIC°  LTDA 46.530.195/0001.82 48610.220051/2022-18 

HAVAN AUTO  CENTER  ODA 02.386.002/0005.10 48610.220003/2022-20 

AUTO POSTO DOM PEDRO AMERICANA LTDA 47.084.627/C002.31 48610.220307/2022-97 

ADRIANA  NICKEL  LOURENÇO 

DESPACHO SDL-ANP NO 1.091, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGENCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP no 265, de 10 de setembro de 2020, com base 

na Resoluç5o ANP n2  51, de 30 de novembro de 2016, torna pública a outorga das 

seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de  gas  liquefeito de 

petróleo - GLP, observado: 
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por 

instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas 
as quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo 

corpo de bombeiros competente; e 

II) a manuteng5o da presente Autorizaç5o fica condicionada ao atendimento 
dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e A Norma NBR 

15514:2007, da Associngo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, vers5o 2020. 

114.o Social  CNN  Processo 

COMPANHIA ULTRA502 Sn 61.602.199/0232-44 48610.220008/2022-52 

PORTO COMERCIO DE  GAS  LTDA 30.409.455/0002-07 48610.220088/102246  

nap  TENORIO  GAS  43_381.354/0001-36 48610.220109/2022-23 

00 00000 COMERCIO VAREJISTA DE  GAS  E BEBIDAS LIDA 48269.730/0001-03 48610.215848/2022-01 

MG DISTRIBUIDORA DE  GAS  LIDA 40.646.830/0001-91 48610220160/2022-35 

OSLO COMERCIO VAREJISTA  OE GAS  LTDA 47.154.073/01301 00 48611.201291/2022-11 

T P COMERCIAL LTDA 46.440.029/0001-95 48610220178/2022-37 

RGZ COMERCIO DE  GAS  LIDA 46.775.390/0001-72 

16.567.193/0001.05 

48610220292/2022.67 

44610.218359/202201 SERGIPE COMERCIAL DE GLP DUO 

PPK CONVENIENCIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  LTD, • 06.028.168/0002-72 48610.220440 2022-43 

ADRIANA  NICKEL  LOURENÇO 

RETIFICAÇÃO 

No Despacho SDL-ANP no 1.088, de 29/08/2022, publicado no DOU n2  165, de 

30/08/2022, Seg5o 1, pg.235. "Onde se  IC  "Auto Posto Formula V1 Ltda, CNPJ 

40.759.236/0001-20", leia-se: "Auto Posto Formula V1 Ltda, CNPJ 46.502.984/0001-00". 

Documento assinado digttalmente conforme  MP  ng 2.200-2 de 24/08/2001. ICP 
405 Institul a Infraestrutura de  Chasm  Públicas Brasileira - iCP-Brasil. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
8° BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR 
SEÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS- SPI 
Fone: (51) 3428 5732 

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO — APPCI N.° 12119 

Referente ao PPCI N.° 1096/1 

0 Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul certifica que a edificação ou área de risco de incêndio 
abaixo discriminada está em conformidade com a legislação, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio Grande do Sul e normas técnicas vigentes, quanto á prevenção de incêndio: 

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A./ULTRAGAZ COMERCIAL LTDA 
NOME FANTASIA: COMPANHIA ULTRAGAZ 
ENDEREÇO: Av. Antônio Frederico Ozanan N°: 1655 - 
BAIRRO: Brigadeira 
CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio 
OCUPAÇÃO: 13 - Locais onde há alto risco de incêndio. Locais com carga de incêndios maior a 1200MJ/m2, 
M2 - Depósito e/ou Envasamento de liquido ou gás inflamáveis ou combustíveis, D1 - Local para prestação 
de serviço profissional ou condução de negócios 
N° DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 1 
N° DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 0  
AREA  CONSTRUIDA: 2632.62 
MUNICÍPIO: CANOAS 

0 presente Alvará tem validade até 19 de abril de 2026. 

CANOAS, RS, 20 de abril de 2021. 

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave 
de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/  ou por meio do 

QRCode disposto acima. - Código de validação: 01987-09221-80577563 

Este alvará não autoriza a ocupação ou uso do imóvel sem o devido licenciamento junto 
Prefeitura Municipal. 
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N.° de registro no Banco de 

Dados: 1544445 
CPF/CNPJ: 61.602.199/0232-44  Emitido em: 13/09/2022 Valido até: 13/12/2022 

Nome/Razão Social/Endereço: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A  
AV. ANTONIO  FREDERICO OZANAN N° 1655 
BRIGADEIRA 
CANOAS/RS 
92420-360 

Esta autorização não substitui o certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal. 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

Modal Rodoviário 

Dados da Pessoa/Empresa 

%A M. A 

Dados sobre o Transporte 

Veículos 

Placa N° RNTRC Tipo 

BLE5985  N/A  Caminhão 

BSX1026  N/A  Caminhão 

BSX1026  N/A  Caminhão 

CTJ4582  N/A  Caminhão 

CUJ9595  N/A  Caminhão 

DVN2656  N/A  Caminhão 

DVN2656  N/A  Caminhão 

111 
DVN2656  N/A  Caminhão 

DVN2656  N/A  Caminhão 

DVN2656  N/A  Caminhão 

DVN2656  N/A  Caminhão 

EAU8955  N/A  Caminhão 

E1E8704  N/A  Caminhão 

EKE2032  N/A  Caminhão 

ESN9659  N/A  Caminhão 

ESN9659  N/A  Caminhão 

EUA8955  N/A  Caminhão 

EVK1733  N/A  Caminhão 

Pag 1/4 

Data: 13/09/2022 14:02:59 

Por: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 





Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos  Naturals  Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

EXU9615 N/A  Caminhão  

EXU9615 N/A  Caminhão  

EZP4223 N/A  Caminhão  

EZP4223 N/A  Caminhão  

FIQ9113 N/A  Caminhão  

FKY3398 N/A  Caminhão  

FKY3417 N/A  Caminhão  

FND0691 N/A  Caminhão  

FND0701 N/A  Caminhão  

111/ FND0768 N/A  Caminhão  

FND0771 N/A  Caminhão  

FND0772 N/A  Caminhão  

FND0774 N/A  Caminhão  

FND0781 N/A  Caminhão  

FND0782 N/A  Caminhão  

FND0782 N/A  Caminhão  

FND0784 N/A  Caminhão  

FND0787 N/A  Caminhão  

FND0788 N/A  Caminhão  

FND0789 N/A  Caminhão  

FND0789 N/A  Caminhão  

FND0791 N/A  Caminhão  

FND0792 N/A  Caminhão  

FND0795 N/A  Caminhão  

FND0796 N/A  Caminhão  

FND0798 N/A  Caminhão  

FND0802 N/A  Caminhão  

FND0803 N/A  Caminhão  

FND0804 N/A  Caminhão  

FND0806 N/A  Caminhão  
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

Ri A 

FND0807 N/A  Caminhão  

FND0812 N/A  Caminhão  

FND0813 N/A  Caminhão  

FND0814 N/A  Caminhão  

FND0815 N/A  Caminhão  

FND0816 N/A  Caminhão  

FND0821 N/A  Caminhão  

FND0822 N/A  Caminhão  

FND0825 N/A  Caminhão  

/ FND0828 N/A  Caminhão  

FND0831 N/A  Caminhão  

FND0832 N/A  Caminhão  

FND0862 N/A  Caminhão  

FND0872 N/A  Caminhão  

FND0874 N/A  Caminhão  

FND1151 N/A  Caminhão  

FND1232 N/A  Caminhão  

FND1233 N/A  Caminhão  

FND1234 N/A  Caminhão  

10 
FND1235 N/A  Caminhão  

FND1236 N/A  Caminhão  

FND1241 N/A  Caminhão  

FND1244 N/A  Caminhão  

FND1245 N/A  Caminhão  

FND1252 N/A  Caminhão  

FND1253 N/A  Caminhão  

FND1256 N/A  Caminhão  

FTA9571 N/A  Caminhão  

FUB9C55 N/A  Caminhão  

FUT3214 N/A  Caminhão  

Pag 3/4 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

5.4 Si A 

FXL5488  N/A  Caminhão 

GAQ5349  N/A  Caminhão 

GGB8488  N/A  Caminhão 

IXN2278  N/A  Caminhão 

IXN2278  N/A  Caminhão 

IXP4208  N/A  Caminhão 

IXP4219  N/A  Caminhão 

NZY6728  N/A  Caminhão 

PLI0319  N/A  Caminhão 

110 RFA4G 15  N/A  Caminhão 

RFA4G18  N/A  Caminhão 

RFA4G21  N/A  Caminhão 

Classes de Risco  (Res.  ANTT 420 / 2004) 

Classe 2: Gases 
Classe 3: Liquidos Inflamáveis 
ATENÇÃO: transporte de  materials  radioativos e nucleares (CLASSE 7) deverá continuar atendendo ao Termo de 
Referência celebrado entre o IBAMA e a CNEN, que trata de licenciamento especifico para este transporte. 

Estados de Atuação (Origens, Destinos e Rotas) 

RO; AC; AM; RR; PA; AP; TO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; RJ; SP; PR; SC; RS; MS; MT; GO; DF; 

Empresa(s) contratada(s) para realizar(em) atendimento a emergências ambientais 

suatrans: 0800 070 77022; 

IrS
UATRANS: 0800 070 77022; 
UATRANS: 0800 070 77022; 

SUATRANS: 0800 070 77022; 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://servicosibama.gov.br/ctf/publico/produtos_perigosos  

Observações: Modal Rodoviário 
1 - Fica o Transportador Interestadual de Produtos Perigosos obrigado a disponibilizar cópia deste Documento em 

cada um dos veículos de sua frota. 
2 - Este Documento não desobriga o Transportador de Produtos Perigosos a seguir as demais normas, leis e 

regulamentos referentes ao transporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e federais. 
3 - Este documento não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunisticos. 

Autenticação 

G2WG.QJ11.UYCL.8DCN 

Pag 4/4 

Data: 13/09/2022 14:02:59  

Por: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

 

 

 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CONSULTA PCIBUCA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 

 

   

M A  

Registro n.°: [1' 5 --1 Data da consulta: 24/10/2022 -1 CR emitido em: [21/10/2022 i CR válido até: 121/01./2023 .1 

I r -  Dados básicos I 

CNPJ: i61.602.199/0232-44 

Razão social: .COMPANHIA ULTRA-GAZ.S/A...................._.................._ ____............. 
1 Nome fantasia: 1ULTRAGAZ 
i ',.„....... 

Data de de abertura: 122/08/1991 
_ . ----- 

. Endereço 1  i 
! Logradouro. ir grigfONIUOREDERICO.OZANAN N°.:1.655.....  1 

—1 Complemento: 1...._  .................................________ 
1 N.°: i1655 1...... Município: ,CANOAS  

Bairro: FIERIGADERA UF: Fki 

i CEP: 192420-360 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras a Utilizadores de Recursos Amblentais - CTF/APP 

Categoria Detalhe 
8 - Jfansoõfte, Terminal!, Deoõsitos e Comércio 16 - Comércio de  combustive  is e derivados de.petroleo  

.1,P.7.frag,§P9jtej. Torm.4:19.§.,„.P.50.09.§PINT!!..09„„„„..=„.„ _ ................................ - 

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais a de prestaçflo de Informações 
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do lbama, por meio do CTF/APP. 

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigIveis por 
instituições federais, estaduais, distritais ou  municipals  pare o exercicio de suas atividades. 

0 Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunisticos. 

Fechar 

https://servicoskama.gov.br/cff/publico/certificado_regularidade_consulta.php 1/1 
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Declaração 

A Companhia Ultragaz S.A, inscrita sob o CNPJ n° 61.602.199/0232-44, sediada à Rua 
Antônio Frederico Ozanan, n° 1.655, Bairro Brigadeiro, Canoas/RS, CEP n° 92.420-360, 
vem, por intermédio de seu procurador que abaixo assina e, se identifica, DECLARA, de 
plena capacidade operacional e administrativa, confirmando que possui plena capacidade 
técnica, operacional e administrativa para executar os serviços, comprometendo-se a 
prestar os serviços, que está ciente de todos os detalhes, especificações e condições de 
execução do objeto do Pregão Eletrônico e que a licitante assumirá integral 
responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento de sua proposta de 
preços e ainda, que está de pleno acordo com todas as exigências técnicas. 

Canoas/RS, 31 de Outubro de 2022.  

JOSE  VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091 Assinado de forma digital por  JOSE  VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091 
Dados: 2022.10.03 1245:23 -03'00 

José Vilmar de Oliveira 
RG n° 10.382.180-11 

CPF n° 490.821.910-91 
Coordenador Administrativo 





Ministério da Economia 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei na 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 61.602.199/0157-30  DUNK):  901229997 
Razão Social: COMPANHIA ULTRAGAZ S A 

orne Fantasia: DEPOSITO ARAUCARIA 
ituagdo do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2023 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA  
MET: Não 
Porte da Empresa: Demais 

Ocorrências e Impedimentos 
Ocorrência: Consta 
Impedimento de Licitar: Nada Consta 
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta 
Vinculo com "Serviço Público": Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Documento(s) assinalado(s) com "*" esti(io) com prazo(s) vencido(s). 

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 
nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento 

II - Habilitação Juridica  

III  - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN Validade: 13/02/2023 
FGTS Validade: 17/11/2022 
Trabalhista (http://www.tst.jus.bricertidao) Validade: 03/04/2023 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência) 

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/11/2022 
Receita Municipal Validade: 03/11/2022 (*) 

V - Qualificação Técnica 

VI - Qualificação Econômico-Financeira 

Validade: 31/05/2023 

Emitido em: 09/11/2022 10:21 1 de 1 
CPF: 078.060.039-83 Nome: JULIANO EUGENIO DA SILVA  
Ass:  
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i14  MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA 
C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99 

RUA PEDRO DRUSZCZ, N° 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR  
E-mail: 

Home Page:  https://araucaria.atende.net  

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS/ IMOBILIÁRIAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA 
N° 65191/2022 

Nome/Razão Social: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Bairro: 
Complemento: 
Cidade: 

Finalidade: 

Adk  
WObservagão: 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A 
61.602.199/0157-30 
RODOVIA BR - 476 
THOMAZ COELHO 
FRENTE A SUPERGASBRAS 
Araucária - PR 

DIVERSOS POR CONTRIBUINTE 

N°: 2290  

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a 
INEXISTENCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressalvado o 
direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta 
certidão compreendido. 

ATENÇÃO 

0 presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional. Caso o 

*contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão 
deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil. 

Araucária PR segunda-feira, 07 de novembro de 2022 és 08:54 hs. 
Certidão Válida até 07/12/2022 

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças 
(https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade N° WGT211202-000-VXUAFNMBRGYJEC-4 
Emitida no Portal do Cidadão 
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Industria Metalúrgica Pamisa LTDA EPP, Estrada Silo Paulo Campinas, 
KM 59 - Vila Sito SebastiAo - Jundiaf/SP, CNPJ: 47.945.126/0001-00, 
declara a quem possa interessar que a Empresa CIA Ultragaz S.A., Avenida 
Brigadeiro Luis Antônio, 1343 - Bela Vista - SP CEP 01317-910 - CNPJ: 
61.602.199/0001-12 - é fornecedora dos produtos nas quantidades mensais A. 
seguir indicadas, no período de Maio 2006 á Maio de 2011, sendo prorrogado 
automaticamente até a data de 22 de Abril de 2013, com  urn  novo adendo 
nessa data, prorrogando até 22 de abril de 2016. 

Nada havendo até o momento que possa desaboná-lo 

Contrato n° 181/0009 
Período de vigência: 60 meses, com renovnlo automática e adendo. 

Jundiai, 06 de Marco de 2014 
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Sorocaba, 29 de dezembro de 2011. 

Pre.ço per firm 

ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA 

Atesto para os devidos fins que a empresa CIA ULTRAGAZ S/A é fornecedora da nossa empresa 

e não consta até a presente data nada que desabone sua prestação de serviços. 

A CIA ULTRAGAZ presta serviços de instalações e fornecimento de  Gas LP.  

Razão Social: VINCOVAES RESTAURANTE LTDA ME 

Nome completo: Ducilene Maria Vinco Covaes 

Cargo: Sócia Proprietária 

Telefone: (15) 3225-3518  

E-mail:  paneladebarroeden@hotmail.com  

$423.:192#0001 
VINCOVAES RESIN-RAM'S 

LTDA - 

Avenida Indedenditncia, M130 
eden -CEP. 10E740 . 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 07/11/2022 08:58:36 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COMPANHIA ULTRAGAZ S A 
CNPJ: 61.602.199/0157-30 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor,  clique  AQUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 2 de abril 
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
258323/2019 

Inscrição Municipal: 109578 
NOME EMPRESARIAL: 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A 
CPF/CNPJ: 

61.602.199/0157-30 
NOME DE FANTASIA: 

DEPÓSITO ARAUCÁRIA 
CONSTITUIÇÃO: 

Sociedade Anonima Fechada 
ENDEREÇO: NÚMERO: COMPLEMENTO: 

RODOVIA BR 476 (RODOVIA DO XISTO) 2290 
BAIRRO: CEP:  AREA  ABERTA Ilr:  AREA  CONSTRUÍDA M2: 

THOMAZ COELHO 83.707-440 0 5.546,22 
ATIVIDADE: 

0033.1/98.00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
0043.2/91.99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
0046.8/26.00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
0047.8/49.00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
0052.1/17.99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 
0071.1/97.03 - Serviços de desenho técnico relacionados 6 arquitetura e engenharia 
0071.2/01.00 - Testes e análises técnicas 
0074.9/01.04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
0074.9/01.99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
0077.4/03.00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 
0078.3/02.00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
0082.9/20.00 - Envasamento e empacotamento sob contrato 
0082.9/97.01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 

RESTRIÇÕES: 

PROCESSO 30851/2019 
INICIO DAS ATIVIDADES: INDICAÇÃO FISCAL: 

01/02/2018 02.02.00.019.0402.001 

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, DE RAMO, DE ATIVIDADES OU QUALQUER 
OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGÊNCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA AS PROVIDENCIAS 
LEGAIS CABÍVEIS, EVITANDO EM CONSEQUÊNCIA PROBLEMAS FUTUROS. 

Araucária, quinta-feira, 05/09/2019 

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO Á TÍTULO PRECÁRIO CONFORME LAURO LUCIANO  STALL  
ESTABELECE 0 DECRETO MUNICIPAL N° 30.326/2016 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 

A autenticidade deste comprovante poderá ser verificada no endereço https://araucaria.atende.net  com o código de autenticidade N° 
WIS031201-25113-ZOZNRYVUBXBV-6 GERADO POR: VIVIANE NERY DOS SANTOS IMPRESSO POR: TALISIA  CAROLINA  
MARCELLE VOLACO quarta-feira, 16 de março de 2022 
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AUTORIZAÇÃO N° 407, DE 29 DE MAIO DE 2018. 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA 
AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTNEIS - 
ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n° 92, de 
26 de maio de 2004, considerando as disposições da Resolução ANP n° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n° 48610.200623/2018-66, 
autoriza a filial da empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ n° 
61.602.199/0157-30, a exercer a atividade de distribuição de GLP. 

Mauro Motta Laporte 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União. 

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Autorização: 

Nenhum Ato. 

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Autorização: 

Nenhum Ato. 

AtosOficiais.com.br  - Autorização 407/2018 - 21/10/2021 15:28:44 
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AUTORIZAÇÃO N2 1.203, DE 4.12.2018, DOU 5 DE DEZEMBRO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL 
DO PETRÓLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n° 92, de 26 de maio de 2004, 
considerando as disposições da Resolução ANP n42, de 18 de agosto de 2011, e o 
que consta do processo n2  48610.004389/2018-48, autoriza a empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S.A, CNPJ n2  61.602.199/0157-30, a operar a base de armazenamento de 
GLP envasado e a granel, localizada na Rodovia BR 476, 2290, km 15,  Thomas  
Coelho, Araucária, PR, CEP:83.707.440, [Coordenadas Geográficas Aproximadas 
(Latitude, Longitude): - 25:33:20,950; - 49:21:39,490 (SIRGAS 2000)]. A capacidade 
total de armazenamento é de 471,16 m3  (232,00 t). 

Vaso 
N° 

Diâmetro 
(m) 

Comprimento 
(m) 

Capacidade 
nominal 

(m3) 

Capacidade 
 

operacional 
(t) 

PRODUTO TIPO 

2001 2,76 20,68 117,98 58,00 GLP 
Horizontal 
aéreo 

2002 2,76 20,69 118,09 58,00 GLP 
Horizontal 
aéreo 

2003 2,76 20,68 118,06 58,00 GLP 
Horizontal 
aéreo 

2004 2,75 20,62 117,03 58,00 GLP 
Horizontal 
aéreo 

CEZAR CARAM ISSA 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União. 

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Autorização: 

Nenhum Ato. 

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Autorização: 

Nenhum Ato. 

AtosOficiais.com.br  - Autorização 1203/2018- 07/12/2021 17:20:21 
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AUTORIZAÇÃO N° 395, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - A.N.P, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria A.N.P n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Portaria A.N.P n.° 32, de 23 de 
fevereiro de 2000, e o  qua  consta no processo n.° 
48610.201526/2018-91, autoriza a empresa GREENERGY BRASIL  
TRADING  S/A, CNPJ n.° 11.964.260/0001-01, a exercer a atividade 
de importação de nafta petroquimica. 

AUTORIZAÇÃO N° 402, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  [he  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n°  42, de 18 de 
agosto de 2011, e o  qua  consta do processo n.° 
48610.010924/2017/19, autoriza a empresa PETROFFACIL 
COMBUSTiVEIS LTDA, CNPJ n.° 05.537.296/0002-89, a operar a 
instalação de Transportador Revendedor Retalhista (TRR) localizada 
na Rodovia BR 285 s/n°, km 302, Sala L, Valinhos, Passo Fundo/RS, 
99042-800 [Coordenadas Geográficas Aproximadas (Latitude, 
Longitude): -28:13:35,600, -52:28:30,260 (SIRGAS 2000)]. A 
capacidade total de annazenamento d de 91,35 mi. Ficam revogadas 
as Autorizações ANP n° 126/09, de 27/02/2009 c n° 112/16, de 
10/03/2016. 

A integra desta autorização consta dos autos e estará 
disponivel na pagina de legislação 
(wvav.anp.gov.brAmwanpflegislacao) do portal da ANP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 403, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA da AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 42, de 18 
de agosto de 2011, e o que consta do processo n.° 
48610.201332/2018-95, autoriza a empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S.A., CNPJ n.° 61.602.199/0015-18, a construir a 
ampliação da instalação de Distribuição de GLP na Rodovia 
Alexandre Bulbo (SP328), km 326,50, Anel Viário, Ribeirão Preto, 
SP, CEP 14057-800 [Coordenadas Geográficas Aproximadas 
(Latitude, Longitude): -21, 146629, -47,880064(SIRGAS 2000)1 A 
capacidade de armazenamento  sera  ampliada em 180,00 toneladas. 

A integra desta autorização consta dos autos c estará 
disponivel na pigina de legislação 
(vam.anp.gov.brAmwanp/legislacao)  do portal da ANP. 

AUTORIZAÇÃO N° 408, DE 29 DE MAIO DE 2018 

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, c o que  conga  do processo n.° 
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0274-01, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

 

 

MAURO MOTTA LAPORTE MAURO MOITA LAPORTE 

 

AUTORIZAÇÃO N° 396, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - A.N.P, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria A.N.P n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Portaria A.N.P n.° 204, de 29 
de dezembro de 1998, e o que consta no processo n.° 
48610.201526/2018-91, autoriza a empresa GREENERGY BRASIL  
TRADING  S/A, CNPJ n.° 11.964.260/0001-01, a exercer a atividade 
de importação de QAV. 

AUTORIZAÇÃO N° 409, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTNEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o  qua  consta do processo n.° 
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0281-22, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

 

 

MAURO MOTTA LAPORTE MAURO MOITA LAPORTE 

 

AUTORIZAÇÃO N° 397, DE 29 DE MAIO DE 2018 

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que Ihe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92. de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o  qua  consta do processo n.° 
48610.201449/2018-79, autoriza a empresa COPAGAZ 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  S A, CNPJ n.° 03.237.583/0001-67, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

AUTORIZAÇÃO N° 410, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições  
qua  lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando a Resolução ANP n° 03 de 19 de janeiro de 2005, 
e o que consta do processo n.° 48610.201370/2018-48, autoriza a 
empresa TERRA NOVA  TRADING  S A, CNPJ n.° 39.828.926/0001-
05, a exercer a atividade de importação de asfaltos. 

MAURO MOITA LAPORTE 

 

 

MAURO MOITA LAPORTE 

 

 

AUTORIZAÇÃO N° 411, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.°  
48610.200500/2018-25, autoriza a filial da empresa SAI-BANA 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  LTDA, CNPJ n.° 46.395.687/0041-08, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

AUTORIZAÇÃO N° 398, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso dos atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.201410/2018-51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A 
INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0002-54, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 404, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0278-27, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

 

 

MAURO MOTTA LAPORTE 

 

 

AUTORIZAÇÃO N° 412, DE 29 DE MAIO DE 2018 • 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.200500/2018-25, autoriza a filia da empresa SAI-BANA 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  LTDA, CNPJ n.° 46.395.687/0009-60, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

AUTORIZAÇÃO N° 399, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o  qua  consta do processo n.° 
48610.201410/2018-51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A 
INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0009-20, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 405, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.°  
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0044-52, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 406, DE 29 DE MAIO DE 2018 

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.°  49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.°  
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0041-00, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

 

 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 400, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.201410/2018-51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A 
INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0006-88, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

 

 

AUTORIZAÇÃO N° 413, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  [he  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n° 17, de 
19/06/2009, e o  qua  consta no processo n.° 48610.200957/2018-30, 
autoriza a empresa  GOLD  INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS ElFtELI-ME, 
CNPJ n.° 23.342.706/0001-37, a exercer a atividade de produtor de 
óleo lubrificante acabado automotivo e industrial, com a produção 
terccirizada tendo corno empresa contratada  POLY  PETRO 
LUBRIFICANTES LTDA - EPP, CNPJ 11.378.430/0001-68. 

AUTORIZAÇÃO N° 401, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E 
LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92,  dc  26 de maio de 2004, 
considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 de 
novembro  dc  2016, e o que consta do processo n.° 48610.201410/2018-
51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A INDUSTRIA E 
COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0005-05, a exercer a atividade de 
distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE MAURO MOITA LAPORTE 

 

AUTORIZAÇÃO N° 407, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO, E 
LOGISTICA DA AGENCIA, NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 2004, 
considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 de 
novembro de 2016,0 o que consta do processo n.° 48610.200623/2018- 
66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ 
o.' 61.602.199/0157-30, a exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 414, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA da AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio 
de 2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 42, 
de 18 de agosto de 2011, e o que consta do processo n.° 
48610.200782/2018-61, autoriza a empresa CONSIGAZ 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  LTDA., CNPJ n.° 01.597.589/0009-
77, a operar a instalação de distribuidor de GLP a granel e 

 

MAURO MOITA LAPORTE 

     

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://iviviván.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme  MP  n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 05152018053000099 Infmestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil. 
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AUTORIZAÇÃO N° 395, DE 29 DE MAIO DE 2018 

(3 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - A.N.P, no uso das atribuições  
qua  lhe foram conferidas pela Portaria A.N.P n° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Portaria A.N.P n.° 32, de 23 de 
fevereiro de 2000, e o que consta no processo n.° 
48610.201526/2018-91. autoriza a empresa GREENERGY BRASIL  
TRADING  S/A, CNPJ.  n.° 11.964.260/0001-al,  a exercer a atividade 
de importação de nafta petroquimi.. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 396, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - A.N.P, no uso das atribuições 
que  the forum  conferidas pela Portaria A.N.P n° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Portaria A.N.P n.° 204, de 29 
de dezembro de 1998, e o que consta no processo n.° 
48610.201526/2018-91, autoriza a empresa GREENERGY BRASIL  
TRADING  S/A, CNPJ n.° 11.964.260/0001-01, a exercer a atividade 
de importação de QAV. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 397, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, c o que consta do processo n.° 
48610.201449/2018-79, autoriza a empresa COPAGAZ 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  S A, CNPJ n.° 03.237.583/0001-67, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 398, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, c o  qua  consta do processo n.°  
48610.201410/2018-51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A 
INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0002-54, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 399, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.°  49,  dc  30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.201410/2018-51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A 
INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0009-20, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 400, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro  dc  2016, e o que consta do processo n.° 
48610.201410/2018-51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A 
INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0006-88, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 401, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E 
LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 2004, 
considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 de 
novembro de 2016,  co  que consta do processo n.° 48610.201410/2018-
51, autoriza a filial da empresa MINASGAS S A INDUSTRIA E 
COMERCIO, CNPJ n.° 02.046.455/0005-05, a exercer a atividade de 
distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 402, DE 29 DE MAIO DE 2018 

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n°  42, de 18 de 
agosto de 2011, e o  qua  consta do processo n.° 
48610.010924/2017/19, autoriza a empresa PETROFFACIL 
COMBUSTiVEIS LTDA, CNPJ n.° 05.537.296/0002-89, a operar a 
instalação de Transportador Revendedor Retalhista (TRR) localizada 
na Rodovia BR 285 s/n°, km 302, Sala L, Valinhos, Passo Fundo/RS, 
99042-800 [Coordenadas Geográficas Aproximadas (Latitude, 
Longitude): -28:13:35,600; -52:28:30,260 (SIRGAS 2000)]. A 
capacidade total de armazenamento é de 91,35 m'. Ficam revogadas 
as Autorizações ANP n° 126/09, de 27/02/2009 e n° 112/16, de 
10/03/2016. 

A integra desta autorização consta dos autos e estará 
disponivel na página de legislação 
(wmvanp.gov.brAvivvianp/legislacao)  do portal da ANP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 403, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÂO 
E LOGISTICA da AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 42, de 18 
de agosto de 2011, c o que consta do processo n.° 
48610.201332/2018-95, autoriza a empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S.A., CNPJ n.° 61.602.199/0015-18, a construir a 
ampliação da instalação de Distribuição  dc  GLP na Rodovia 
Alexandre Bulbo (5P328), km 326,50. Anel Viário,  Ribeirao  Preto, 
SP, CEP 14057-800 [Coordenadas Geográficas Aproximadas 
(Latitude, Longitude): -21, 146629, -47,880064(SIRGAS 2000)]. A 
capacidade de ammzenamento  sera  ampliada cm 180,00 toneladas. 

A integra desta autorização consta dos autos c estará 
disponivel na pagina de legislação 
(wim.anp.gov.br/wwwanp/legislacao)  do portal da ANP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 404, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.°  49, de 30  
dc  novembro de 2016, e o que consta do processo n.°  
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0278-27, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 405, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.°  
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0044-52, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 406, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92,  dc  26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.°  49, de 30 
de novembro de 2016, c o  qua  consta do processo n.°  
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0041-00, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 407, DE 29 DE MAIO DE 2018 

, O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E 
LOGISTICA DA AGENCIA, NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 2004, 
considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 de 
novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 48610.200623/2018-
66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S A,CNPJ 
n.° 61.602.199/0157-30, a exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE  

AUTORIZAÇÃO N° 408, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30  
dc  novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A, CNPJ n.° 61.602.199/0274-01, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTIA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 409, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.°  
48610.200623/2018-66, autoriza a filial da empresa COMPANHIA 
ULTRAGAZ S A,  CNN  n.° 61.602.199/0281-22, a exercer a 
atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 410, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que  the  foram conferidas pela Portaria ANP n.°  92, de 26 de maio de 
2004, considerando a Resolução ANP n° 03 de 19 de janeiro de 2005, 
e o que consta do processo n.° 48610.201370/2018-48, autoriza a 
empresa TERRA NOVA  TRADING  S A, CNPJ n.° 39.828.926/0001-
05, a exercer a atividade de importação de asfaltos. 

• MAURO MOITA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N°  411, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGISTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.200500/2018-25, autoriza a filial da empresa BAHIANA 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  LTDA, CNPJ n.° 46.395.687/0041-08, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 412, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 49, de 30 
de novembro de 2016, e o que consta do processo n.° 
48610.200500/2018-25, autoriza a filial da empresa BAHIANA 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  LTDA, CNPJ n.° 46.395.687/0009-60, a 
exercer a atividade de distribuição de GLP. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 413, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n° 92, de 26 de maio de 
2004, considerando as disposições da Resolução ANP n° 17, de 
19/06/2009, c o  qua  consta no processo n.° 48610.200957/2018-30, 
autoriza a empresa  GOLD  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS EIRELI-ME, 
CNPJ n.° 23.342.706/0001-37, a exercer a atividade de produtor de  
oleo  lubrificante acabado automotivo e industrial, com a produção 
terceirizada tendo como empresa contratada  POLY FETED  
LUBRIFICANTES LTDA - EPP, CNPJ 11.378.430/0001-68. 

MAURO MOTTA LAPORTE 

AUTORIZAÇÃO N° 414, DE 29 DE MAIO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO 
E LOGÍSTICA da AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  
NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n.° 92, de 26 de maio 
de 2004, considerando as disposições da Resolução ANP n.° 42, 
de 18 de agosto de 2011, e o que consta do processo n.° 
48610.200782/2018-61, autoriza a empresa CONSIGAZ 
DISTRIBUIDORA DE  GAS  LTDA., CNPJ n.° 01.597.589/0009-
77, a operar a instalação de distribuidor de GLP a granel e 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.himl,  
pelo codigo 05152018053000099 

Documento assinado digitalmente conforme  MP  n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 



O 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 1 ISSN  1677-7042 N2  233, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018  

CNN  da Beneficiado Real., Sodal do Benefldado Subvencio 1051 

02.487.698/0001-47 SUL  PLATO TRADING  DO BRASIL CODA RS 5.945.267,10  (deco  milhões, novecentos e 

quarenta e cinco mll duzentos e Sessenta e sete 

rees e dez centavos) 

DIRCEU CARDOSO AMORELLI  JUNIOR  
Diretor-Geral 

Substituto 

DESPACHO NE 1.340, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 

A DIRETORIA DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  NATURAL E 
BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso de suas atribuiglies, com fundamento nas Medidas 
Provisórias no 838, de 30 de maio de 2018, e no 847, de 31 de julho de 2018, na Lei no 
13.723, de 4 de outubro de 2018 e no Decreto n2 9.454, de 12  de agosto de 2018, de 
acordo com o Despacho ANP no 931, de 7 de agosto de 2018, e com a Instruç5o Normativa 
ANP na 15/2018, e no que consta no processo no 48610.204166/2018, tendo em vista a 
decis5o tomada pelo diretor Jose Cesario Cecchi  ad  referendum da Diretoria Colegiada, 
torna público o seguinte ato: 

Fica aprovado e autorizado, conforme apresentado na tabela abaixo, o 
pagamento da subveng5o económica ao óleo diesel devido no período de 31 de agosto a 
29 de setembro de 2018 (22  Period°  da 32 Fase), devendo o valor total, se aplicável, ser 
acrescido da correg5o da taxa media referenda! do Sistema Especial de Liquiclag5o e 
Custodia - Selic ate a data do pagamento efetivo em conformidade com § 72,  Art.  82  do 
Decreto n9 9.454/2018. A execug5o do pagamento dependerá do pleno atendimento das 
exigências alusivas à regularidade fiscal do beneficiário dispostas em regulamento.  

CNN  do .neficiirio  on.,  Social do Beneficiarlo Subvendo 1011 

11.950.260/0001-01  GREENER.'  BRASIL  TRADING  S/A RS 18355906,89 (duo'to milhões, setecen- 

tos e cinquenta 00,00 mil novecentos e 

seis  reels  e oitenta e nove centavos) 

DIRCEU CARDOSO AMORELLI  JUNIOR  
Diretor-Geral 

Substituto 

DESPACHO Ne 1.341, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 

A DIRETORIA DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  NATURAL E 
BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso de suas atribuig6es, com fundamento nas Medidas 
Provisórias no 838, de 30 de maio de 2018, e n2  847, de 31 de julho de 2018, na Lei n2  
13.723, de 4 de outubro de 2018 e no Decreto n2 9.454, de 12 de agosto de 2018, de 
acordo com o Despacho ANP no 931, de 7 de agosto de 2018, e com a InstruOio Normativa 
ANP no 15/2018, e no que consta no processo n2  48610.204155/2018, tendo em vista a 
decis5o tomada pelo diretor Jose Cesdrio Cecchi  ad  referendum da Diretoria Colegiada, 
torna público o seguinte ato: 

Fica aprovado e autorizado, conforme apresentado na tabela abaixo, o 
pagamento da subveng5o económica ao  oleo  diesel devido no período de 31 de agosto a 
29 de setembro de 2018 (22  Período da 32  Fase), devendo o valor total, se aplicável, ser 
acrescido da corre95o da taxa media referencial do Sistema Especial de Liquidag5o e 
Custodia - Selic até a data do pagamento efetivo em conformidade com § 72,  Art.  82  do 
Decreto no 9.454/2018. A execu9So do pagamento dependerá do pleno atendimento das  
exigencies  alusivas à regularidade fiscal do beneficiário dispostas em regulamento.  

CNN  do Benefldárlo 0,450 5.0131 do Beneficlido Subvenclio  IRS)  
04.958.554/0001-57 BLUEWAY  TRADING  IMPORTACAO E EXPORTA- 

CAO S.A. 

R$ 03.600.153,80 (quarenta e três milhos,, 

seiscentos inll cento e dnqUenta ,três  reds  
e ohenta centavos) 

DIRCEU CARDOSO AMORELLI  JUNIOR  
Diretor-Geral 

Substituto 

DESPACHO Ne 1.342, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2018 

A DIRETORIA DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  NATURAL E 
BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso de suas atribuisbes, com fundamento nas Medidas 
Provisórias no 838, de 30 de maio de 2018, e no 847, de 31 de julho de 2018, na Lei no 
13.723, de 4 de outubro de 2018 e no Decreto n2  9.454, de 12  de agosto de 2018, de 
acordo com o Despacho ANP n2  931, de 7 de agosto de 2018, e com a Instrug5o Normativa 
ANP no 15/2018, e no que consta no processo no 48610.204111/2018, tendo em vista a 
decisio tomada pelo diretor Jose Cesário Cecchi  ad  referendum da Diretoria Colegiada, 
torna público o seguinte ato: 

Fica aprovado e autorizado, conforme apresentado na tabela abaixo, o 
pagamento da subveng5o económica ao  oleo  diesel devido no período de 01 de agosto a 
30 de agosto de 2018 (12 Período da 32 Fase), devendo o valor total, se aplicável, ser 
acrescido da corregio da taxa media referenda! do Sistema Especial de Liquidaçio e 
Custódia - Selic ate a data do pagamento efetivo em conformidade com § 72,  Art.  82  do 
Decreto n2  9.454/2018. A execug5o do pagamento dependerá do pleno atendimento das 
exigências alusivas à regularidade fiscal do beneficiário dispostas em regulamento.  

CNN  do Beneficlaria Razgo Social do Beneficlido SubvenClo (RS) 

07.391.673/C001-69 Um IMPORTADORA E UPORTADORA  SA  R$ 145.332,72 (cento e quarenta e cinco mll 

trezentos e trinta, dois reais e setenta e 

dois centavos) 

DIRCEU CARDOSO AMORELLI  JUNIOR  
Diretor-Geral 

Substituto 

RETIFICAÇÃO 

Na Resolug5o ANP ri2  758, de 30/11/2018, publicado no DOU de 3/12/2018, 
se0o 1, página  SO,  na epígrafe do texto onde se 18: 

RESOLUÇÂO N2  758, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 
Leia-se: 
RESOLUÇÃO N2  759, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

DIRETORIA II 
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO Ne 1.202, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO da AGENCIA 
NACIONAL DO PETROLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das 
atribuigóes que lhe foram conferidas pela Portaria ANP n2 64, de 12 de março de 
2012, tendo em vista o que consta do processo ANP n. R 48610.203635/2018-42 e 
considerando o atendimento es  exigencies  da Resolugio ANP n.2  52, de 02 de 
dezembro de 2015, torna público o seguinte ato: 

Fica a Empresa Atem distribuidora de Petróleo S/A, cujo registro no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP.1) é o de no 03.987.364/0008-71, autorizada 
07 (sete) Dutos Portuários destinados movimentaç5o de graneis líquidos de produtos 
Classe I a  III  (Norma ABNT NBR 17.505) no município de Italtuba, Estado do Fará. 

A Integra desta autorizaçio consta nos autos e estará disponível na página 
de legislay5o (www.anp.gov.br/wwwanp/legislacao)  do portal da ANP. 

HELIO DA CUNHA BISAGGIO 

DIRETORIA IV 

SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 

AUTORIZAÇÃO Ne 1.203, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL 
DO PETROLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuig6es que lhe 
foram conferidas pela Portaria ANP n.2  92, de 26 de maio de 2004, considerando as 
d15p0s1g6es da Resolug5o ANP n2  42, de 18 de agosto de 2011, e o que consta do processo 
n.2  48610.004389/2018-48, autoriza a empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S.A., CNPJ n.2 
61.602.199/0157-30, a operar a base de armazenamento de GLP envasado e a granel, 
localizada na Rodovia BR 476, 2290, km 15,  Thomas  Coelho, Araucária, PR, CEP:83.707.440, 
[Coordenadas Geográficas Aproximadas (Latitude, Longitude): -25:33:20,950; -49:21:39,490 
(SIRGAS 2000)]. A capacidade total de armazenamento é de 471,16 m' (232,00 t). 

A Integra desta autorizaggo consta dos autos e estará disponível na página de 
1egis1ag5o (www.anp.gov.br/wwwanp/legislacao)  do portal da ANP. 

CEZAR CARAM !SSA  

DESPACHO Ne 1.337, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 

0 SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGENCIA NACIONAL 
DO PETROLEO,  GAS  NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, no uso das atribuigaes que lhe 
foram conferidas pela Portaria ANP n2  92, de 26 de maio de 2004, com base na Resoluç5o 
ANP n*41 de 05 de novembro de 2013, tendo em vista a previsSo legal inscrita em seu  Art.  
30, inciso I, alínea d, item 2, torna público o cancelamento das seguintes autorizagaes para 
o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos:  

Ned.  Registro Razgo Social  CNN  Processo 

PR/S00180931 AUTO  CENTER  AC I LTDA 11.153.995/0001-47 48610.005123/2017-31 

PR/SP0394622 AUTO POSTO ÁGUIAS UNIDAS tn.% 12.195.414/0001-00 48610.006393/2011-57 

PR/S.09285S AUTO POSTO AMIGOS  MARACA(  LTDA. 13.152.058/0001-00 48610.002901/201145 

PR/5P0084205 AUTO POSTO AVANGARD LTDA . 11.876.400/0000-o1 48610.008485/2010-16 

PR/500179203 AUTO POSTO AVENIDA ESPERANCA LTDA 24.286.305/0301.70 48610.000321/2017-17 

PR/T00125964 AUTO POSTO AVENIDA LTDA -EPP 15.475.149/030102 48610.013163/2012-42 

PR/T00013734 AUTO POSTO  BRASILIA  LTDA 25.080.203/0301-34 48610.015105/2001-17 

PR/T00073923 AUTO POSTO BRECH6 LTDA. 10434.692/0001-30 48610.009312/2009-73 

PR/SP0105225 AUTO POSTO CAMINHO DO RANCHO LTDA. 14.326.244/0001-73 48610.015311/2011-82 

PR/M0087563 AUTO POSTO CARNEIRAO LTDA. 12.212.691/0001-76 48610.014651/2010.13 

PR/SP0115002 AUTO POSTO CRISTAL DO VALE LTDA. 13.380.983/0001.80 40610.6106706/2012-75 

PR/SP0104422 AUTO POSTO DAS COLINAS LTDA 10.369.676/0301-61 48610.014036/2011-95 

PR/T00084506 AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARIMPINHO LTDA. 10.741.086/C001.67 48610.0092./2010.67 

PR/T00208.0 AUTO POSTO DE COMBUSTiVEIS 61 LTDA. 07.878.888/0001-09 .610.603663/2007-17 

PR/T00177102 AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL LAGOA DO TOCANTINS  LT-  06.990.549/0001-57 48610.06r3876/2034-18 

PR/SP0124362 AUTO POSTO DIAMANTE DESSA CARLOS LTDA. 04.442.917/0001-05 08610.012231/2012-56 

PR/SP0109423 AUTO POSTO  DAN  & XAVIER LIDA 13.818.619/0001-50 48610.002857/2012-54 

PR/000179829 AUTO POSTO DO TREVO MIGUELOPOLIS EIREU 24.052.874/0031-60 48610.002221/2017-17 

PR/SP0135322 AUTO POSTO  DUBAI  LTDA - ME. 09.616.512/0001-51 48610.004164/2013-87 

PR/SP0121102 AUTO POSTO ESTRELA DE PRESIDENTE PRUDENTE DOA 16.710A72/0001-46 48610.010987/2012-61 

PR/SP0121302 AUTO POSTO FLOR DO AEROPORTO LTDA - ME 10.318.101/0001.69 4O610.010928/2012-92 

PR/SP0134302 AUTO POSTO FREI GALVA() LIDA 16.745.542/0001-50 48610.0113075/2013-13 

PR/SP0189087 AUTO POSTO GARCIA &  BENIN!  ICEM LIDA 30.861.7./0001-10 48610.010764/2018-99 

PR/SP0110683 AUTO POSTO GETULIO VARGAS DE ASSIS EIRELI 13.803.247/0001.98 48610.003820/2012-43 

PR/SP0111602 AUTO POSTO  GP  II LTDA. 07.769.914/0001-60 30610.004219/2012.78 

PR/SP./38580 AUTO POSTO HERA LTDA. 12.164.008/0031-91 48610.01675o/2010-98 

PR/5P00138242 AUTO POSTO IRMAOS ALCIATI DOA. 12.697.409/000100 48610.016086/2010-11 

PR/SP6086327 AUTO POSTO JARDIM PORTUGAL LTDA. 12.245.640/0001-40 48610.012290/2010.62 

PR/SP0105183 AUTO POSTO JARDIM SANTA FE LIDA. 14.445.178/0001.50 40610.015354/2011-68 

PR/SP0101525 AUTO POSTO LAPA  PARKING  LTDA 13.724.510/0001-53 48610.012098/2011-57 

PR/SP011.08 AUTO POSTO MC DE AMERICANA I LTDA. 12953.205/C001-70 4O610.003894/2012. 

PR/SP0128222 AUTO POSTO MO( IPIRANGA LTDA 17.038.941/0001-74 4O610.014633/2012-95 

PR/5P061136222 AUTO POSTO NOVA COMUNIDADE LTDA 12.227.557/000149 48610.012159/2010-03 

PR/S00092163 AUTO POSTO PARADA 470 LTDA. 13.007.902/0001. 48610.002051/2011-85 

PR/T00189395 AUTO POSTO PIRACLUE LTDA. 07..1.682/0001.17 4e610.005549/2005-79 

PR/T00225566 AUTO POSTO POCAO LTDA. 08.349.976/0001-86 48610.003157/2038. 

PR/SP0161702 AUTO POSTO  RACING  LTDA 19.314.617/0001-00 40610.1.054/2014-75 

PR/SP0182994 AUTO POSTO  SCAN  LTDA. 07.036.113/0001-96 48610.001260/2005-63 

PR/SP0169667 AUTO POSTO TUMOR LTDA 20.709.958/000,63 48610.002620/2015-16 

PR/SPC085983 AUTO POSTO TERRABEL LIDA. 12.194.967/0001-30 48610.011749/2010.19 

PR/SP6085888 AUTO POSTO TOLEDO SILVA & LEME LTDA. 10.709.621/0001-00 48510.011888/2010.34 

PR/SP0100223 AUTO POSTO  TOP  AEROPORTO 130A. 11.894.560/0001-31 48610.010674/2011-21 

PR/SP0135124 AUTO POSTO TOPO DA  VILLA  EIRELI 17.544.130/0001-98 48610.033956/2013.34 

PR/5P0091986 AUTO POSTO VITORIA CERTA LTDA. 13.001 194/0001-15 08610.031922/2011-43 

PR/T00206134 AUTO POSTO VITORIA COM DE CONIBUSTIvEIS LEDA 06.289.699/0002-19 4001000.26/2007-28 

P0000219304 AUTO POSTO VITORIA COM DE COMBUSTIVEIS LTDA 06.289.699/0003-08 48610.013124/2007-88 

PR/T00101942 AUTO POSTO 11 DE ABRIL LTDA. 12.700.333/0601-02 48610.0122./2011-38 

PR/SP0128429 AUTO POSTO 21 LTDA 10.961.793/0001. 08610.014092/2012-63 

PR/T00185125 BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA 33.210.337/0032-63 48610.010515/2010. 

PR/SP0102502 C. A. NOSSO AUTO POSTO 00534.073/0001-14 48610.012655/2011-30 

PR/T00219628 C  JOSE  LOURENÇO 09.038.9139/0001-05 

12.628.902/0001.56 

48610.013472/2007-55 

48610.016778/2010-69 PR/SP06438577  EEC  COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.. ME 

PR/SP0087892 CENTRO AUTOMOTIVO PRIME DA CASTELO LTDA 12.427.508/0001-50 48610.015394/2010.29 

P0000191003 COAR F. CAMPAGNARO 05.937.173/0002-35 48610.038611/2005-67 

P0/000099202 COMERCIAL CONFIANÇA DE PETROLEO LTDA. 12.232.341/0001-71 48610.009724/2011.28 

P0000177414 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LTDA. 06985.968/0031-09 .610010191/2004.10 

PR/500091766 CRAVO COMERCIO DE CONIBUSTWEIS DE RIBEIRAO PRETO 

LTDA. 

12.965.278/0001.02 4O610.001766/2011-11 

PR/T00015006 DANIEL PEREIRA QUIXABEIRA 04481.831/0001-83 48610.011816/2601-12 

PR/T00183032 DIAMANTINO & BRITO LTDA. 07.067.595/0001-41 4o610.001417/2605-51 

PR/T00071380 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS GO LTDA. 10.569.017/0001-23 48610.006633/2009-16 

00/100169927 E. V. DE CARVALHO NETO E CIA LTDA 05.858.243/0001-89 08610.033089/200446 

PR/100212896 EDUARDO PEREIRA GOMES 08..9.069/0001-71 48610.007249/2007-79 

PR/SP0126762 ELTON RODRIGO RODRUIGUES CARVALHO 14.713.619/0001-58 08610.013579/2012.61 

PR/SPOOR.. EXTREME FREGUESIA AUTO POSTO LTDA. 11.216.416/0001-68 30610.000284/2011-43 

PR/T00091400 F R SOUSA LIMA AUTO POSTO LTOA. 05.570.787/0001-40 48610.001207/2011-19 

PR/T00025100 FERREIRA SERV. DE LIMPEA,TRANSP. E COM. DE PETROLEO 

LT  
02.881.921/0019-65 48610.007038/2000-61  

PR/100070460 G & K COMERCIO DE COMBUSTIVE'S E LUBRIFICANTES  LT-  10.396.6./0001-93 48610.005893/2009-74 

PR/T00108505 G. A. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSDVEIS LTDA 04.222.545/0001.01 48610.002240/2012-39 

PR/T00084234 GOIATINS COMERCIO DE COMBUSTÍVELS LIDA. .ME, 11.727.178/0001-55 413610.008899/2010-37 

PR/1130162451 I MARIANO TOLEDO 04.540.311/0001-02 48610007772/2033-71 

PR/100176526 I. P. GALVAO - COMERCIO 05.133.969/0002-35 48610009436/2004-44 

P0/100033963 JAIME CRAVEIRO LOPES 12539.814/0001-88 48610.004704/2011.61 

PR/SP0127417 OCA COMERCIAL DE PETRÕLE0 MIA 17.084.387/0301-04 44610010142/2012. 

P0/1130211222 LU. DE MIRANDA 07.383.597/0001. 48610.005745/2007-98 

PR/T00081163 L DE S  GOOSES.  ME 10.811.752/000196 48610.00.54/2010.61 

PR/SP0105786 L SOLDAD NETO POSTO E CONVENIENCIA 13.176.719/0001-20 48610.015679/2011-62 

C) Este documento pode ser vertflcado no endenao0 eletrônico 
http://www.in.gov.5r/autentICIdade.html,  pelo o5diso 06152018120503[90 

Documento  =Mad°  diettalmente conforme  MP  na 2.203-2 de 2003/2001, 1 3  
que  Matted  a Infraestrutura de Chaves PúblIcas Brasileira -  !GP-Brasil 
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CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB 
3.1.01.21.0000848029-06 

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do  Parana  
vistoriou a edificação/estabelecimento/evento/area de risco abaixo qualificada, e a certifica por estar em conformidade 
com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor: 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A 
Nome Fantasia: DEPOSITO ARAUCARIA 
CPF/CNPJ: 61.602.199/0157-30 
Código da Atividade Econômica (CNAE): 

8299/7-01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA 
8292/0-00 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO 
7830/2-00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS 
7740/3-00 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS 
7490/1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 

NTERIORMENTE 
7490/1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM 

ERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS 
7120/1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 
7119/7-03- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS Á ARQUITETURA E ENGENHARIA 
5211/7-99- DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E 

GUARDA-MÓVEIS 
4784/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 
4329/1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 

r

NTERIORMENTE 
4682/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 
3319/8-00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 
Logradouro: RD DO XISTO Número: 2290 
Bairro: THOMAZ COELHO Município: ARAUCARIA-PR 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES  
Area  Total: 5.546,22 m2 Altura Total: 6,00 m 
Área Vistoriada: 5.546,22 m2 Altura  Area  Vistoriada: 6,00 m 
Ocupação: M-2 - LÍQUIDO OU  GAS  INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS 
Capacidade de Público: 70 PESSOAS 
Uso de GLP: CONFORME CENTRAL DE GLP PREVISTA EM PROJETO APROVADO 
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
BRIGADA DE INCÊNDIO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
EXTINTORES DE INCÊNDIO 
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES 
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO 
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO 
ALARME DE INCÊNDIO 
RESFRIAMENTO 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
GERENCIAMENTO DE RISCO DE INCÊNDIO 
RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E  AREAS  DE RISCO 
HIDRANTE E MANGOTINHOS 

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. 
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01. 

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br  através do  link  "Verificar Autenticidade Documentos." 

   

r únicro autcnticiduck 36c1.1 C1'1'6.1-114420 -,  •Ide8c6fe-3  Pagina 1 do 2 
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c/Ç 

Projeto Técnico  NIB:  848029/2015 

OBSERVAÇÕES 

Esta certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação 
e prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. 

0 Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/Area de risco/evento a qualquer tempo. 

ARAUCARIA, PR, 26 DE JULHO DE 2021 

SOLDADO LEONARDO SANTOS FERNANDES CAPITAO EDUARDO NIEDERHEITMANN 
Vistoriador H'UNZICKER 

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. 
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01. 

A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br  através do  link  "Verificar Autenticidade Documentos." 

timero  autenticidade:  736cb79e.a5X5rf16.fa44205c.adec6fb-3 Pdgina 2 dc. 2 
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ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

6GB - SPCIP ARAUCARIA 

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 
3.1.01.21.0000848029-06 

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná 
licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a 
legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor: 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A 
Nome Fantasia: DEPOSITO ARAUCARIA 
CPF/CNPJ: 61.602.199/0157-30 
Código da Atividade Econômica (CNAE): 

8299/7-01 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,  GAS  E ÁGUA 
8292/0-00 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO 
7830/2-00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS 
7740/3-00 - GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS 
7490/1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NA() ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 
7490/1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM 

ERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS 
7120/1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS 
7119/7-03- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 
5211/7-99- DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E 

UARDA-MOVEIS 
4784/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 
4329/1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 

ANTERIORMENTE 
4682/6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 
3319/8-00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NA() ESPECIFICADOS 

ANTERIORMENTE 
Logradouro: RD DO XISTO Número: 2290 
Bairro: THOMAZ COELHO Município: ARAUCARIA-PR 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES  
Area  Total: 5.546,22 m2 Altura Total: 6,00 m  
Area  Vistoriada: 5.546,22 m2 Altura  Area  Vistoriada: 6,00 m 
Ocupação: M-2 - LÍQUIDO OU GÁS INFLAMÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS 
Capacidade de Público: 70 PESSOAS 
Uso de GLP: CONFORME CENTRAL DE GLP PREVISTA EM PROJETO APROVADO 
Medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres: 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
BRIGADA DE INCÊNDIO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
EXTINTORES DE INCÊNDIO 
SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES 
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO 
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO 
ALARME DE INCÊNDIO 
RESFRIAMENTO 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
GERENCIAMENTO DE RISCO DE INCÊNDIO 
RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E  AREAS  DE RISCO 
HIDRANTE E MANGOTINHOS 

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. 
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br  através do  link  "Verificar Autenticidade Documentos." 

Nmero autenticidadc• 736cb79c.a5S51-1T6 f 44265c.acicc6fe lidgma 1 dc 
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ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

6GB - SPCIP ARAUCARIA 

Projeto Técnico  NIB:  848029/2015 

OBSERVAÇÕES 

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação 
e prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. 

0 Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. 

LICENÇA VÁLIDA ATE: 26 de Julho de 2022 

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. 
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br  através do  link  "Verificar Autenticidade Documentos." 

autenticidade: /36c1)79c.a55-ffq) fa44205e.acle8e6fe-3 Pdgina 2 de 2 
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N.° de registro no Banco de 
CPF/CNPJ: 61.602.199/0157-30  

Dados: 23087 
Emitido em: 06/10/2022 Válido até: 06/01/2023 

Nome/Razão Social/Endereço: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 
RODOVIA DO XISTO 2290 KM 15 
TOMAZ COELHO 
ARAUCARIA/PR 
83707-440 

Esta autorização não substitui o certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal. 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

Modal Rodoviário 

Dados da Pessoa/Empresa 

A 

Dados sobre o Transporte 

Veículos 

Placa N° RNTRC Tipo 

BKU3D92  N/A  Veiculo 

BLE5985  N/A  Caminhão 

BPQ1B24  N/A  Caminhão 

BPQ1B24  N/A  Caminhão 

B5Z2847  N/A  Caminhão 

BWV6272  N/A  Caminhão 

CCU6B20  N/A  Caminhão 

CCU6B90  N/A  Caminhão 

CTJ4582  N/A  Caminhão 

CTJ4582  N/A  Caminhão 

CUJ9595  N/A  Caminhão 

CUJ9595  N/A  Caminhão 

DBG3I19  N/A  Caminhão 

DKK9997  N/A  Caminhão 

DVG3I69  N/A  Caminhão 

E108069  N/A  Caminhão 

EKE2032  N/A  Caminhão 

EKU1H19  N/A  Caminhão 

Pag 1/6 

Data: 06/10/2022 10:03:14  

Por: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 





Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

St 4i A 

EQK6I41 N/A  Caminhão  

ESN9659 N/A  Caminhão  

ESS6610 N/A  Veiculo  

ESS6610 N/A  Veiculo  

EXU9615 N/A  Caminhão  

EZ04232 N/A  Caminhão  

EZP4223 N/A  Caminhão  

EZP4223 N/A  Caminhão  

EZY9704 N/A  Caminhão  

0 FAF2D01 N/A  Caminhão  

FDH8A92 N/A  Veiculo  

FHE6I94 N/A  Caminhão  

FIQ9113 N/A  Caminhão  

FJP6561 N/A  Caminhão  

FKY3398 N/A  Caminhão  

FKY3417 N/A  Caminhão  

FML6I33 N/A  Caminhão  

FND0691 N/A  Caminhão  

FND0701 N/A  Caminhão  

111 FND0768 N/A  Caminhão  

FND0771 N/A  Caminhão  

FND0772 N/A  Caminhão  

FN00774 N/A  Caminhão  

FND0774 N/A  Caminhão  

FND0781 N/A  Caminhão  

FND0782 N/A  Caminhão  

FND0784 N/A  Caminhão  

FND0787 N/A  Caminhão  

FND0788 N/A  Caminhão  

FND0789 N/A  Caminhão  

Pag 2/6 

Data: 06/10/2022 10:03:14  
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

St VI A 

FND0791 N/A  Caminhão  

FND0792 N/A  Caminhão  

FND0792 N/A  Caminhão  

FND0795 N/A  Caminhão  

FND0796 N/A  Caminhão  

FND0798 N/A  Caminhão  

FND0802 N/A  Caminhão  

FND0803 N/A  Caminhão  

FND0804 N/A  Caminhão  

1/ FND0806 N/A  Caminhão  

FND0807 N/A  Caminhão  

FND0812 N/A  Caminhão  

FND0813 N/A  Caminhão  

FND0814 N/A  Caminhão  

FND0814 N/A  Caminhão  

FND0815 N/A  Caminhão  

FND0816 N/A  Caminhão  

FND0821 N/A  Caminhão  

FND0822 N/A  Caminhão  

110 FND0825 N/A  Caminhão  

FND0828 N/A  Caminhão  

FND0831 N/A  Caminhão  

FND0832 N/A  Caminhão  

FND0862 N/A  Caminhão  

FND0872 N/A  Caminhão  

FND0874 N/A  Caminhão  

FND0991 N/A  Caminhão  

FND1151 N/A  Caminhão  

FND1232 N/A  Caminhão  

FND1233 N/A  Caminhão  
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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

..i Si A 

FND1233 N/A  Caminhão  

FND1234 N/A  Caminhão  

FND1235 N/A  Caminhão  

FND1236 N/A  Caminhão  

FND1241 N/A  Caminhão  

FND1244 N/A  Caminhão  

FND1245 N/A  Caminhão  

FND1252 N/A  Caminhão  

FND1252 N/A  Caminhão  

11/ FND1253 N/A  Caminhão  

FND1256 N/A  Caminhão  

F0B6G23 N/A  Caminhão  

F0G6B23 N/A  Caminhão  

F0G6G23 N/A  Caminhão  

FOV5A81 N/A  Caminhão  

FPV8F12 N/A  Caminhão  

FPV8F12 N/A  Caminhão  

FSA8387 N/A  Caminhão  

FSI5J44 N/A  Caminhão  

0 FTA2551 N/A  Caminhão  

FTA9571 N/A  Caminhão  

FVD7613 N/A  Caminhão  

FVT9738 N/A  Caminhão  

FWE9I12 N/A  Caminhão  

FWG0278 N/A  Caminhão  

FXK8181 N/A  Caminhão  

FYA2373 N/A  Caminhão  

FY06C92 N/A  Caminhão  

GAQ5349 N/A  Caminhão  

GBG5C61 N/A  Caminhão  
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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Autorização Ambiental para o Transporte 
Interestadual de Produtos Perigosos 

St VI A 

GB09571 N/A  Caminhão  

GDE3742 N/A  Caminhão  

GD04888 N/A  Caminhão  

GD08C93 N/A  Caminhão  

GDW8J44 N/A  Caminhão  

GDW8J44 N/A  Caminhão  

GEF0078 N/A  Caminhão  

GEF0078 N/A  Caminhão  

GIK9E71 N/A  Caminhão  

GJF9F34 N/A  Veiculo  

GJF9F34 N/A  Caminhão  

GKB7108 N/A  Caminhão  

IXN2278 N/A  Caminhão  

IXN3129 N/A  Caminhão  

IXP4209 N/A  Caminhão  

IXQ0483 N/A  Caminhão  

JBM5B75 N/A  Caminhão  

PLI1825 N/A  Caminhão  

PLI2584 N/A  Caminhão  

PLI3460 N/A  Caminhão  

PLI3460 N/A  Caminhão  

PLI7921 N/A  Caminhão  

PLI9480 N/A  Caminhão  

QNT2687 N/A  Veiculo  

QUS1317 N/A  Caminhão  

QUS1348 N/A  Caminhão  

RFA4G23 N/A  Caminhão  

RFA4G27 N/A  Caminhão  

RMG1C30 N/A  Caminhão  

RMG1C31 N/A  Veiculo  
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RNU1D55  N/A  Caminhão 

RNU1D55  N/A  Caminhão 

RNU1D56  N/A  Caminhão 

RNU1D56  N/A  Caminhão 

RNU1D58  N/A  Veiculo 

Classes de Risco (  Res.  ANTT 5947/2021 e suas atualizações) 

Classe 2: Gases 
ATENÇÃO: transporte de materiais radioativos e nucleares (CLASSE 7) deverá continuar atendendo ao Termo de 
Referência celebrado entre o IBAMA e a CNEN, que trata de licenciamento especifico para este transporte. 

Estados de Atuação (Origens, Destinos e Rotas) 

AC; AM; RR; PA; AP; TO; MA; PI; CE; RN; PB; PE; AL; SE; BA; MG; ES; RJ; SP; PR; SC; RS; MS; MT; GO; DF; 

Empresa(s) contratada(s) para realizar(em) atendimento a emergências ambientais 

SUATRANS COTEC : 0800 070 77022; 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sitio: http://servicoskama.gov.brictf/publico/produtos_perigosos  
Observações: Modal Rodoviário 

1 - Fica o Transportador Interestadual de Produtos Perigosos obrigado a disponibilizar cópia deste Documento, em 
meio físico ou digital, em cada um dos veículos de sua frota. 

2 - Este documento não desobriga o Transportador de Produtos Perigosos a seguir as demais normas, leis e 
regulamentos referentes ao transporte de produtos perigosos nas esferas municipais, estaduais e federais. 

3 - Este documento não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunisticos. 
4 - Este documento se aplica a todos os transportadores rodoviários de produtos, substâncias e/ou resíduos 

classificados como perigosos pela Resolução ANTT 5947/2021 e suas atualizações. 
5 - Sugere-se, como orientação ao usuário, a leitura do documento "Perguntas Frequentes" disponível no  site  do 

IBAMA  (Link:  

https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/produtos-perigosos#autorizacao-ambiental).  

I Autenticação 

KF3I.6WT3.EZNU.63FP 
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Data: 06/10/2022 10:03:14  

Por: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 
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Ministério do Meio Ambiente  

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis 

--: CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
It  

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 54 Si A 

Registro n.° Data da consulta: CR emitido em: CR válido até: 
23087 02/09/2022 02/09/2022 02/12/2022 

Dados básicos: 

CNPJ : 61.602.199/0157-30 
Razão Social: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 
Nome fantasia: ULTRAGAZ 
Data de abertura: 01/03/1976 
Endereço: 

logradouro: RODOVIA DO XISTO 2290 KM 15 
N.°: S/N Complemento: 
Bairro: TOMAZ COELHO Município: ARAUCARIA 
CEP: 83707-440 UF: PR 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

e Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP 
Código Descrição 

18-6 Comércio de combustíveis e derivados de petróleo 
18-1 Transporte de cargas perigosas 

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações 

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por 

meio do CTF/APP. 

0 Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, 

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de 

suas atividades 

0 Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunisticos. 

Chave de autenticação GA4FEVVQWRP8439N 

• 

IBAMA - CTF/APP 02/09/2022 - 07:05:29 
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uitrctqci z  
DECLARAÇÃO 

A proponente DECLARA: ter plena capacidade operacional e administrativa; 
possuir plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar 
os serviços; comprometer-se a prestar os serviços; estar ciente de todos os 
detalhes, especificações e condições de execução do objeto do Pregão 
Eletrônico e assumir integral responsabilidade por eventuais erros e omissões 
no preenchimento de sua proposta de pregos, e, ainda; estar de pleno acordo 
com todas as exigências técnicas. 

Declaro para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir 
de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 
do  art.  7° da Constituição Federal. 

Maua, SP, 26 de  outubro  de 2022 
e—DocuSigned by: 

ibat ric.rh roki tbro. Võ bolo 
‘..-3CC507CA294B460... 

u ItraQctz Erica  Pereira 
Institucional / Empresarial 
(11) 91368 2493 
erica.pereiraOultragaz.com.br  

João Ricardo Rachi Torga do Carmo 
Institucional / Empresarial 
Consultor Externo 
ioao.ricardo.extQultragaz.com.br   

• 
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Status:  Concluído 

Remetente do envelope:  

Joao  Ricardo Rachi Torga Do Carmo 

Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 1343 

SP, SP 01317001 

joaosicardo.ext@ultragaz.com.br  

Endereço IP: 189.6.237.68 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora e data 

Registro de hora .e data 

Registro de hora e data 

Carimbo de data/hora 
26/10/2022 17:10:44 

26/10/2022 17:10:53 

26/10/2022 17:11:04 

26/10/2022 17:11:04  

Certificado de Conclusão 
Identificação de envelope: 6693F430E1754923A42BC37D0037ECFE 

Assunto: Complete com a DocuSign: Declarações.docx 

Envelope fonte: 

Documentar páginas: 1 Assinaturas: 1 
Certificar páginas: 1 Rubrica: 0 

Assinatura guiada: Desativado 

Selo com EnvelopeId  (ID  do envelope): Desativado 
Fuso horário: (UTC-03:00)  Brasilia  

Rastreamento de  registros  
Status: Original 

26/10/2022 17:10:24  

411k

Eventos do signatário 
oao Ricardo Rachi Torga Do Carmo 

oao.ricardo.ext@ultragaz.com.br  

Nível de segurança:  E-mail,  Autenticação da conta 
(Nenhuma) 

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
Não disponível através da DocuSign 

Eventos dii signatário presencial 

Eventos de entrega do editor 

Evento de entrega do agente 

Eventos de entrega intermediários 

Eventos de entrega certificados 

• Eventos de cópia 

Eventos com testemunhas 

Eventos do tabelião 

Eventos de resumo do envelope 
Envelope enviado 

Entrega certificada 

Assinatura conclu ida 

Concluído 

Eventos de pagamento 

Portador:  Joao  Ricardo Rachi Torga Do Carmo 

joao.ricardo.ext@ultragaz.com.br  
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e—DocuSigned by: 
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‘---3CC507CA294B460...  

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado 

Usando endereço IP: 189.6.237.68 

Assinatura  

Status 

Status 

Status 

Status 

Status  

Assinatura 

Assinatura  

Status  
Com hash/criptografado 

Segurança verificada 

Segurança verificada 

Segurança verificada  

Status 

Local: DocuSign  

Registro de horae:data" 
Enviado: 26/10/2022 17:10:44 

Visualizado: 26/10/2022 17:10:53 

Assinado: 26/10/2022 17:11:04 

Assinatura de forma livre 

Carimbo de data/hora 
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u tro, Z 
somando 

PROCURACAO 

OUTORGANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A., estabelecida a Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 
n° 1343, 99  andar, cidade e estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n9  61.602.199/0001-
12 e com estabelecimentos filiais ULTRAGAZ ARAUCÁRIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 

61.602.199/0157-30, situada à Rodovia BR 476, s/n2, KM 15, bairro Thomaz Coelho, cidade de 

Araucária/PR; ULTRAGAZ CASCAVEL, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0210-39, situada 

Rodovia BR-369, s/n2, KM 164, bairro Cataratas, cidade de Cascavel/PR; ULTRAGAZ 
LONDRINA, inscrita no CNPJ/MF sob o n9  61.602.199/0251-07, situada à Rua Antonio de 

Carvalho Lage Filho, n2 1777, bairro Ciclo 03, cidade de Londrina/PR; ULTRAGAZ PONTA 

GROSSA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0278-27, situada à Rodovia PR-151, s/n2, KM 

324,3, bairro Boa Vista, cidade de Ponta Grossa/PR;; ULTRAGAZ CHAPECÓ, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n9  61.602.199/0255-30, situada Rodovia SC 480, s/n9, bairro Quedas do Palmital, cidade 

de Chapecó/SC; ULTRAGAZ JOAÇABA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0285-56, 

situada Rua 12 de Outubro, n9  2495, bairro Vila Jd. Lindóia, cidade de Joagaba/SC; ULTRAGAZ 

JOINVILLE, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0245-69, situada à Rua Benjamin  Constant,  

n2  4299, bairro Glória, cidade de Joinville/SC; ULTRAGAZ PALHOÇA, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n2  61.602.199/0246-40, situada à Rua Edeling  Schutz,  n2 710, bairro Centro, cidade de 

Palhoça/SC; ULTRAGAZ CANOAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 61.602.199/0232-44, situada 

Avenida Antonio Frederico Ozanan, n2  1655, bairro Brigadeiro, cidade de Canoas/RS; ULTRAGAZ 

CAXIAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0259-64, situada à Rodovia RSC 453, n2  32780, 

bairro Pioneiro, cidade de Caxias do Sul/RS e ULTRAGAZ PASSO FUNDO, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n2  61.602.199/0069-00, situada à Avenida Brasil Oeste, n2 3879, bairro Boqueirão, cidade 

de Passo Fundo/RS, ULTRAGAZ CURITIBANOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0085-

20, situada à Rodovia BR 470, S/N - KM 248 Espaço B, Bairro Bom Jesus, cidade de Curitibanos/SC 

ULTRAGAZ SANTA MARIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0082-88, situada à Rua 

Maria Calcagno, n2  300 espaço B, Bairro Pé de Platano, cidade de Santa Maria/RS, ULTRAGAZ 

PELOTAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  61.602.199/0065-87, situada à Avenida Fernando 

Osório, 4777 espaço B, Bairro Três Vendas, cidade de Pelotas, neste ato representada por seus 

diretores. 

OUTORGADO: JOSÉ VILMAR DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 

RG n° 10.382.180-11 e inscrito no CPF/MF sob o n° 490.821.910-91, com endereço profissional 

no estabelecimento filial ULTRAGAZ CANOAS. 

PODERES: Expressos e especiais para, ISOLADAMENTE, representar a OUTORGANTE em 

processos licitatórios, perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, 

Entidade Autárquicas, Sociedades de Economia Mista, empresas públicas e Paraestatais em 

geral, podendo em todas as suas fases, inclusive, ofertar lances verbais, podendo, para tanto, 

formalizar propostas, apresentar, juntar e retirar documentos relativos ao processo e cópia dos 

mesmos, acompanhar processos, cumprir exigências, impugnar, interpor recursos, renunciar ao 
prazo recursal, transigir, concordar, discordar, fazer provas, assinar contratos relacionados aos 

processos licitatórios, enfim, praticar todos os demais atos relacionados aos poderes 

expressamente mencionados para o bom e fiel desempenho do presente mandato, perdurando 

e 
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115 u trascsotA,  

somente enquanto vigorar o contrato de trabalho do OUTORGADO, não podendo substabelecer 
no todo ou em parte. 

0 presente instrumento é assinado digitalmente, mediante utilização de certificação digital em 
conformidade à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP-Brasil, possuindo plena 
validade para utilização nas esferas pública e particular de todo o território brasileiro, nos 

termos da Medida Provisória n° 2.200-2/2001 e da Lei n9  13.874/2019, sem a necessidade de 
reconhecimento das firmas ou autenticação em cartório notarial. 0 presente instrumento possui 
validade de 12 (doze) meses. 

São Paulo/SP, 13 de julho de 2022. 

f..--DoctiSigned  by:  

Craeloer NH».  AM 

• Asslnado por. GUILHERME SIMAO DARE720 NETT027842225869 
UI OPP:27042225880 
`.." Papa °Velar 

DalerHore da Assinatura. 13107/202212.1401 BRT 

‘'..--58EFS7A9E03(1458495282.819131132AAB3  

,,..--ClocoSignod by: 

Aar, Ipiry  
Assinado  Rob  MEDRE  LUIS  PEDRO  BREGION:09169692823 
CPF: 0915.9692823  
Papel: Diretor  
DatarHont de AssInatura: 15/07/2022 09:48:47 DOT 

..--A837En382E6948011388F3541)04F59D4E  

S 

Pela COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 
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SP, SP 01317001 

renato.manso@ultragaz.com.br  

Endereço IP: 163.116.224.118 
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Everitóá:lb signatário 
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Diretor 

Nível de segurança:  E-mail,  Autenticação da conta 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

141 

Declaração De Conformidade Da Habilitação 

Declaro que a empresa vencedora cumpriu os requisitos de habilitação 

previstos no termo de referência. Ademais possui habilitação jurídica, regularidade 

fiscal, qualificação técnica e econômica financeira. Por fim, possui certidões 

negativas de inidoneidade e impedimento de licitar. 

Saliento que essa análise diz respeito tão somente aos documentos 

de habilitação da empresa e não quanto aos demais requisitos formais da dispensa, 

cuja análise sobrepassa nossa competência. 

Curitiba, 09 de novembro de 2022.  

J o ç; 
uliano ugenio Silva  

Presidente da Comissão Permanente de Licitações Feas 





Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 3° andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Protocolo: P.A. 291/2022 

Parecer: 517/2022 AJUR-FEAS 

Ementa: Dispensa emergencial para contratação de empresa 
especializada para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), para atender de maneira contingencial as necessidades das 
unidades sob a gestão da Fundação Estatal de Atenção à Saúde - 
Feas. 

Fundamento: artigo 24, inc. IV da Lei Federal n.2  8.666/93. 

I - Relatório 

Trata-se de solicitação de dispensa (emergencial) de licitação  para a 

contratação de empresa especializada para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo  (GIP),  com 

as empresas Companhia Ultragaz S.A., CNPJ 61.602.199/0157-30 e Companhia Ultragaz S.A., CNPJ 
61.602.199/0232-44, ao valor total de R$ 137.970,00 (cento e trinta e sete mil novecentos e setenta 
reais). 

A  fl.  01 encontra-se declaração do Assessor Financeiro da Feas, 
informando que existe previsão financeira para fazer frente à despesa objeto do presente 
expediente. 

A  fl.  02 se apresenta declaração de autorizador da despesa. 

As fls. 03/06 consta requisição para a dispensa e enquadramento da 
despesa no inciso IV do  art.  24 da Lei 8.666/93, termo de referência (fls. 07/12), contrato 
administrativo e minuta (fls. 13/41), quadro de pregos praticados no mercado  (fl.  42), bem como 
cotações (fls. 43/83). 

As fls. 84/140 v. constam documentos relativos à habilitação jurídica 
e regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, culminando com a declaração de conformidade da 
habilitação de  fl.  141. 

,

\ Esse é o relatório. 
Passo 6 manifestaçã\ o. 

1 
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Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 3° andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

143  

II — Análise 

Conforme a justificativa da dispensa de licitação, a contratação se faz 

necessária dada à necessidade de atender as demandas das unidades administradas pela Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde, visto que o GLP é uma fonte energética bastante eficiente, com um 

poder calorifico que dispara na frente tanto do gás natural quando da energia elétrica, sendo usado 

em diferentes processos dentro das unidades sob gestão da FEAS, pelo período de até 180 (cento e 

oitenta) dias  (fl.  03). 

Inicialmente, o artigo 37, inciso XXI do texto constitucional estabelece que as 

compras, alienação de bens, contratação de obras e serviços da Administração Pública devem ser 

realizadas mediante a abertura de processo licitatório, com tratamento isonômico entre os licitantes, 

no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. 

A lei 8.666/93, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos, disciplinou no parágrafo único do artigo 12  que: "subordinam-se ao regime desta Lei, 

além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 

as empresas públicas, sociedades de economia e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios". 

Portanto, sendo a FEAS uma Fundação Estatal, instituída pelo Município de 

Curitiba, através da Lei n2  13.663, de 21 de dezembro de 2010, com regime jurídico de direito 

privado, deverá estar subordinada às regras esculpidas na Lei n2 8.666/93, na aquisição de bens e 

contratação de serviços. 

Dispensa de licitação pela emergência da contratação - Inteligência do artigo 24, inciso IV da Lei 

8.666/93 

0 artigo 24, inciso IV da lei 8666/93' prevê hipóteses em que é possível a 

dispensa do certame licitatório, como por exemplo, quando instalada uma situação emergencial em 

que haja urgência de atendimento sob pena de ocasionar prejuízo As pessoas, ou comprometer a 

prestação de serviços públicos. 

No que taèaç conceito de emergência, convém destacar o ensinamento do 

doutrinador Margal Justen Filho: 

lArt. 24. É dispensável a licitação: 

(—) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 

bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluidas 

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; 

2 
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Assessoria Jurídica 
Rua  Cap.  Argemiro Monteiro 

Wanderley, 161 30  andar 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41)  3316-5954  

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  
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"No caso especifico de contratações diretas, emergência significa necessidade de 

atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria 

risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação 

pressupõe certa demora para o seu trâmite, submeter a contratação ao processo 

licitatário propiciaria a concretização do sacrifício desses valores".2  

Na mesma linha de raciocínio, ensina a doutrinadora Maria  Sylvia  Zanella  di  

Pietro:  

"0 enfoque, portanto, delimitador da definição de urgência e emergência, parece 

convergir ao aspecto tempo, ou seja, à verificação de que a via normal de decurso de um 

procedimento licitatário, sem que medidas efetivas sejam imediatamente adotadas pelo 

administrador, poderia se transformar em um resultado danoso ás coisas e pessoas, 

comprometendo a segurança das mesmas".3  

Verifica-se assim que, para que haja a dispensa de licitação nos casos de 

emergência é necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a demonstração cabal e 

efetiva de potencialidade do dano e a demonstração que a contratação direta é a via adequada e 

efetiva para eliminação do risco. 

Nas palavras de Margal Justen Filho: "Em um Pais de enormes carências como 

o Brasil, há emergências e urgências permanentes. Não basta alegar a existência da emergência, mas 

é necessário demonstrar que a contratação se configura como um instrumento efetivo de 

atendimento a tais carências".4  

Assim, a situação de fato apta a caracterizar uma emergência, deve ser 

plenamente justificada pela Administração Pública, de forma a autorizar a dispensa do processo 

licitatório. 

Ainda, para que haja a dispensa do certame com base no artigo 24, inciso IV da 

Lei 8666/93 é necessário demonstrar a presença dos requisitos estampados no artigo 26, parágrafo 

único, vejamos:  

Art.  26. As dispensas previstas nos §§ 22  e 42  do  art.  17 e no inciso Ill e seguintes do  art.  24, as 

situações de inexigibilidade referidas no  art.  25, necessariamente justificadas,  e o retardamento 

previsto no final do parágrafo único do  art.  8° desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 

(três) dias,  el  autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 

5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.  

Parágrafo único. 0 processo de dispensa, de  in  exigibilidade ou ardamento, previsto neste 

artigo, será instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 

2  Comentários à Lei de Licitageies e Contratos Administrativos. 11 a ed.; São Paulo: Dialética, 2005, p. 238. 
3  Temas Polêmicos sobre Licitagbes e Contratos. 3 a ed. 1998. São Paulo. Malheiros. p. 91. 

4  Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 a ed.; São Paulo: Dialética, 2010, p. 307. 
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I - caracterização da situação ememencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 

- razão da escolha do fornecedor ou executante;  

III  - justificativa do  prep;  

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

Igualmente, deve haver a publicação do ato de dispensa no órgão oficial 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias. A publicação, neste caso, atua como condição de eficácia dos atos 

administrativos. 0 valor do repasse dos valores contratados também deve ser justificado pela 

Administração Pública Municipal. 

Interpretação do Tribunal de Contas da União acerca da dispensa de certame licitatório com 

fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93 em caso de urgência não prevista — 

necessidade de licitação o quanto antes. 

Inicialmente, o entendimento do TCU conjugava no sentido de que a situação 

emergencial, invocada pelo administrador para embasar a dispensa de licitação, não poderia ter sido 

originada por falta de planejamento em adotar as providências e cautelas necessárias para a 

promoção do certame licitatório em tempo oportuno. Caso contrário, tornar-se-ia indevida a 

contratação com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei ng 8.666/93. 

Tal questão foi debatida e objeto de análise na Decisão n° 347/1994 proferida 

pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, destacamos: 

Além das formalidades previstas no artigo 26 e parágrafo único da Lei 8666/93, são 

requisitos necessários (31 caracterização dos casos de emergência ou de calamidade 

pública que: 

A situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública não tenha se 

originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa 

ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma 

medida ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para 

prevenir a ocorrência de tal situação; 

Exista urgência concreta e efetiva do atendimento à situação decorrente do estado 

emergencial ou calamitoso, visando afastar o risco de danos a bens ou  el  saúde ou à vida 

das pessoas; 

0 Risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostra iminente e especialmente 

gravoso; 

A imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de determinadas obras, 

bens ou serviAsegundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja 

o meio adequaN efetivo e suficiente para afastar o risco iminente detectado. (sem 

grifos no original) N 
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Assim, mister verificar se o caso dos autos comporta aquisição mediante 

dispensa de licitação única e tão somente até a realização do necessário processo licitatório. 

No caso em tela pretende-se a aquisição, ante a emergencialidade da situação 

imprevista, conforme descrito A  fl.  04 pela gerente administrativa: "a. de os itens e sérvios ora 

contratados, serem de consumo continuo das unidades de negócio estipuladas no Termo de 

Referência, parte deste processo; b. de anteriormente haver contrato para a prestação dos serviços 

(Contrato Administrativo n° 37/2017) o qual teve sua vigência encerrada em 27/10/2022; c. de a 

equipe do setor de contratos ter iniciado os tramites para a nova contratação no inicio do mês de 

junho, todavia, sem sucesso de conseguir os orçamentos; d. de a empresa ora fornecedora dos itens 

ter se recusado a fazer uma prorrogação excepcional do contrato, conforme documentos anexos; d. 

de já haver processo licitatório com o mesmo objeto, todavia, sem possibilidades de se aguardar a 

finalização deste (PE 180/2022). 

Diante dos atos para contratação do item mediante licitação, observa-se que o 

item objeto dessa dispensa ainda não foi ultimado face A imprevisibilidade do mesmo, de sorte que a 

contratação emergencial decorrente de caso de força maior apontada, motivo pelo qual, não está 

sendo oriunda de falta de planejamento da administração, mas, sim, de motivo imprevisto. 

Também o TCU possui entendimento jurisprudencial no sentido de que a 

contratação emergencial se justifica quando demonstrado risco de prejuízo ou comprometimento A 

saúde das pessoas: 

1...] a urgência de atendimento para a dispensa de licitação é aquela qualificada pelo 

risco de ocorrência de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, caso as medidas 

requeridas não sejam adotadas de pronto. (TCU Processo n° TC — 009.248/1994-3 — 

Decisão n°347/1994 — Plenário. No mesmo sentido: Processo n° TC -500.1996-0. Decisão 

n° 820/1996— Plenário). 

Por todo o exposto, parece-me que a contratação pretendida encontra escopo 

no artigo 24, inciso IV da Lei n2  8.666/93. 

No que tange ao cumprimento dos requisitos previstos no  art.  26 § único, 

incisos II e Ill da Lei 8.666/93, verifica-se que a escolha do fornece autou-se no critério do menor 

prego, atendendo aos princípios da economicidade e vantajosid d s contratações, conforme 

declaração de conformidade de pregos  (fl.  42) e cotações de fls. 43/83 
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III-  Considerações Finais 

Diante do exposto, opino pela viabilidade legal da contratação emergencial, 

com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93. 

Entende-se como necessário, todavia, que sejam observados os seguintes 

trâmites procedimentais: 

a) a assinatura da proposta pela empresa proponente, com rubrica em todas 

as folhas que a compreendem, nela dando-se o devido aceite, para que surtam os efeitos legais; 

b) a ratificação da Dispensa de Licitação, bem como sua publicação, no Diário 

Oficial do Município, nos prazos mencionados no artigo 26 da Lei n2  8.666/93, anexando-se ao 

presente expediente, as cópias respectivas; 

c) cumpram-se, ademais, as disposições da Instrução Normativa do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná atinente a área de licitações e contratos administrativos e adote as 

medidas necessárias para que os pregos contratados reflitam a realidade de mercado; 

d) observe-se, minimamente, o cumprimento dos requisitos concernentes 

Regularidade Fiscal e Trabalhista previstos no artigo 10 do Decreto 2.028, de 16 de dezembro de 

2011 na contratação da empresa, a exceção do previsto na Lei n2  13.979/2020; 

Curitiba, 09 de novembro de 2022. 

PEDRO HENRIQUEJ21NOBOR 
Assessor Ju dico - FEAS 
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Despacho 

Curitiba, 10 de novembro de 2022 

Tendo em vista as recomendações apresentadas no parecer n° 517/2022 

Ajur — Feas, referente ao Processo Administrativo 291/2022, informo: 

a) "Assinatura das propostas". 

A proposta já se encontra assinada, As folhas 43 e no documento em ane- 

XO. 

b) ratificação da dispensa e c) disposições da instrução normativa do 

TCE/PR. 

Serão tempestiva e devidamente providenciadas. 

d) regularidade fiscal e trabalhista. 

Estão devidamente em dia. 

Atenciosamente, 

(i4 k6fAit4 44-  ` 42rt/A 
Juliano Eugenio  da  Silva  

Presidente  CPL 
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CANOAS/RS, 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 
A 
FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO Á SAUDE 
RUA  CAP.  ARGEMIRO MONTEIRO WANDERLEY N° 161 
CURITIBA / PR  

REF.:  PROPOSTA DOS P-45N  KILOS  PARA RENOVAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO - FEAS 

Prezados Senhores: 

VIMOS PELA PRESENTE APRESENTAR-LHES NOSSA PROPOSTA DE PREÇO 0 FORNECIMENTO DE GÁS 
(GLP), CONFORME 0 PROCESSO EMERGENCIAL DA FEAS — CURITIBA/PR: 

CODIGO TASY 221900 — 
RECARGAS DE  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO —  BOTH  ÂO P —45 KG. 
MARCA: ULTRAGAZ QUANTIDADE: 12 UNIDADES. 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 319,75 (Trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). 
PREÇO TOTAL: R$ 3.837,00 (Três mil e oitocentos e trinta e sete reais). 

DETALHES COMPLEMENTARES:  
• VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME 0 EDITAL. 
• CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME 0 EDITAL. 
• PRAZO DE ENTREGA: CONFORME 0 EDITAL. 
• LOCAL DE ENTREGA: CONFORME 0 EDITAL E SEUS ANEXOS. 
• NO VALOR CORRESPONDENTE JÁ ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, 

IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, 
FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM FRETES E OUTRAS QUAISQUER PARA A 
ENTREGA DO  GAS  GLP DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

• 0 CONTRATO SOMENTE PODERÁ SER ASSINADO PELO PROCURADOR DA COMPANHIA 
ULTRAGAZ 0 SR.  JOSE  VILMAR DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 
1038218011 E DO CPF N° 490.821.910-91, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COORDENADOR 
ADMINISTRATIVO, COM ENDEREÇO PROFISSIONAL SITUADO Á RUA ANTÔNIO FREDERICO 
OZANAN, N° 1.655, BAIRRO BRIGADEIRO, CANOAS/RS, CEP N° 92.420-360. 

• 0 CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO, EMPENHOS E/OU OUALOUER OUTRO  
DOCUMENTO, DEVERÁ SER ENCAMINHADO PARA A GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, SITO  AV.  
BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, N° 2.743 - CONJ. 203 E 204 — CEP N° 91.150-001 - PORTO 
ALEGRE/RS 

• FONES: (51) 3092-1850, (51) 3092-1872, (51) 3092-1873 E (51) 3092-1861. 
• E-MAIL:  faturamento.ferrariterra.com.br, licitacoesferrari(&,terra.com.br  ; canoas.institucionalultragaz.com.br  
• COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 
• CNPJ N° 61.602.199/0232-44 FONE/FAX: (051) 3462-2800 / 2830 / 2862 CANOAS/RS 
• RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN, N° 1.655 — BAIRRO BRIGADEIRO — CEP N° 92.420-360 
• VIMOS PELA PRESENTE SOLICITAR A V.  SAS.,  QUE TODOS OS PAGAMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO DE 

NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR NOSSA EMPRESA, SEJAM EFETUADOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM 
NOSSA CONTA CORRENTE ABAIXO INDICADA: 
CÓDIGO DO BANCO: 001 - NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL S.A 
AGÊNCIA N°: 3132-1 - NOME DA AGÊNCIA:  CORPORATE  - NUMERO CONTA CORRENTE: 1093-6 

• DECLARAMOS CONHECER E CONCORDAR COM TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Sem mais para o momento, firmamo-nos, mui 
Atenciosamente  

JOSE VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091 Assineclo de forrna digital  por  JOSE VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091 
• Dados:  2022.11.10 1147:18 -03'00'  

José Vilmar de Oliveira 
RG n° 10.382.180-11 

CPF n° 490.821.910-91 
Coordenador Administrativo 
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Ass.:  

Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 
Capão Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Memorando no 339/2022 — CONTROLE INTERNO 11/11/2022. 

De: Controle Interno Feas. 
Para: Comissão de Licitação Feas. 

• 

• 

Ref.:  Conferência de processo licitatório, modalidade dispensa de licitação. 

Informo que a análise ao processo administrativo no 291/2022 pautou-se no 

disposto na legislação vigente, especialmente, na Lei n.o 8.666/93  (art.  24), Decreto Federal 

no 9412/2018, Decretos Municipais no 2.028/2011, 104/2019 e 610/2019, e princípios que 
regem as contratações da administração pública. Assim sendo, da análise realizada observo 
que, conforme exposto no Anexo I: 

a) Juntou-se a autorização para licitar e ordenação de despesas, emitida pela 
Autoridade competente; 

b) Juntou-se a declaração de disponibilidade de recursos financeiros, emitida 

pela Assessoria Financeira; 

c) Juntou-se a indicação do gestor e de seu suplente, com suas respectivas 

matriculas e ciência destes; 
d) Houve juntada do termo de referência, contemplando os descritivos dos 
itens/serviços a serem adquiridos/contratados, obrigações contratuais, vigência  

etc.•  
e) Juntou-se a minuta contratual, contemplando, dentre outras, cláusula  
referente à LGPD e clausula de reajuste contratual;  

f) Juntou-se o referencial de pregos/pesquisa mercadológica, contemplando: 
propostas; definição da escolha de preços e de fornecedor; declaração de 
compatibilidade de pregos com o mercado — às exceções apontadas abaixo; 

g) Juntou-se a justificativa técnica e legal, para a presente 
aquisição/contratação; bem como declaração de que a presente dispensa não 
poderia ser realizada mediante outra modalidade de licitação, sem trazer 

prejuízos à Feas; 
h) Juntou-se a justificativa da escolha do fornecedor ou executante, 
acompanhada de comprovação das condições que o tornam apto à execução do 

objeto — às exceções apontadas abaixo; 
i) Juntou-se a declaração de conformidade de habilitação emitida pelo 
Presidente da Comissão de Processo Licitatório Feas, atestando a conformidade 
de habilitação; incluindo declaração de inidoneidade; 
j) Emitiu-se o Parecer jurídico no 517/2022 - Aprovação, emitido pela 
Assessoria Jurídica Feas, autorizando a presente aquisição/contratação, tendo em 
vista entender que a presente demanda se enquadra no disposto no  art.  24, IV1  

da Lei 8666/93;  

1  Art.  24. É dispensável a licitação: 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
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LN arm a o an aneco  
Gerente  de Controladoria Feas  

Atenciosamente, 
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k) Entrega a este setor para análise. 

Considerando as solicitações apresentadas pelo setor técnico/req
I
Jisitante, no 

sentido de que a presente demanda se trata de aquisição/contratação de item/servigo de 
suma importância para o funcionamento das unidades da Feas, qual seja: Co tratação de 
empresa especializada na prestação de serviço continuado de fomecim to de Gás 
Liquefeito de Petróleo - GLP, serviço de instalação, abastecimento dos tanques e adequação 
da central de GLP para a Feas, pelo período de 180 dias: Item 1: GLP a grane e Item 2: P-
45; 

Considerando o supracitado Parecer emitido pela Assessoria  Juridic  
a presente aquisição através da modalidade disposta junto ao  art.  24, IV da Lei 

Considerando a análise realizada, frente à documentação  constant  
entendo que há necessidade de sanarem-se os apontamentos abaixo a fi 
presente demanda se amolde ao disposto no  art.  24, IV da Lei 8666/93; sendo 
ratificação pela Autoridade Competente, caso esta entenda que restou ca 
urgência/necessidade na aquisição/contratação: 

1) Quanto ao objeto da presente demanda, sugiro seja alterac 
compreender os dois itens abarcados no presente fornecimento, 
GLP a granel e P-45; inclusive, individualizando as empresas vence 
item, atendendo assim, ao principio da transparência; 
2) Quanto a proposta vencedora do Item 1: GLP a granel - fls. 4 
localizamos nos autos a documentação de habilitação e classificação 
referente à licitante vencedora, portadora do CNPJ 61.602.1199/ 
contrário, foram juntados os documentos referentes ao CNPJ 61.6 
30 - fls. 113 a 140. 

*Quanto a motivação legal utilizada: de acordo com o disposto no  art.  193, II da 
Lei 14133/2021, a presente legislação encontra-se vigente, podendo ser utilizada 
pela Administração Pública. 

outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no p azo máximo de 

3 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência u calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
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ANEXO I  

  

CHECK LIST  DISPENSA  
LEGISLACAO: Le 8.666/93 (art. 24),  Decreto  Federal n°9412/2018,  Decretos Municipais  n°2.028/2011 (art. 20), 104/2019 e 

610/2019 

• 

• 

OBJETO 

Lruk..umtry lAtyAl.iirtLLLAL 
RE. ,. 

ANALISE DATA PAGINAÇÃO 

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2022 09/11/2022 01 a 149 

MODALIDADE Dispensa de rictação 

MOTIVAÇÃO LEGAL  Art.  24, IV da Lei 8666/93 06/11/2022 03 a 06 

• 

OPETO. 

Contratagb'o de dinOresa especada na presta00.:de serviço contlnua5o H5 l-omecimento dê  

Gas  Liquefeito de Petrofeo - GLP, serviço de instabgao, abastecimento  or, ' t,r.!'.1k:.-3 adequaçao 
da central de GLP para a  Fees,  peb periodo de 1E5 c16,:s: 

Item 11 GLP a granel e Item 2: P.-1 5 

VALOR ESCOLHIDO/VALOR CONTRATADO R$ 137.970,00 09/11/2022 1 

DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
FINANCEIROS 

Juntado aos autos 09/11/2022 1 

AUTORIZAÇÃO DE LICITAR Juntado aos autos 09/11/2022 1 

GESTORES CONTRATUAIS Roberto Lberato Dalagranna e Alessandra dos Santos Padoan 09/11/2022 1 

ORDENADOR DE DESPESAS Juntado aos autos 09/11/2022 2 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA Juntado aos autos 06/11/2022 03 a 06 

TERMO DE REFERENCIA Juntado aos autos 07 a 12 

riINHIA DO CONTRATO 

CLAUS:LA DE REAJUSTE SONO DAI  UAL  

Juntae000a dutos 

Juntado aDO autos 

L 

13 a 21, L .9 
27, 22 a 35, 

36 a 41 

Cldusua 50  

CiElU5lAd 191, 
170, IL40 a 2/0 

i AUSUtA DE PAOREU,A0 DE DADOS 1 E1 I7.7D3i2D1B 
0 0 Cur-7,11de PF3tação de Dados" ou U G012 2) 
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DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS COM 
0 MERCADO 

Juntado aos autos 18/10/2022 42 

PROPOSTAS Juntado aos autos 43 a 83, 149 

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇAO LEGAL PARA A 
ESCOLHA DO FORNECEDOR 

Juntado aos autos 06/11/2022 03 a 06 

JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A 
ESCOLHA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

Juntado aos autos 06/11/2022 03 a 06 

DECLARAÇÃO (PELO GESTOR) DE QUE A DISPENSA 
NA() PODERIA SER REALIZADA MEDIANTE OUTRA 

MODALIDADE  (ART.  76) 
Juntado aos autos 06/11/2022 03 a 06 

VALOR ESCOLHIDO EM CONFORMIDADE COM 0 
PREVISTO EM EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

(QUANDO ITEM DESERTO/FRACASSADO -  art.  24, V) 
N'Sci se apta 

11.(10H4ENTC.5 DE HABILITA 

Empresa: Companhia Ultragaz S/A -CNR3 61.602.199/0232-44 (Item 2: P-45) 
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IDENTIDADE E/OU INSCRIÇAO COMERCIAL (Obrigatono 
pi MEI) 

ATA DE CONSTITUIÇAO/ESTATUTO/CONTRATO 
SOCIAL 

CARTÃO CNPJ 

• CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL 
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CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS 
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Juntado aos autos 31/101 2022 
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96a 101, 111 

112 
. .• . . 

Empresa: ComParihia Ukiagai.S./A.-:CNPJ 61.00;.194/0157-30 

Atestado de capacidade técnica 
Alvará de bcaltação e funcionamento 

Autorização de funcionamento da tante ANP 
Certificado de vistoria do Corpo de Bombeies 

Autorização ambiental para transporte de produtos 
perigosos  

Certificado de regularidade emitido peb Ibama 
Declaração de plena capacidade operacional e 

administrativa 
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ATA DE CONSTITUIÇAO/ESTATUTO/CONTRATO 

SOCIAL  

11„  

CARTÃO CNPJ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL  
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CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA  

110ado e-oe sifioe 114  

DED...A.P. ,;(.40 DE QUE lEdO ENEPIlEGn NE:LPEE,  
GAL (art. 7Y. V  da Ler 

OUTROS 

(QUANDO PROVENIENTEVE PREGÃO  du  SOLICITADO PELA ÁREA TÉCNICA) 
DOCUMENTAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

DOCUMENTA 

Atestado de capacidade técnica 

Alvará de bcalização e funcionamento 
Autorização de funcionamento da lictante ANP 

Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros 

Autorização ambiental para transporte de produtos 
perigosos  

Certificado de regularidade emitido peb Ibama 
Declaração de plena capacidade operacional e 

admhistrativa 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE HABILITAÇÃO  
(arts.  8° e 10° do Decreto Municipal 2028/2011)  

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 
Juntado aos autos 
Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

Juntado aos autos 

as 
O FINAL. 

Juntado aos autos 

26/10/ r022 

09/11/2022 141  

116 

118 
119 a 123 
124 a 127 

128 a 133  

134 

135 e 136 

09/11% 142 a 147  

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 

PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO  (Art.  26 da Lei 8666/93) 

ASSINATURA DO CONTRATO 

ANALISE PELA ASSESSORIA JURÍDICA Parecer n0  517/2022 - Aprovação 

Ver conclusão PUBLICAÇÃO CONTRATO  (Art.  61, § único da Lei 
8666/93)  

PRAZO DA VIGÊNCIA 

VIGÊNCIA 



Controle Interno 
R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Edifício Maia — 30  Andar — Sala 307 
Capo Raso — Curitiba/PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5920 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

APONTAMENTOS  SEM PENDÊNCIAS ( ) COM PENDÊNCIAS ( x ) 

OBSERVAÇÕES 

1) Quanto ao objeto da presente demanda, sugiro seja alterado, a fim de compreender os dois itens 
abarcados no presente fornecimento, quais sejam: GLP a granel e P-45; inclusive, individualizando as 

empresas vencedoras item a Item, atendendo assim, ao principio da transparência; 
2) Quanto a proposta vencedora do Item 1: GLP a granel - fls. 43 a 51 - não localizamos nos autos a 

documentação de habilitação e classificação da proposta referente à licitante vencedora, portadora do  CNN  
61.602.1199/0210-39; ao contrário, foram juntados os documentos referentes ao  CNN  61.602.199/0157-30 - 

fls. 113a 140. 

• 

• 
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• 
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Despacho 

 

Curitiba, 11 de novembro de 2022 

Ante os apontamentos constantes no memorando n° 339/2022 Cl — Feas, 

referente ao Processo Administrativo 291/2022, informo: 

a) individualização dos itens fornecidos: 

Tal requerimento já está inserido neste processo. São dois itens e duas 

respectivas empresas: desde o referencial de preços, propostas, documentação de 

habilitação e contratos administrativos. Ou seja, começo ao fim deste processo há 

dois itens independentes, o que reforça a clareza e transparência. 

b) Proposta com CNPJ distinto da documentação. 

Trata-se de incorreção; devidamente corrigida no documento em anexo: 

proposta atualizada. 

Atenciosamente, 

• JilL 
Juliano ugenio a ilva  

Presidente  CPL 
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ultragaz 
Mauá, 26 de Outubro de 2022 

OBJETO: Aquisição de  GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL, com entrega 

parcelada para atender as necessidades FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM 

SAUDE DO ESTADO DO PARANA pelo período de 180 Dias. 

EMPRESA: CIA ULTRAGAZ S A 

• CNPJ: 61.602.199/0157-30 

FONE/FAX: (11) 91368 2493— erica.pereira@ultragaz.com.br  

PESQUISA DE PREÇOS 

ITEM UNID. 
QUANT. 

ESTIMADA 
ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
Mes  

01 KG 20.000 

GAS  LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), 

COMERCIAL A GRANEL, COMPOSIÇÃO 
PROPANO E BUTANO, TÓXICO E 
INFLAMÁVEL, DE ACORDO COM AS 

LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANP, 
ACONDICIONADO EM TANQUE, 

APRESENTADO NO ESTADO LÍQUIDO. 

R$6,57 R$ 131.400,00 

• i•--DocuSigned by: 

frica Purt-ira 
.--36D71343E8117459...  

Erica Pereira  

Institucional / Empresarial 

(11) 91368 2493 

ultragaz.com.br  

Unidade de Apoio ao Cliente Empresarial  Tel:  4003-1616 (Regiões metropolitanas) 0800 886 1616 (Demais regiões)  
e-mail:  apoioaocliente@ultragaz.com.br  

Ultragaz - Interna 



Status:  Concluído 

Remetente do envelope  
Erica  Pereira 

Avenida Brigadeiro Luis ntonio, 1343 

SP, SP 01317001 
erica.pereira@ultragaz. m.br  
Endereço IP: 163.116.2k120 

Local: DocuSign  Portador:  Erica Pereira 

erica.pereira@ultragaz.com.br  

Assinatura  
„.--DocuSigned by: 

Pcxtira 
1/4,-3607843E8117459  

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado 
Usando endereço IP: 163.116.224.120 
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Assinatura 

Assinatura  
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Carimbo de data/hora 
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Identificação de envelope: 29A0E0C0D36C44749EC0DF6A0517FC6E 

Assunto: Complete com a DocuSign: Proposta - Faes.docx 
Envelope fonte: 
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Certificar páginas: 5 Rubrica: 

Assinatura guiada: Desativado 
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Status: Original 
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Eventos do signatário  
Erica  Pereira 

erica.pereira@ultragaz.com.br  

Nível de segurança:  E-mail,  Autenticação da conta 
(Nenhuma) 

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
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ID:  ec19fc87-6861-4165-832a-74da45f1b5eb 
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Segurança verificada 11/11/2022 11:30:59 
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Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 02/07/2018 09:26:11 
Partes concordam em:  Erica  Pereira 

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 
ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura 

Periodicamente, a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account  poderá estar legalmente obrigada a 
fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos 
e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de 
assinatura eletrônica da DocuSign,  Inc.  (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente 
as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma 
satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando 
sobre o botão "Eu concordo" na parte inferior deste documento. 

Obtenção de cópias impressas 

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 
fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os 
documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 
sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 
acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 
a  voce.  Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 
documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 
Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 
abaixo. 

Revogação de seu consentimento 

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que  voce  deseja receber avisos e 
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 
decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 
consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo. 

Consequências da revogação de consentimento 

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 
retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 
envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e 
divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a 
confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que 
você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 
formulário "Revogação de Consentimento" da DocuSign na página de assinatura de um envelope 
DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 
avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 
receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 
eletronicamente documentos enviados por nós. 



Todos os avisos e divulgações serão enviados a  voce  eletronicamente 

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui desCritos, 
forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, tCdos os 
avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 
fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 
todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 
forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 
formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, ue 
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgaç4s 
eletronicamente. 

Como contatar a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account:  

  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contata 
eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar  set  
consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, confo 

To  contact us by email send messages  to: angelica.nanni@ultragaz.com.br  

Para nos contatar por  e-mail,  envie mensagens para: Companhia Ultragaz S/A -  Sub-A 

Para informar seu novo endereço de  e-mail  a Companhia Ultragaz S/A - Sub-Acc 

lo 

e  abaixo:  

count 

unt:  

mos  
r e-mail 

er  outras  
on from 

o  
dança  de 

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de  e-mail,  para o qual nós de 
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem p 
para o endereço angelica.nanni@ultragaz.com.br  e informar, no corpo da mensagem: 
endereço de  e-mail  anterior, seu novo endereço de  e-mail.  Nós não solicitamos quaisq 
informações para mudar seu endereço de  e-mail. We  do  not require any other  informa  
you  to  change your email address.  

 

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign,  Inc  para providenciar que o seu no 
endereço de  e-mail  seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para m  
e-mail  no sistema DocuSign. 

Para solicitar cópias impressas a Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account: 

  

   

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente forne i idos por 
nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de  e-mail  para 
angelica.nanni@ultragaz.com.br  e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e  mail,  
nome completo, endereço postal no Brasil e  Trainer°  de telefone. Nós cobraremos de v cê o valor 
referente as cópias neste momento, se for o caso. 

Para revogar o seu consentimento perante a Companhia Ultragaz S/A - Sub-Acco n : 



Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 
eletrônico, você poderá: 

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de  e-mail  para angelica.nanni@ultragaz.com.br  e informar, no corpo 
da mensagem, seu endereço de  e-mail,  nome completo, endereço postal no Brasil e número de 
telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu 
consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos  online,  
as transações levarão um tempo maior para serem processadas.  We  do  not need any other 
information from you  to  withdraw consent. The consequences of your withdrawing consent  for  
online documents will be that transactions may take  a  longer  time to  process. 

Hardware e software  necessários**: 

(i) Sistemas Operacionais:  Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® 

(ii) Navegadores: Versões finais do  Internet Explorer®  6.0 ou superior  (Windows  apenas); 
Mozilla Firefox 2.0 ou superior  (Windows  e  Mac);  SafariTM  3.0 ou superior  (Mac  apenas)  

(iii) Leitores de PDF:  Acrobat®  ou  software  similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 
arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600 

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir  cookies  por sessão 

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 
você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por  ex.:  beta) de sistemas 
operacionais e navegadores não são suportadas. 

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 
eletronicamente: 

Para confirmar que  voce  pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 
eletronicamente esta página para futura referencia e acesso; ou que foi possível enviar a presente 
divulgação e consentimento, via  e-mail,  para um endereço através do qual seja possível que você 
o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 
e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 
favor, informe-nos clicando sobre o botão "Eu concordo" abaixo. 

Ao selecionar o campo "Eu concordo", eu confirmo que: 



(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 
RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 
ASSINATURA; e  

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por  e-mail  esta divulgação para onde posso imprimi-la 
para futura referencia e acesso; e  (iii)  Até ou a menos que eu notifique a Companhia L ltragaz 
S/A -  Sub-Account  conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente m formato 
eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam 
ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Companhia Ultragaz S/A -  Sub-Account  
durante o curso do meu relacionamento com  voce.  

• 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.Dr.gov.br  

 

Despacho 

Curitiba, 11 de novembro de 2022 

Verificou-se uma inconsistência no valor deste processo. 0 item 2 não foi 

contabilizado na somatória. Desta forma para sanar este erro, envio para assinatura 

nova declaração de disponibilidade de recursos financeiros. 

4:40 itgh00/6, t,\rN 
Juliano ugenio  da  Silva  

Presidente  CPL  

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da 

contratação no valor de R$ 141.807,00 (cento e quarenta e um mil e oitocentos e 

sete reais) conforme contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos 

termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 13.663/2010, para aten-

der as metas definidas. 

Em 11/11/2022. 

4% 
nilson lank 

Assessor  Financeiro  

• 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Aprovo o parecer jurídico 517/2022 — Ajur/Feas. 

Ratifico o ato de contratação das empresas 

"Companhia Ultragaz  SA",  inscrita no CNPJ sob n° 61.602.199/0232-44, e 

"Companhia Ultragaz  SA",  inscrita no CNPJ sob n° 61.602.199/0157-30. 

mediante dispensa de licitação prevista no artigo 24, IV da lei 8.666/93, 

lastreada em posicionamento jurídico parecer n.° 517/2022, conforme o processo 

administrativo n.° 291/2022 — Feas, de 09/11/2022, Dispensa de Licitação n° 

89/2022 e com espeque no artigo 20 do Decreto n° 2.028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo 

(GLP), serviço de instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de 

GLP para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 

Saúde de Curitiba — Feas, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

Dos Valores: Valor total de 141.807,00 conforme detalhamento abaixo. 

Item Quantidade Empresa Valor unitário Valor Total 

GLP 
Granel 

21.000 quilos "Companhia Ultragaz  SA",  
61.602.199/0157-30 

R$ 6,57 R$ 137.970,00 

P-45 12 "Companhia Ultragaz  SA",  
61.602.199/0232-44 

R$ 319,75 R$ 3.837,00 

Valor total R$ 141.807,00 

Curitiba, 11 de novembro de 2022 

Sezi edo Paulo Al es PQ--/z  

Página  1 de 1  
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Item 30: 218106 / BR0454502 /  Kit  de Nefrostomia 14fr Malecot 
Licitante: Cotação Comércio Representação Importação E Exportação Ltda 

Marca: ALLWIN 
Valor unitário: R$ 700,0000 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo administrativo n.° 291/2022; 

Dispensa de Licitação n° 89/2022; 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 

serviço de instalação, abastecimento dos tanques e adequação da 

Central de GLP para as dependências das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à  Saida  de Curitiba — Feas, pelo período 

de 180 (cento e oitenta) dias. 

Aprovo o parecer  juridic°  517/2022 — Ajur/Feas. 

Ratifico o ato de contratação das empresas "Companhia Ultragaz  SK,  inscrita no CNPJ sob n° 61.602.199/0232-44, e 

"Companhia Ultragaz  SA",  inscrita no CNPJ sob n°61.602.199/0157-30, mediante dispensa de licitação prevista no artigo 24, 

IV da lei 8.666/93, lastreada em posicionamento jurfdico parecer n.° 517/2022, conforme o processo administrativo n.° 
291/2022 — Feas, de 09/11/2022, Dispensada Licitação n° 89/2022 e com espeque no artigo 20 do Decreto n°2.028/2011. 

Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de fornecimento de Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de GLP para as 

dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas, pelo  period()  de 180 

(cento e oitenta) dias. 
Dos Valores: Valor total de 141.807,00 conforme detalhamento abaixo. 

Item Quantidade Empresa Valor unitário Valor Total 

GLP Granel 21.000 quilos  

"Companhia Ultragaz 

SA",  61.602.199/0157- 

30 

R$ 6,57 R$ 137.970,00 

P-45 12  

"Companhia Ultragaz 

SA",  61.602.199/0232- 

44 

R$ 319,75 R$ 3.837,00 

Valor total R$ 141.807,00 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 14 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz : Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 272/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 165/2022. 

Objeto: "Registro de Pregos para futuro fornecimento de cadeiras de 

escritório" 

De acordo com a decisão da Pregoeira e parecer  juridic°  n° 524/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 165/2022, cujo 
objeto 6: "Registro de Pregos para futuro fornecimento de cadeiras de escritório", conforme ata de julgamento em favor das 

empresas: 
43.326.642/0001-98 - G Dias Depizoli Indústria, Comércio E Distribuidora; Total Do Fornecedor: R$ 69.000,0000. 
Valor total do Pregão Eletrônico n°: 165/2022 — R$ 69.000,0000. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n°: 243/2022. 

Pregão Eletrônico n°: 149/2022. 

Objeto: 'Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais de 

manutenção elétrica" 

De acordo com a decisão da Pregoeira e parecer  juridic°  n° 521/2022 — Ajur, homologo o Pregão Eletrônico n°: 149/2022, cujo 

objeto 6: "Registro de pregos para futuro fornecimento de materiais de manutenção elétrica", conforme ata de julgamento em 

favor das empresas: 
19.593.406/0001-53 - Albuquerque Soluções Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 6.353,0000. 

24.616.322/0001-28 -  Mork  Solar - Produtos E Serviços Elétricos Ltda; Total Do Fornecedor: R$ 879,0000. 
23.829.339/0001-09- 44.216.200/0001-51 - DLM Soluções Integradas Ltda; total do fornecedor: R$ 560,0000. 

Valor total do Pregão Eletrônico n°: 149/2022 — R$ 7.792,0000. 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 16 de novembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

• Poder Legislativo 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 95/2022 — FEAS 

Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço 

abastecimento dos tanques e adeq 
4> 

de GLP para as dependê 's das unidades 

geridas pela Fundação Estaf de Atenção à Saúde 

de Curitiba- Feas, pelo iodo de até 180 (cento e 

oitenta) dias, que .'éntre si celebram a Feas — 

Fundação Est
44e 

de Atenção à Saúde e a 
.  

empresa Companhia Ultragaz  SA.  

Contrato Administrativo n° 95/2022-FEAS  pal*  

contratação de empresa especializada na presto 

de serviço continuado de fornecimento 4e Gás 

TIstalação,  

ão  da Central 

Aos 21 dias do mês de novem do ano de 2022, nesta cidade de Curitiba, 

Capital do Estado do Paraná, prese de um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, doravante dei'inada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 
4.S`k 14.814.139/0001-83, neste ato r resentada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-j'-pelo Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539*-assistidos pelo Assessor Juridico Pedro Henrique Igino Borges, 
s,„-t`v 

OAB/PR n.° 50.529, ém outro lado a empresa Companhia Ultragaz  SA.,  pessoa jurídica 

de direito privado,Scrita no CNPJ/MF sob n.° 61.602.199/0157-30, com sede na RODOVIA 

BR 476 (ROD9VIA DO XISTO), 2290 - THOMAZ COELHO, CEP 83.707-440, Araucária / 

Paraná, nO0 ato representada por ANA PAULA SANTORO CORIA, brasileira, inscrita no 

CPF/MF n° 130.325.788-25, com fundamento nas informações contidas no Processo 

As istrativo n° 291/2022 — Feas, Dispensa de Licitação n.° 89/2022 e Termo de 

eferência, resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de 

instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de GLP para as 

1 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

  

dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba-

Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 

Parágrafo Primeiro 

Os serviços contratados serão prestados no Hospital Municipal do  Id Zilda 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo, nos locais a serem deter dos pelo 

responsável de cada uma das unidades, nas quantidades estipuladas ja.dte Termo de 

Referência. 

• 
Para fins de esclarecimento, os endereços das unidades 00: 

a. Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns- Hmiza: Ru*Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná; 

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo:Aa Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio 

Cercado, Curitiba, Paraná; 

Parágrafo Segundo 

Os serviços deverão ser ptados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Terceiro  

Fazem  parted  resente Contrato, como se nele houvessem sido transcritos, o 

Termo de Referência Proposta da CONTRATADA. • 
Parágrafo Quato 

$As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

possui 'vínculo ernpregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta titular e 

ur responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, 

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 
4.9 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.  

Ds 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Pardo rafo Quinto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de presa para prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito deOiróleo (GLP), serviço de 

instalação, abastecimento dos tanques e adequação xig} Central de GLP para as 

dependências do Hospital do Idoso Zilda Arns, Centro Meio Comunitário Bairro Novo. 

I.Central Hospital do Idoso Zilda Arns: a c al  será constituída por 10 (dez) tanques 

com capacidade de 190Kgs (P.190-3 Kgs/horas de vaporização por tanque) que 

serão instalados em linha. 

Central Centro médiceomunitário Bairro Novo: a central será constituída 

por 02 (dois) tanques ^'M capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas de 

vaporização por tanque)mbém instalados em linha. 

IV. OsÁrtitiues e cilindros deverão ser disponibilizados pela contratada 

em regime de selnodato. Adequações necessárias para o perfeito funcionamento da 

central e foruêbimento dos materiais, equipamentos e mão de obra para a execução 

ficarão apcargo da CONTRATADA. 

V. O teste de estanqueidade na rede de gás (GLP), com reposição, troca e 

manutenção, incluindo ainda a instalação dos materiais ou peças dos componentes 

danificados e/ou fora da validade, da rede ficará a encargo da CONTRATADA. 

VI. A instalação e manutenção (incluindo mão de obra, peças ou qualquer outra 

que seja necessária dos tanques, bem como a elaboração do projeto de adequação 

das instalações de ligação de entrada da central GLP; com a  respective  anotação de 

responsabilidade técnica serão de inteira responsabilidade da empresa 

CONTRATADA, bem como a retirada dos tanques após o término do CONTRATO. A 

retirada destes deverá ocorrer somente após esvaziamento e não implicará em 

qualquer tipo de ônus para a CONTRATANTE. 

VII. Os abastecimentos deverão ser executados por profissionais devidamente 

DS  3 

 

  



Õ 

* 



•  Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  
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habilitados, no horário e nos dias úteis de expediente do CONTRATANTE (das 8 As 17 

horas), sendo que a CONTRATADA ficará totalmente responsável por qualquer tipo de  
was,\  dano ou avaria, inclusive por ocasião de acidente de trabalho. 

1;5v  

CLAUSULA TERCEIRA — DAS SOLICITAÇÕES DE FORNECIMENTO DE  GAS  

I. As solicitações serão efetuadas pelo setor de CONTRATANTE atrages de  e-mail  e 

Central de atendimento para a CONTRATADA; 

II. As solicitações deverão ser atendidas nos prazos estabelecictes no CONTRATO;  

III. Ao atenderem à solicitação, a CONTRATADA dev providenciar os meios 

necessários para perfeita execução dos serviços; 

IV. A CONTRATADA deverá manter constante g clement°  da conta de  e-mail  e 

central de atendimento indicado, mantendo-a a0a e fazendo atualizações constantes 

dos e-mails  recebidos e enviados durante azo de prestação dos serviços;  
OP"  V. A CONTRATADA deverá acusaLwrecebimento dos e-mails  de solicitação de 

serviço da CONTRATANTE no praX5p áximo de 04 (quatro) horas após o horário que 
" 

a CONTRATANTE o enviou; 

VI. A contagem do prazo p.aJacusar  o recebimento do  e-mail  será paralisada As 17 

horas do dia do envio, esta continuada As 8 horas do dia útil seguinte; 

VII. Decorrido esse, azo sem que haja manifestação por parte da CONTRATADA, a 

solicitação de s iço será considerada como recebida e será iniciada a contagem do 

prazo para as*dimento; 

VIII. 0 r2o máximo para entrega da carga de gás será de 24 (vinte e quatro) horas 

a  co  r do recebimento do  e-mail  ou telefonema; 

I Ao chegar ao local de atendimento, o técnico da CONTRATADA deverá se 

apresentar ao funcionário designado pela CONTRATANTE, que lhe entregará a  

respective  Ordem de Serviço para ser devidamente preenchida, em especial apondo 

data e hora de chegada e de conclusão do serviço. A Ordem de Serviço deverá ser 

assinada por ambos (técnico e servidor); 

X. A via original da Ordem de Serviço ficará com o empregado designado pela 

CONTRATANTE; 

XI. Será de responsabilidade da CONTRATANTE a conferência dos serviços 

prestados e do correto preenchimento da Ordem de Serviço pelo técnico, em 

especial em relação As datas e horas; 

DS 4 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

    

     

     

XI. Os serviços que não estiverem de acordo deverão ser refeitos, a pedido do 

servidor designado, no prazo máximo de 03 (três) horas contada da data e hora 

registrada na Ordem de inicio dos serviços referente ao fato; 

XII. 0 controle do atendimento inicial e de conclusão do serviço será realizado 

empregado designado pela CONTRATANTE, com base nas datas tOtras 

certificadas nas respectivas Ordens de Serviço. 

XIII. Nenhum bem ou material do CONTRATANTE será removido o ransferido do 

seu local sem o consentimento formal da CONTRATANTE; 

XIV. Todo o material necessário para a execução dos serviç será fornecido pela 

CONTRATADA. 

XV. 0 CONTRATANTE sempre que possível,  corn,  icará à CONTRATADA as 

providências necessárias para sanar eventuais pi  emas detectados na execução 

dos serviços, porém a ausência de ifestação escrita por parte da 

CONTRATANTE não exime a CONTRA ADA, em nenhuma hipótese, da 

responsabilidade de corrigi-las. 

XVI. A CONTRATADA deverá ef r a instalação dos tanques e adequação da 

Central de Gás no prazo de (cinco) dias partir do recebimento da Ordem de 

Serviço. 

CLAUSULA QUARTA -7,4S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São ob, ações da CONTRATADA: 

I. &TIT  resa CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação e qualificação 

Orlaidas no Edital do Pregão Eletrônico durante toda a vigência do Contrato, ficando 

facultado à Feas, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade 

dos documentos apresentados quando daquelas fases. 

II. Após o recebimento da ia  (primeira) Ordem de compra, a empresa CONTRATADA 

deverá atender ao solicitado e emitir Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado 

através da Ordem de Compra, em nome da Fundação Estatal de Atenção 

Especializada em Saúde de Curitiba — Feas. 

Ill. Manter a disponibilidade de 24 horas no atendimento de solicitações de entrega; 

IV. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases em veículos apropriados para 

transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente no Brasil; 

5 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

V. Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos fornecidos 

VI. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento, inclusive fretes e 

seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

VII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,ç 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a está 

obrigada. 
4SV 

VIII. A CONTRATADA  clever-6 fornecer todos os materiais, mão-de-o A: equipamentos, 

transporte e ferramentas necessárias para o fornecimento da ca de gás, inclusive 

aqueles de segurança e proteção individual; 

IX. A CONTRATADA deverá observar às regras de se .1 - do CONTRATANTE 

para entrada ou saída de bens e pessoas no prédio; 

X. A CONTRATADA será responsável por quaist danos causados diretamente 
st- Administração ou a terceiros, decorrentes de stOculpa ou dolo na execução do objeto; 

XI. A CONTRATADA deverá levar imed*tente ao conhecimento ao gestor do 
-efr Contrato qualquer fato extraordinário -anormal que ocorra durante o fornecimento 

da carga de gás para adoção de mçIias cabíveis, bem como comunicar, por escrito, 

e de forma detalhada, todo tipqë acidente que eventualmente venha a ocorrer nas 

dependências da CONT TE; 

XII. A CONTRATADA jerá manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em 

compatibilidade  cop obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação  ex'  as pela NBR 14024 - Centrais prediais e  industrials  de gás 

liquefeito e cOtrato. 
''6‘V 

XIII. A NTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade em toda a rede 

exis 'Nte, entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação; 

XIV.. Os tanques deverão ser submetidos, pela CONTRATADA, a testes hidrostáticos  

'ern  toda a instalação, conforme exigência  NR-13 e Portaria 3214 do Ministério do 

Trabalho, entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação. Deverá ainda 

apresentar o Prontuário do Vaso de Pressão caso se enquadre no Anexo  III  da  NR-

13. 

XV. A CONTRATADA deverá atender os requisitos aplicáveis da  NR-20 quanto aos 

recipientes de GLP e ainda atendimento a  NR-10 no quesito de aterramento dos 

cilindros de inflamáveis; 

XVI. A CONTRATADA deverá efetuar a manutenção preventiva e corretiva, sem 

custos a CONTRATANTE, dos equipamentos comodatados. 
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XVII. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor designado para gerir o contrato as 

Guias (via da CONTRATANTE) das Anotações de Responsabilidade Técnica  (ART)  „ 

junto ao CREA devidamente quitadas, referente ao objeto contratado. 

XVIII. O Termo de vistoria conforme Anexo, declarando que a empresa represe,, 
por um profissional regularizado junto ao CREA, preferencialmente, e que,‘ja do 

quadro de pessoal da licitante, procedeu vistoria nas instalações da FE" e tomou 

conhecimento de todas as condições necessárias para a execução dorviços objeto 

deste Termo de Referência, de forma a subsidiar a formulação de proposta. 

XIX. Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desco cimento de qualquer 

detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que p  am  provocar empecilhos 

na realização dos serviços aqui discriminados, ou m o gerar atrasos na execução 

das etapas dos trabalhos, arcando a empresa  corn  aisquer ônus decorrentes desses 

fatos, sendo necessária declaração das licitiis de que conhecem as condições 

locais para a execução do objeto,  conform órdão n° 983/2008-TCU-Plenário; 

Parágrafo Primeiro 

A inadimplência da CON>1kÁTADA  com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transf a Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá oner o objeto do contrato; 

Parágrafo Segundo  

O trar*Yorte dos itens deverá ser feito dentro do preconizado para estes 

produtos e de ' bmente protegidos quanto a p6 e variações de temperatura. 

Paráqio Terceiro  

I. A manutenção preditiva, preventiva e corretiva e a limpeza e transporte relacionados 

A central reserva  (Backup)  de cilindros, que garantam o adequado funcionamento 

desta, terão todos os custos sob a responsabilidade da Contratada. 

II. A Contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica referente 

a instalação e manutenção das Centrais. 

Parágrafo Quarto  

Os itens deverão ser fornecidos em cilindros de uso padrão medicinais 

devidamente com o lacre do fabricante, com a capacidade previamente estipulada. A 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

contratada deverá fazer Lima verificação  "in  loco" do local visando antever questões que 

assegurem o correto fornecimento dos produtos. A entrega dos cilindros será realizada a 

partir de programação e/ou solicitação da Administração do HIZA e ocorrerá no mesm 

momento da retirada dos cilindros vazios, em dias úteis e nos finais de semana e feriad A 

Contratante não custeará qualquer tipo de despesas referente ao transporte, m seio e 

testes hidrostáticos nos cilindros, ou quaisquer outras despesas.  
sr  

Parágrafo Quinto 

No caso de o produto apresentar alterações em sua c posição, aspecto, ou 

mesmo havendo denúncias pelo Hospital do Idoso Zilda Arns, p eniente dos profissionais, 

a empresa será contatada e deverá providenciar análise do duto em Laboratório analítico 

- certificadores habilitados para atestar a conformid às exigências e requisitos de 

qualidade a serem cumpridos por fabricantes e forneoêdores dos mesmos. 

Parágrafo Sexto 

No caso de discordância, a ÇNTRATANTE se reserva o direito de realizar a 

análise sendo que o  Onus  dela será d9iiteira responsabilidade do fornecedor. 

CLAUSULA QUINTA — DASÇO3RIGAÇOES DA CONTRATANTE 

São obriga es da CONTRATANTE: 

I.cvidenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais 

atiO seu corpo funcional, ou seja, manutenção e engenharia; 

II. A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais 

ampla e completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um 

funcionário para acompanhamento, que poderá entre outros: 

a. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de 

eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua 

correção; 

b. Determinar a imediata retirada do local de trabalho de empregado que 

estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização, exigindo sua substituição imediata; 
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R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
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c. Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto 

fornecido que esteja em desacordo ou insatisfatório; acompanhar e 

atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Ill. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desemp ar 

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

IV. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solic ao escrita 

da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações icionais para 
4 

dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presenVXontrato. 

V. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualque roblema nos serviços 

prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos serviço respectivos pagamentos, 

se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da vntrega da notificação, não for 

tendida a reclamação, sem prejuízo das penaIidadeá que ficar sujeita. 

VI. Rejeitar no todo ou em parte, os itens entre es em desacordo com as exigências 

do Termo de Referência e seus anexos; .‹Aqici' 

VII. Efetuar o pagamento à CONTRAT • fi A no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabe •,•s"clos no Edital, seus anexos e Lei n° 8.666/03. 

CLAUSULA SEXTA - DO VALO 

Pela entrega al  do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

receberá a CONTRPADA a importância de R$ 137.970,00 observando-se para cada 

entrega, os seguirkW valores unitários para cada item: 

DESCRIAp 

o 

Item 01 — Gás Liquefeito de Petroleo 

(G LP)  

Até 21.000 

KG 
6,57 

Central de abastecimento 2  Comodato 

Parágrafo Único  

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 
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CLAUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fisc 

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 010  (primeir a 

útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasurw,  sendo 
&' 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte doOrnentação: 

a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, EstaçIl e Municipal; 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGT7V 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro  

Sendo identificada pela CONTRATANTE obrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito ktONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia 0til após a prof lização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Claus )sera suspenso, até que haja a regularização 

da cobrança, sendo reiniciado o prazo pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo 

Em sendo coitada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nótk,  iscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

CONTRATADA, 4ual deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subsequegge ao da comunicação. 

CLA LA OITAVA - DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá 

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de 

EM = Encargos morat6rios; 

N = Número de dias entre a data 

pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

o 

CLÁUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterado ir reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da a entação da proposta, nos termos da 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigó da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instru o Normativa n° 02/2021 — SMF, ou seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- 

Parágrafo Único 

Caso o índice e belecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possAplais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legiqlágão então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as pari elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescente  

• 4)  
CLAU§pLA DECIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
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Fundsvio Estabal de Abent,50 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualqu* 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e aindAm 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará ita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 
#k) 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, iíulta de mora será de 

até1 % ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimply* o contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112_ 0,15iciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As pegiaYidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do  con , poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

ordo com o artigo 87, inciso  III,  da Lei n.° 8.666/93. 

e. Suspensão do direito 

a 2 (dois) anos, penalid 

natureza da falta e,615rejuizo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. • f. Declar o de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publica e'ria imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

,0$ 
Parágváfo Primeiro  

Decreto Municipal 610/2019, d 

licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

-Or 
muladas. 

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

Parácirafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao El-ado  e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRA ANTE de 
4-rs 

recorrer as garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos pre,p2os causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contith, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA FISCALIZAÇÃO DQSSERVIÇOS 

A empresa contratada  sera  a única e lusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o ito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tao, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contr a, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do ntrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar 5 empresa tratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo o4isatisfatorio; 

c) Acompanhar .5tstar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo Úni 

CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

de vigência do contrato, para representa-la sempre que necessário. 

LAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

DS 13 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA— DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo re  as 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 7k-379 e 80 da 

Lei 8.666/93. 
**‘ 4  

Parágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por periodo a ser esti tilldo pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo 

Se, a qualquer tempo, na vigência d e contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de o direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido m prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer otese de rescisão, caberá (mica e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento 

CO NTRATANO. 

10 
ParácirOfo Quarto 

i• nadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

a imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

o 

das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

período de comunicação independentement, do rescisão formulado pela da 

14 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATAD s normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis a espé48. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no a igo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os seryt* es Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Satos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamenteØfn a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA VI CIA 

0 contrato vigerá por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua 

assinatura, não podendo ser rrogado. 

• CLAUSULA DÉCIMA00 A - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

NTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato etconformidade  com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as detAinações de orgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

1309/2018, além das demais normas e politicas de proteção de dados de cada pais onde 

4fouver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 
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•  Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  
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II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito d 

CONTRATANTE;  

III. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terce' , com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, qu Ydireta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinagão tgal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá inforni previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar ca eis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e o) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique viola, o ou risco de violação das 

disposições legais relativas a proteção de Dados soais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que v a a ter conhecimento ou suspeita. 

• 

Paragrafo primeiro 

A CONTRATADA será integ ente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material,  be  omo pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta RATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONT TADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso j1dados pessoais. 

Paraqrafo sequn 

Estrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização ,dbs dados pessoais, sensiveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamOto e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pRIO, CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

orventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paraqrafo terceiro  

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 
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as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e  independent  
nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que ta 

ingerência, incluidas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nhuma 

hipótese a CONTRATANTE  sera  responsabilizada pelo TratamentQ'de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA.  Ns.  

CLAUSULA VIGÉSIMA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Ca*1 do Estado do  Parana,  para 

as ações que porventura decorram do presente contrato  corn  renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi es strumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados a presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraídas as c6 necessárias. 

Curitiba, 21 de novembro de 2022. 

DI !fa Sazifredo Paulo Alves 

-4) -Fundaoao  Estatal  de Atancao a 
afredo Paulo  Alvas  Paz, 

,m.pqratoda Ewecuttva, 
TPdiratonas@faaescuntba.pr.gov.br  

Vials' 202212.018-1425:55 -woo.  

Sezifrekciwaulo Alves Paz 

ILIVator Geral — Feas 

ardenador de Despesas  

r--DocUSigned by: 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 96/2022- FEAS 

Contrato Administrativo n° 96/2022-FEAS 

contratação de empresa especializada na pres 

de serviço de instalação e adequação da Q.al de 

GLP para as dependências das unid,Xs geridas 

pela Fundação Estatal de Atenç"à Saúde de 
4v  , 

Curitiba- Feas, pelo  period°  cite 180 (cento e 

oitenta) dias, que entre st,celebram a Feas — 

Fundação Estatal sWAtenção à Saúde e a 

empresa Companhi Itragaz  SA.  

o 

Aos 21 dias do mês de novembro do  ad  de 2022, nesta cidade de Curitiba, 

Capital do Estado do Paraná, presentes dei lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO A SAÚDE, doravante denomina CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato represen p pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pe *Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49,  ass's  aos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique  !gin°  Borges, 

OAB/PR n.° 50.529, e de ou lado a Companhia Ultragaz  SA.,  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNP41 sob n.° 61.602.199/0157-30, com sede na RODOVIA BR 476 

(RODOVIA DO XISTe2290 - THOMAZ COELHO, CEP 83.707-440, Araucária / Paraná, 

neste ato represe0da por ANA PAULA SANTORO CORIA, brasileira, inscrita no CPF/MF 

n° 130.325.78§4,-25, com fundamento nas informações contidas no Processo Administrativo 

n° 291/202,— Feas, Dispensa de Licitação n.° 89/2022 e Termo de Referência, resolveram 

e acor4hirann firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 
,h,\> 

e,Sgbelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e 

adequação da Central de GLP para as dependências das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção á Saúde de Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) 

dias. 
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Parágrafo Primeiro  

A COMODANTE, como legitima proprietária, cede em regime de comodato, 

COMODATÁRIA, os seguintes bens: 

I. Central Hospital do Idoso Zilda Arns: a central será constituída por 10 z) 

tanques com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/horas de vaporização p nque) 

que serão instalados em linha. 

II. Central Centro médico Comunitário Bairro Novo: a central seronstituida por 

02 (dois) tanques com capacidade de 190Kgs (P.190-3,00Kgs/h s de vaporização 

por tanque) também instalados em linha. 

Parágrafo Segundo 1;7 

Os serviços contratados serão prestados n ospital Municipal do Idoso Zilda 

Arns, Centro Médico Comunitário Bairro Novo, nolocais a serem determinados pelo 

responsável de cada uma das unidades, nas iantidades estipuladas neste Termo de 

Referência. 

Para fins de esclarecimento, Qndereços das unidades são: 

a. Hospital Municipal do l  so  Zilda Arns- Hiza: Rua  Lott-16d°  Boutin,  n.° 90, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, P 

b. Centro Médicoilmunitário Bairro Novo: Rua Jussara, n.° 2.234, Bairro Sitio 

Cercado, CuritibeParaná; 

Parágrafo Te iro 
s&• 

serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada. 

)(Zi 

Patwrgrafo Quarto  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvessem sido transcritos, o 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta titular e 

única responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 
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(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 
<.15.  

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE76, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividadq)Ae 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

o 
Parágrafo Sexto 

A CONTRATADA somente manterá na execução dos 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA INSTALAÇA0 E MAROVENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

São responsabilidades da COM ANTE, sem ônus para a COMODATÁRIA, 

quanto aos cilindros cedidos  ern  Comod 

I. 0 fornecimento e instalação central e das baterias de cilindro e de reserva, nas 

unidades anteriormente de 4as,  sera  realizada exclusivamente pela CONTRATADA, 

no prazo máximo de (vinte) dias, contados da emissão da primeira ordem de 

compra.; 

II. Qualquer ptpcedimento de manutenção dos equipamentos ou das baterias 

reservas, naçuypoderá interromper o suprimento de gases das unidades contempladas 

no contggo, sendo que a CONTRATADA será responsável por certificar- se das 

medidas necessárias para evitar interrupções no fornecimento, sem  onus  

G,Ø'JTRATANTE; 

Ill. A CONTRATADA atender a todas as medidas de segurança necessárias à revisão e 

manutenção das instalações dos equipamentos de distribuição de gases, bem como, 

adequação as normas vigentes quanto à localização e condições do ambiente de 

instalação de tais. 

IV. Os profissionais envolvidos na revisão da instalação devem ser devidamente 

qualificados, estando subordinados a um Responsável Técnico da Empresa 

vencedora, devidamente registrado no Crea/ PR. 

V. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos 

deverão ser fornecidos pela Empresa vencedora e a instalação deverá ser realizada 
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• 

pela mesma por meio de profissionais técnicos qualificados. 

VI. Juntamente com a entrega e a instalação dos equipamentos, a Empresa vencedora 

deverá entregar a CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança 
'›r1;  fornecer orientação quanto As regras de guarda e exibição desses documentos. 

. 
VII. 0 presente contrato inclui as atividades necessárias de manutenção  pr ntiva e 

aferições. 

VIII. Entregar todos os equipamentos juntamente com a entrega da prjiéira aquisição 

dos gases objeto da presente licitação; 

IX. Manter em perfeitas condições de uso e funcionarnetb dos equipamentos 

fornecidos; devendo para isso realizar manutenções peri6 s; 

X. Realizar testes nos equipamentos, quando necesoono e sempre que solicitado, 

emitindo laudo técnico com rastreabilidade ao mm 

XI. Prestar manutenção preventiva num interv regular máximo de 6 (seis) meses, 

com a finalidade de conservar os equipa os em perfeitas condições de uso e de 

funcionamento, com encaminhament e laudo técnico das condições de cada 

equipamento; 

XII. Responsabilizar-se pelas ssoas que venham a executar os serviços de 

manutenção dos equipam 

obrigações e ações orrentes, pagamento dos salários e demais vantagens, 

recolhimento de to as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por 

quaisquer acidefites de que seus empregados possam ser vitimas, quando em 

serviço, na ,torma expressa e considerada nos artigos 3° e 6° do Regulamento de  
go  

Seguro  go-Acidentes de Trabalhos, aprovado pelo Decreto n° 61.784/67; 

XIII.,estar assistência e suporte técnico com a finalidade de esclarecer dúvidas e 

olver problemas relativos a características técnicas, funcionamento lógico e físico 

do equipamento, sempre que solicitado; 

XIV. Retirar e entregar nas dependências da COMODATÁRIA os equipamentos 

objetos do contrato, sendo o transporte de responsabilidade e ônus da COMODANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DOS BENS. 

A COMODATÁRIA utilizará os bens descritos na cláusula primeira para 

desenvolvimento das atividades nas unidades previamente estabelecidas no Termo de 

tos, decorrentes deste instrumento, pelos seus direitos, 
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o 

Referência, mais precisamente para utilização dos produtos fornecidos pela COMODANTE 

e adquiridos pela COMODATitRIA através da Dispensa de Licitação n° 89/2022- Feas. 

CLAUSULA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE DA COMODATÁRIA 

São responsabilidades da COMODATÁRIA, quanto ao presente inst ento: 

4 
I. Adquirir da COMODANTE os gases objeto da presente Jpitação dentro da 

nsa de Licitação n.° 

89/2022 

II. Usar os tanques somente nas unidades destinadas te processo.  

necessidade da Feas e até o quantitativo previsto na  Disk  
0:y 

III.  Entrar em contato com a COMODANTE no c de problemas com os tanques, 

O 

para viabilizar as manutenções ou substituiçõe cessárias: 

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA 

0 presente instrumento t inicio a partir de sua assinatura e vigorará até 180 

(cento e oitenta) dias ou até que finalizado na forma das cláusulas sexta e sétima. 

Parágrafo Único  

O presentontrato poderá ser objeto de renovação, caso renovado o contrato 

principal, ou seja,,Oontrato de Prestação de Serviços de fornecimento de gás liquefeito de 

petróleo (GLPOcluindo a instalação e abastecimento dos tanques e adequação da central 

de gás paras unidades sob gestão da Fundação Estatal de Atenção Especializada em 

Sat:lc:lei:Curitiba, celebrado entre as partes e registrado sob o n° 95/2022. 

"LAUSULA SEXTA — DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Enquanto houver gás liquefeito armazenado no tanque a COMODANTE deverá 

prestar toda a assistência técnica prevista no Edital de Embasamento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO 
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O inadimplemento de qualquer cláusula do presente instrumento 

poderá ser motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a COMODANTE, por perdas 
41,  

danos. Ner"» 

CLAUSULA OITAVA — DA DEVOLUÇÃO DOS BENS 

Em caso de rescisão, independentemente da causa, ou, ao 

vigência, os bens cedidos deverão devolvidos a COMOD, 

depreciações normais de uso e pelo tempo. 1V" 

de seu prazo de 

E, ressalvadas as 

CLAUSULA NONA — DA LEGISLAÇÃO 

Subsidiariamente As cláusulas de instrumento, aplicar-se-ão as normas 

previstas no Código Civil Brasileiro e demais positivos legais cabíveis.  

CLAUSULA DÉCIMA — DAS PENA DES  

Na hipótese de a:,  

motivo, ou o fizer fora da especificações e condições pré-determinadas e 
, . 

qualquer outra hipot de inexecução parcial ou total do contrato, estará 

seguintes penalid s, independente de outras previstas em lei: 

'141V  
a. Advertência. 

no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será de 

até1°/0 ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

e--- DS 

IVY 

NTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

ainda, em 

sujeita As 

6 





4X,'")" 
Ill) poderão ser 

n1_1214nnilnll 2 _ IT12_1(rmarrn-ma-rarvau,A niuvnytEAF ANEggigigADINEGisiKAOG_FFAsoctm 
DocuSign Envelope ID: El F8342F-53A5-40AA-B8D0-2F7CD3824820 

• 
„av. :=.=' 

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 1z9P  

Parágrafo Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória  (it  

cumuladas. 

Parágrafo Segundo 

Quaisquer das penalidades aplicadas serão ifanscritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATANTE poderá m adamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independenteme da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuai§4ejuizos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto 
A‘,:p 

A apliao de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer às gtias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inad*ifente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

• cobrara judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 
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imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

43> Parágrafo Único  
4,tS' 

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRPTANTE, durante 

o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que neces 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RENÚNCIA 

•  

A CONTRATADA, por si e por sII eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionam ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos mun ais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRAbA RESCISÃO 

0 presente con,tr, poderá ser rescindido sem  Onus,  de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmOte, nas condições e hip6teses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Fftimeiro  

,?N-  a hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 
4>s' r ando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

4ibntar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 
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Contratos 
R. Capita) Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

    

     

     

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação d a rescisão formulado pele 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto zNO 
O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato pode ,ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou  inter  ação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e dan quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou d*sOlver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por de inação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos rviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela NTRATANTE . 

CLAUSULA DÉCIMA QU,,RTA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

• O preser*Instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA ás normas 

contidas na LeØ 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis à espécie. 

2§3  
A DÉCIMA QUINTA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA VIGÊNCIA 

O contrato vigerá por até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua 

WIF 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.prgov.br  

assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 

8.666/93 e demais alterações. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a att.ié'r no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de9Dados Pessoais e 
z  

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a ma*ria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e politicas de proteção círdados de cada  pars  onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos cliert.tes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRAT_4AP deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de seguran adnninistrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a n fidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consulta /transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra  ac  o não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental  Oa  devida; 

II. Acessar os dados dentr seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou ovidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE:J'  

III. Garantir,Aue os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com  
go  

exceçã9 da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indir*mente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paraorafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

10 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

    

     

     

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo 

&t":$ 

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais lik,'bt essidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATARA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na dida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados P oais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro q uer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra otese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro 

A CONTRATADA declara, porWeio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação a vel sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.70 t )8 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais ntias setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técniç/de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionapara controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua come>'Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos  term  0% da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

inge cia, incluidas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

tese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 
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achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraidas as cópias necessárias. 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

Cf RATADA 

Documento assinado digitalmente 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
Data: 08/1212022 14:40:39-0300 
Verifique em https://yerificador.iti.br  

Documento assinado digitalmente 

VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAR 
Data: 08/12/2022 14:47:29-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br  
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 97/2022 — FEAS 

Contrato Administrativo n° 97/2022-FEAS par 

contratação de empresa especializada na pres o 

de serviço continuado de fornecimento, Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP), em recip.  tes do tipo 

P-45 para as dependências das ades geridas 

pela Fundação Estatal de A ão  à Saúde de 

Curitiba- Feas, pelo period'de até 180 (cento e 

oitenta) dias, que en* si celebram a Feas — 

Fundação Estatal e Atenção à Saúde e a 

empresa Com ia Ultragaz  SA.  

Aos 21 dias do mês de novembro cno de 2022, nesta cidade de Curitiba, 

Capital do Estado do Paraná, presentest  um lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO A SAUDE, doravante deno 1da CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato repréOada pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 eélo Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasparin, 

CPF/MF n.° 477.837.539-49 istidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique  !gin°  Borges, 

OAB/PR n.° 50.529, e de91ro lado a empresa Companhia Ultragaz  SA,  pessoa juridica de 

direito privado, inscrit,no CNPJ/MF sob n.° 61.602.199/0232-44, com sede na RUA  

ANTONIO  FREDEft: OZANAN, 1655 — BRIGADEIRO, Canoas / Rio Grande do Sul, CEP 

92.420-360, nIe ato representada pelo Sr. José Vilmar de Oliveira, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF -ftP 490.821.910-91, com fundamento nas informações contidas no Processo 

Admini$ rativo n° 291/2022 — Feas, Dispensa de Licitação n.° 89/2022 e Termo de 

rência, resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e 

ondições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Tem o presente por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em recipientes 

do tipo P-45 para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 

Saúde de Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 
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Contratos 
R. CapitOo Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  
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Parágrafo Primeiro 

Os serviços contratados serão prestados na UPA CIC, localizada na Rua SenacL* 

Accioly Filho, 3370 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, Paraná, nas quantid\  es 

estipuladas neste Termo de Referência. 

Parágrafo Segunda  

Fazem parte do presente Contrato, como se nele houvesse 'do transcritos, o 

Termo de Referência e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceira  

As pessoas que venham a executar os serv s decorrentes deste instrumento 

possuirão vinculo empregaticio exclusivamente cornOCONTRATADA, sendo esta titular e 

Onica responsável pelos direitos, obrigações e s decorrentes, pagamentos dos salários 

e demais vantagens, recolhimento de toda s obrigações sociais e tributos pertinentes, 

indenização por quaisquer acidentes de seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e  co erada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhumaApotese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos ssoYviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CON1RTANTE e a CONTRATADA. 

Parágrafo Quarta- 
W" 

A . ONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente fratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para prestação 

de serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de 

instalação, abastecimento dos tanques e adequação da Central de GLP para as 

dependências da UPA CIC. 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

I. UPA CIC: a central será constituída por 02 (dois) Cilindros P-45 possui 45 quilos de 

GLP, pressão de vapor interno proporcionar um valor acima de 17,5 kgf/cm2, também 

instalados em linha. 

II. Os cilindros deverão ser disponibilizados pela contratada em regime de com 

Adequações necessárias para o perfeito funcionamento da central e forneci lo  dos 

materiais, equipamentos e mão de obra para a execução ficarão cargo da 

CONTRATADA.  

III. 0 teste de estanqueidade na rede de gás (GLP), com posição, troca e 

manutenção, incluindo ainda a instalação dos materiais ou g, as dos componentes 

danificados e/ou fora da validade, da rede ficará a encarg CONTRATADA. 

IV.A instalação e manutenção (incluindo mão de obr peças ou qualquer outra que 

seja necessária dos tanques, bem como a elabora do do projeto de adequação das 

instalações de ligação de entrada da centra  LP;  com a respectiva anotação de 

responsabilidade técnica serão de iira responsabilidade da empresa 

CONTRATADA, bem como a retirada dos tanques após o término do CONTRATO. A 

retirada destes deverá ocorrer s ente após esvaziamento e não implicará em 

qualquer tipo de ônus para a C RATANTE. 

V. Os abastecimentos dQye10 ser executados por profissionais devidamente 

habilitados, no horário es dias Oteis de expediente do CONTRATANTE (das 8 às 17 

horas), sendo que aO2ÔNTRATADA ficará totalmente responsável por qualquer tipo de 

dano ou avaria1 ií4sive por ocasião de acidente de trabalho. • 
CLAUSULA TOCEIRA — DAS SOLICITAÇÕES DE FORNECIMENTO DE  GAS  

•6`P 
L'As solicitações serão efetuadas pelo setor de CONTRATANTE através de  e-mail  e 

Central de atendimento para a CONTRATADA; 

II. As solicitações deverão ser atendidas nos prazos estabelecidos no CONTRATO;  

III. Ao atenderem à solicitação, a CONTRATADA deverá providenciar os meios 

necessários para perfeita execução dos serviços; 

IV. A CONTRATADA deverá manter constante gerenciamento da conta de  e-mail  e 

central de atendimento indicado, mantendo-a ativa e fazendo atualizações constantes 

dos e-mails  recebidos e enviados durante o prazo de prestação dos serviços; 

V. A CONTRATADA deverá acusar o recebimento dos e-mails  de solicitação de 

serviço da CONTRATANTE no prazo máximo de 04 (quatro) horas após o horário que 

3 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

a CONTRATANTE o enviou; 

VI. A contagem do prazo para acusar o recebimento do  e-mail  será paralisada As 17 

horas do dia do envio, sendo esta continuada As 8 horas do dia útil seguinte; A.1b7 

Decorrido esse prazo sem que haja manifestação por parte da CONTRATADA 

solicitação de serviço será considerada como recebida e será iniciada a contaem do 

prazo para atendimento; 
'ST 

VIII. O prazo máximo para entrega da carga de gás será de 24 (vinte liatro) horas 

a contar do recebimento do  e-mail  ou telefonema; 

• IX. Ao chegar ao local de atendimento, o técnico da  CON TADA deverá se 

apresentar ao funcionário designado pela CONTRATA , que lhe entregará a 

respectiva Ordem de Serviço para ser devidamente p nchida, em especial apondo 

data e hora de chegada e de conclusão do servi 9 Ordem de Serviço deverá ser 

assinada por ambos (técnico e servidor); 

X. A via original da Ordem de Serviço4t  rá  com o empregado designado pela 

CONTRATANTE; 

XI. Será de responsabilidade d ONTRATANTE a conferência dos serviços 

prestados e do correto preerØmento da Ordem de Serviço pelo técnico, em 

especial em relação As dat horas; 

XI. Os serviços que na estiverem de acordo deverão ser refeitos, a pedido do  
re"''  

servidor designadQ6 prazo máximo de 03 (três) horas contada da data e hora 

registrada na Orn de inicio dos serviços referente ao fato; 

XII. O contrQIdo atendimento inicial e de conclusão do serviço será realizado por 

empregad designado pela CONTRATANTE, com base nas datas e horas 

certitiAdas nas respectivas Ordens de Serviço. 

. Nenhum bem ou material do CONTRATANTE será removido ou transferido do 

seu local sem o consentimento formal da CONTRATANTE; 

XIV. Todo o material necessário para a execução dos serviços será fornecido pela 

CONTRATADA. 

XV. 0 CONTRATANTE sempre que possível, comunicará A CONTRATADA as 

providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados na execução 

dos serviços, porém a ausência de manifestação escrita por parte da 

CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, da 

responsabilidade de corrigi-las. 
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R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 
Pinheirinho - Curitiba/ PR 

CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Sao  obrigações da CONTRATADA: 

• 
I. A empresa CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação %-(jbalificação 

exigidas no Termo de Referência durante toda a vigência do Cffil-ato, ficando 

facultado a Feas, a qualquer momento, exigir a apresentação d rte  ou totalidade 

dos documentos apresentados quando daquelas fases. 

II. Após o recebimento da  la  (primeira) Ordem de compra empresa CONTRATADA 

deverá atender ao solicitado e emitir Nota Fiscal/Faira do fornecimento efetivado 

através da Ordem de Compra, em nome undação Estatal de Atenção 

Especializada em Saúde de Curitiba — Feas. 

Ill. Manter a disponibilidade de 24 horas notndimento de solicitações de entrega; 
9,V 

IV. Responsabilizar-se pelo  transport  mos Gases em veiculos apropriados para 

transporte de cargas perigosas, sego a regulamentação vigente no Brasil; 

V. Realizar a manutenção técni preventiva dos equipamentos fornecidos 

VI. Responsabilizar-se por os os ônus relativos ao fornecimento, inclusive fretes e 

seguros desde a origerni
0 té sua entrega no local de destino; 

VII. Não transferir erceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações  ass  idas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta 

obrigada. 

VIII. A C,9NTRATADA deverá fornecer todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, 

traworte e ferramentas necessárias para o fornecimento da carga de  gas,  inclusive 

eles de segurança e proteção individual; 

IX. A CONTRATADA deverá observar as regras de segurança do CONTRATANTE 

para entrada ou saída de bens e pessoas no prédio; 

X. A CONTRATADA  sera  responsável por quaisquer danos causados diretamente 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 

Xl. A CONTRATADA deverá levar imediatamente ao conhecimento ao gestor do 

Contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante o fornecimento 

da carga de  gas  para adoção de medidas cabíveis, bem como comunicar, por escrito, 

e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer nas 

dependências da CONTRATANTE; 
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*FEAS 
Furidaçâo Esbabal do Aionwity 

0 6 Salida de Curitiba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

XII. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do CONTRATO, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas pela NBR 14024 - Centrais prediais e industriais de  gá  

liquefeito e contrato. S" 

XII. A CONTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade em todark7 rede 

existente, entregando a CONTRATANTE o laudo de comprovação; 

XIII. Os tanques deverão ser submetidos, pela CONTRATADA, a testOhidrostáticos 

em toda a instalação, conforme exigência  NR-13 e Portaria 32k4edo Ministério do • Trabalho, entregando a CONTRATANTE o laudo de compração. Deverá ainda 

apresentar o Prontuário do Vaso de Pressão caso se  en  tre no Anexo  III  da  NR- 

13. 1Pfr 

XIV. A CONTRATADA deverá atender os requisito plicáveis da  NR-20 quanto aos 

recipientes de GLP e ainda atendimento a N 10 no quesito de aterramento dos 

cilindros de inflamáveis; 

XV. A CONTRATADA deverá efetu manutenção preventiva e corretiva, sem 

custos a CONTRATANTE, dos equEentos comodatados. 

XVI. A CONTRATADA deverá sentar ao gestor designado para gerir o contrato as 

Guias (via da CONTRATAI, referente ao objeto contratado. 

XVII. Não serão aceitagagões posteriores quanto a desconhecimento de qualquer 

detalhe, incompreeáo, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos 

na realização ciaé-serviços aqui discriminados, ou mesmo gerar atrasos na execução 

das etapas szt9s trabalhos, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses 

fatos, s o necessária declaração das licitantes de que conhecem as condições 

locaisara a execução do objeto, conforme Acórdão n° 983/2008-TCU-Plenário; 

ParAgrafo Primeiro  

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

Parágrafo Segundo  

0 transporte dos itens deverá ser feito dentro do preconizado para estes 

produtos e devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura. 
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'ações da CONTRATANTE: 
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*
FEAS 
Fundwho rmbribakle Aboriplo 

ill 6 Saida de Curitiba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Parágrafo Terceiro 

A entrega dos cilindros será realizada a partir de programação e/ou solicitaçêo 

dos gestores do contrato, e ocorrerá no mesmo momento da retirada dos cilindros v s, 

em dias úteis e nos finais de semana e feriados. A Contratante não custeará  qua  er tipo 

de despesas referente ao transporte, manuseio e testes hidrostáticos nos,sf dros, ou 

quaisquer outras despesas. 

Parágrafo Quarto 

No caso de o produto apresentar alterações em s composição, aspecto, ou 

mesmo havendo denúncias pelos gestores e fiscais, eniente dos profissionais, a 

empresa será contatada e deverá providenciar análise Zoduto em Laboratório analítico 

certificadores habilitados para atestar a conformie ás exigências e requisitos de 

qualidade a serem cumpridos por fabricantes e fR>, cedores dos mesmos. 

Parágrafo Quinto 41". 

No caso de discordância \b* CONTRATANTE se reserva o direito de realizar a 
‘?,P 

análise sendo que o ônus dela se inteira responsabilidade do fornecedor. 

CLAUSULA QUINTA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Sao o4  

I. Prc»ftdenciar a fiscalização dos serviços executados, através de profissionais do seu 

o funcional, ou seja, manutenção e engenharia; 

II. A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela execução dos 

serviços, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e 

completa fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um funcionário para 

acompanhamento, que poderá entre outros: 

a. Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

b. Determinar a imediata retirada do local de trabalho de empregado que estiver sem 

uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, exigindo sua 

substituição imediata; 
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*FEAS 
Fungtvio 666460de Abencia ii• 6 S& d. Curitiba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

c. Solicitar à empresa contratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo ou insatisfatório; acompanhar e atestar o recebimento definitivo 

da execução dos serviços.  

III.  Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desemp 'ar 

41)'‘  

• 

seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado; 

IV. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solie  lo  escrita 

da CONTRATADA, ressalvados os casos de urgência, informações„Acionais para 
-§Y 

dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do preseni$ontrato. 

V. Notificar por escrito a CONTRATADA se verificado qualquei roblema nos serviços 

prestados. Poderá ser ordenada à suspensão dos servigóer'espectivos pagamentos, 

se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da notificação, não for 

tendida a reclamação, sem prejuízo das penalidad que ficar sujeita. 

VI. Rejeitar no todo ou em parte, os itens  entreaties  em desacordo com as exigências 

do Termo de Referência e seus anexos; 

VII. Efetuar o pagamento à CONTRAT A no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabe dos no Edital, seus anexos e Lei n° 8.666/03. 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALO 

Pela entrega 4661 do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

receberá a CONTRATA A a importância de R$ 3.837,00 observando-se para cada entrega, 

os seguintes valors, unitários para cada item: 

I. 

IT:EM CODIGO : tiEsAtgiko DO trtSr 
A 

CluAtidaffre tR 
mg 

319,75 221900 
Item 2- Gás liquefeito de petróleo em 

recipiente P45 
12 

Recipiente P45 2 Comodato 

Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 
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*FEAS 
Ruhr* Estatni de Abengto 

410 ri  SW& de  Cura 

Contratos 
R. Capita() Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CLAUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fisca .  

correspondente ao mês de referência, que deverá ser encaminhada até o 010  (primeirQa  

útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasursendo 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte d Mentação: 

I e Municipal;  a) Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Esta 

b) Certidões de regularidade com o recolhimento de FGT. 

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

Parágrafo Primeiro 

Sendo identificada pela CONTRATANTE a obrança de valor indevido nas 

faturas apresentadas, esta comunicará por escrito kOONTRATADA, em até 10 (dez) dias, 

contados a partir do primeiro dia útil após a  pro l'ização das Notas Fiscais/Fatura. Neste 

caso, o prazo previsto no caput desta Cláusti4será suspenso, até que haja a regularização 

da cobrança, sendo reiniciado o prazo pagamento da fatura a partir dessa nova data, 

sem a ocorrência de quaisquer encar à CONTRATANTE, seja a que titulo for. 

Parágrafo Segundo 

Em sendo CM tada pela CONTRATANTE a cobrança de valor indevido após o 

pagamento da Nota4lscal/Fatura, a CONTRATANTE comunicará por escrito a 

C aONTRATADA, a u I deverá efetuar o ressarcimento desses valores no faturamento do 

mês subseq
, 
 e ao da comunicação. 

, • 
CLAUSfiLA OITAVA — DA MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá 

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

    

     

     

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira; 
4'`• 

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e -to efetivo 

pagamento; 
4  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterado r reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apr„bsentação da proposta, nos termos da 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigeo, da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n° 610/2019 e Instruo1Normativa n°02/2021 — SMF, ou seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- 

Parágrafo Único  

Caso o índice e, belecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possg*'  ais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
Atv 

determinado pela legisoção então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescent - 
47  

Cliky3IJLA DÉCIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários na prestação de serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o  art.  65 da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, exceto supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 
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` -e 
Para o Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item  III)  poderão ser 

muladas. 

Protocolo 01-226293/2022 Anexo Ti - 03-20091312.0212CPDERo It4SM3teRSINFORNIOIMA EEAES'Affaitb 1 INFORMAÇÃO - FEASCPL 

6 
 Au.  

   

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

   

    

    

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualqu 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e aind 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará ita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato ulta de mora será de 

até1 % ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimpli o contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, vciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As petØdades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do  con ,  poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, d ordo com o artigo 87, inciso  III,  da Lei n.° 8.666/93. 

e. Suspensão do direito9Iicitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalid esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e, rejuizo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.°8666/93. 

f. Declarkao 

publica at'S'na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

• 

• de inidoneidade  para licitar na Administração Pública, com 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto r'7 
A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer ás garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos  pre  Zos causados 
,s* 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do  conk*,  ou promover a 

• cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada será a única e lusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o Ito  de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para thto, um servidor para acompanhamento, que 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contr a, por escrito, pela ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução do94;itrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar a empresa pOtratada, a substituição de qualquer produto fornecido que 

esteja em desacordo 9Onsatisfatono; 

Acompanhar efestar o recebimento definitivo da execução dos serviços. 

Parágrafo CinOs$ 

CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante 

o perfo>  o de vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário. 

03CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

12 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

* Fund** Esbatad de AborKlo 
410 5 &Ode de (ULNA  

Protocol;  01-226293/2022 Anexo 1.2 - 03-2012191T-R0212CPDEPlo745n(13*ASSIFLAIIIMPADA EE.EVESAlbilt 1 INFORMAÇÃO - FEASCPL 

• 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entrás  

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79m,  0 da 
? 

Lei 8.666/93. 
4 

 

Parágrafo Primeiro 

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, fica obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipula pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência desVfntrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de plen -tfireito ou extrajudicialmente, fica o presente 

contrato automaticamente rescindido, se1parejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipe de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recol 'énto das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE 

Parágrafo4uarto  

inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

mediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

trajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

13 
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SF Fundado  &Win/ de Abtango 

0 A Saida de Curitiba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA a"rormas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis à espécie.." 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS GESTORES • 
Para assunção das obrigações constantes no artigo 

•47A'' 

do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidor Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos  Sant adoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente,  corn  ciência dos envolvido. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA — DA VIGÉN 

0 contrato vigerá por até (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogasÈa critério das partes e nos termos do artigo 57 da Lei n.° 

8.666/93 e demais alterações  

• CLAUSULA DÉCIMA-0 NA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A ONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato `'Conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

14V9/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

*ouver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 
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*FEAS 
Fundapio  Estatal  de Abenp5o 

4110 il Saida de *NNW  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito 
*CY CONTRATANTE;  

HI.  Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terce' , com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quwydireta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação  %al  a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá infor 1- previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar catuveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e ) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violo ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados - soais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que vq‘ a ter conhecimento ou suspeita. 

Paraqrafo primeiro 

A CONTRATADA será integpYiente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, b iomo pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta à RATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONT TADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto à proteção e uso dados pessoais. 

Paraqrafo sequn 

EqÉrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização, ,dbs dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratarlitt e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pewCONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

orventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paraqrafo terceiro 

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 
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Olavo Gasparin 

Diretor Administrativo Financeiro Feas 

Documento assinado digitalmente 
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FEAS 
.SII Fu1dis6io EstabalcasAturrsio 

411 
6 Salida de Carlslaa  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e  independent  

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que 

ingerência, incluidas aquelas conduzidas por seus empregados e, em *?Ihuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamentc0de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 
4 

• CLAUSULA VIGÉSIMA— DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, CapAl do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato m renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi est strumento lavrado, que depois de lido e 
-44V 

achado conforme, vai por todos assinados presença de duas testemunhas, em uma 

(mica via, de onde serão extraídas as  có 7  necessárias. 

Assinado de for "Vgital por 
Sezifredo Pa es Paz 

,Dados: 202 .07 15:36:33 

Adobe  Acrobat Reader:  
3.20282 

Sezifredo POO Alves Paz  

Dire eral — Feas 

001iador de  Despesas  
6- 

Curitiba, 21 de novembro de 2022.  

JOSE  VILMAR DE S Assinado de forma digital por  JOSE  
VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091 

OLIVEIRA:49082191091 Dados: 2022.112811:17:36 -0300' 

Companhia  Ultragaz SA  

CONTRATADA 

ASS00130 0.11,41.41ENTE 

PEDRO HENRIQUE !GINO BORGES 

A coNosmictsee com  assn..; go.  se: verift.imetc 0 
heariAapraganthrfauleakreligui  

Pedro Henrique Igino Borges 

Assessor Jurídico — Feas 

Documento assinado digitalmente 

• VERIDIANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAN 
Data: 07/12/2022 16:19:57-0300 
Verifique em https:averificador.ittlar 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

• 

• 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° 98/2022- FEAS 

• 
Contrato Administrativo n° 98/2022-FEAS para' 

contratação de empresa especializada na presto 

de serviço de fornecimento de GLP tipo para 

as dependências das unidades iidas pela 

Fundação Estatal de Atenção àS e de Curitiba- 

Feas, pelo período de até 1 (cento e oitenta) 

dias, que entre si celebrarfl,% Feas — Fundação 

Estatal de Atenção Saúde e a empresa 

Companhia Ultra a*6A. 

Aos 21 dias do mês de novembro do de 2022, nesta cidade de Curitiba, 

Capital do Estado do Paraná, presentes de4 lado a FUNDAÇÃO ESTATAL DE 

ATENÇÃO A SACJDE, doravante denomina 'CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob n.° 

14.814.139/0001-83, neste ato representØ pelo seu Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves 

Paz, CPF/MF 366.713.809-10 e pela,  Diretor Administrativo Financeiro Olavo Gasprin, 
Sk')/  

CPF/MF n.° 477.837.539-49, assrdos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique  'gin()  Borges, 

OAB/PR n.° 50.529, e de outre%do a empresa Companhia Ultragaz  SA,  pessoa jurídica de 
.41'<  

direito privado, inscrita,CNPJ/MF sob n.° 61.602.199/0232-44, com sede na RUA  

ANTONIO  FREDER. -01A NAN, 1655 — BRIGADEIRO, Canoas / Rio Grande do Sul, CEP 

92.420-360, neste-ao representada pelo Sr. José Vilmar de Oliveira, brasileiro, inscrito no 

CPF/MF n° 0.821.910-91, com fundamento nas informações contidas no Processo 

AdministrifiVo n° 291/2022 — Feas, Dispensa de Licitação n.° 89/2022 e Termo de 

ReferãOcia, resolveram e acordaram firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e 

CQ ições a seguir estabelecidas: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de GLP 

tipo P45 para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 

Saúde de Curitiba- Feas. 

Parágrafo Primeiro 

1 



• 



Referência. 

Para fins de esclarecimento, o endereço da 

Protocolo 01-226293/2022 Anexo 7.1 - 04-201i2MC8122:13DP4do(5) /FAVAUFnEEAHSEHMEvIAÇÃO - FEASCPL 

*FEAS 
Fundtvilo Estalaide AttarAo al 6 Slide tki Curibba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

A COMODANTE, como legitima proprietária, cede em regime de comodato, 

COMODATÁRIA, os seguintes bens: 

I.UPA CIC: a central será constituída por 02 (dois) Cilindros P-45 possui 45 quilos de)• 

GLP, pressão de vapor interno proporcionar um valor acima de 17,5 kgf/cm2, tamn  

instalados em linha. 

0 fornecimento será de até 02 (duas) unidades por mês. 

Parágrafo Segundo 

Os serviços contratados serão prestados na UPA C nos locais a serem 

determinados pelo responsável da unidade, nas quantidades tipuladas neste Termo de 
• 

ade 6: 

• 

a. UPA CIC, Rua Senador Accioly Filho, 331 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba, 

Paraná. 

Parágrafo Terceiro 

Os serviços deverão jrestados nas dependências da contratada. 

Parágrafo Quarto  

Fazem pane do presente Contrato, como se nele houvessem sido transcritos, o 

Termo de Referêva e a Proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Quinto  

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes deste instrumento 

po*rirão vinculo empregaticio exclusivamente com a CONTRATADA, sendo esta titular e 

Ainica responsável pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários 

e demais vantagens, recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, 

indenização por quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas quando 

em serviço na forma expressa e considerada nos artigos 19 a 21 da Lei 8.213/1991, cujo 

ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a CONTRATANTE, 

e ainda, a prestação dos serviços ora contratados não implica em exclusividade de 

colaboração entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
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*FEAS 
Fundmie Estatei de Abertpki 

111 6 Snide de Curitiba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Parágrafo Sexto  

A CONTRATADA somente manterá na execução dos serviços objeto da 

presente contratação, profissionais que apresentem o seguinte perfil: 

a) Maiores de 18 anos; 

b) Portadores de atestado de boa saúde. 

O 

CLAUSULA SEGUNDA — DA INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO DOS EQUIgAIVIENTOS 
• ,o'Y  

Sao  responsabilidades da COMODANTE, sem ônus COMODATARIA, 

quanto aos cilindros cedidos em Comodato: 

O 

•s4 
I. A CONTRATADA atender a todas as medidas de segvrança necessárias à revisão e 

manutenção das instalações dos equipamentos de distribuição de gases, bem como, 

adequação As normas vigentes quanto A loc ágão e condições do ambiente de 

instalação de tais. 

II. Os profissionais envolvidos na ao da instalação devem ser devidamente 

qualificados, estando subordina .,t um Responsável Técnico da Empresa 

vencedora, devidamente registr o no Crea/ PR.  

III. Todos os equipamento erramentas necessários A instalação dos equipamentos 

deverão ser fornecidos  la  Empresa vencedora e a instalação deverá ser realizada 

pela mesma por mejó}de profissionais técnicos qualificados. 

IV. Juntamente Juntamente oprn a entrega e a instalação dos equipamentos, a Empresa vencedora 

deverá entr r a CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e 

fornecepintação quanto As regras de guarda e exibição desses documentos. 

V. Qçresente contrato inclui as atividades necessárias de manutenção preventiva e 

igões. 

'\\/1. Entregar todos os equipamentos juntamente com a entrega da primeira aquisição 

dos gases objeto da presente licitação; 

VII. Manter em perfeitas condições de uso e funcionamento dos equipamentos 

fornecidos; devendo para isso realizar manutenções periódicas; 

VIII. Realizar testes nos equipamentos, quando necessário e sempre que solicitado, 

emitindo laudo técnico com rastreabilidade ao Inmetro; 

IX. Responsabilizar-se pelas pessoas que venham a executar os serviços de 

manutenção dos equipamentos, decorrentes deste instrumento, pelos seus direitos, 

obrigações e ações decorrentes, pagamento dos salários e demais vantagens, 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

     

     

Fundtvgia Fsbittat do Akencito 

Ili

i.  &fade de Curitiba  

recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por 

quaisquer acidentes de que seus empregados possam ser vitimas, quando em . 
\?` 

serviço, na forma expressa e considerada nos artigos 3° e 6° do Regulamento deO• 

Seguro de Acidentes de Trabalhos, aprovado pelo Decreto n° 61.784/67; 

X. Prestar assistência e suporte técnico com a finalidade de esclarecer yfdas e 

resolver problemas relativos a características técnicas, funcionamento i49ilèo e físico 

do equipamento, sempre que solicitado; 

XI. Retirar e entregar nas dependências da COMODATARIA os e amentos objetos 

do contrato, sendo o transporte de responsabilidade e ônus MODANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DOS BENS. 

A COMODATÁRIA utilizará os bens scritos na cláusula primeira para 

desenvolvimento das atividades nas unidade peviamente estabelecidas no Termo de 

Referência, mais precisamente para utilizag os produtos fornecidos pela COMODANTE 

e adquiridos pela COMODATÁRIA atrav a Dispensa de Licitação n° 89/2022- Feas. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RE SABILIDADE DA COMODATÁRIA 

São responsáVklades da COMODATARIA, quanto ao presente instrumento: 

v  

I. Adquirir ICOMODANTE os gases objeto da presente licitação dentro da 

necessicOde da Feas e até o quantitativo previsto na Dispensa de Licitação n° 

89/202- Feas. 

ttJsar os tanques somente nas unidades destinadas neste processo. 

Entrar em contato com a COMODANTE no caso de problemas com os tanques, 

para viabilizar as manutenções ou substituições necessárias: 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

0 presente instrumento terá inicio a partir de sua assinatura e vigorará até 180 

(cento e oitenta) dias ou até que seja finalizado na forma das cláusulas sexta e sétima. 

CLAUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Enquanto houver gás liquefeito armazenado no tanque a COMODANTE deverá 

prestar toda a assistência técnica prevista no Edital de Embasamento. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA RESCISÃO 

0.*  
O inadimplemento de qualquer cláusula do prese instrumento 

poderá ser motivo de sua imediata rescisão, independentemente r notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, além de responder a COMQtNTE,  por perdas e 

danos. "fk, 

CLAUSULA OITAVA — DA DEVOLUÇÃO DOS BENS 

Em caso de rescisão, independentern*Ne da causa, ou, ao final de seu prazo de 

vigência, os bens cedidos deverão d %/idos a COMODANTE, ressalvadas as 

depreciações normais de uso e pelo tem 

CLAUSULA NONA — DA LEGIS AO 

r ç 

Subsidiariame As cláusulas deste instrumento, aplicar-se-ão as normas 

previstas no Código Ci0Brasileiro e demais dispositivos legais cabíveis. 

• 

• kc, 
CLAUSULA WCIMA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

o, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

-04iJalquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será de 

at61% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 86, 
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*FEAS  
Fundado  Edda! de Abencio e to Saida do Curitiba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso 4r 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso  III,  da Lei n.° 8 /93. 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo, o superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade compe te, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, çjcordo com a Lei 

n.°8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na A nistração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.°666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa  moratoria  (item II) e a mOttcompensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das  pen  

CONTRATADA na Feas. 

es aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

Parágrafo Terceiro  

A COIO TANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 86Ø93  independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a avidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

'6\ 
•*arágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 

pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA RE 

A CONTRATADA, por por seus eventuais sucessores, renuncia 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

FEAS 
Fundeigio Estatad de Abengio 

110 6 Seúde de Curitiba  

A empresa contratada será a única e exclusiva responsável pela entrega do 

objeto, todavia a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização dos serviços, designando, para tanto, um servidor para acompanhamento, q 

poderá entre outros: 

a) Notificar a empresa contratada, por escrito, pela ocorrência de entuais 

imperfeições na execução do contrato, fixando prazo para sua correção; 

b) Solicitar a empresa contratada, a substituição de qualquer produt64ornecido que 
•\`'t,  

esteja em desacordo ou insatisfatório; 

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução serviços. 

Parágrafo Único  

A CONTRATADA deverá manter preposto, agero pela CONTRATANTE, durante 

o período de vigência do contrato, para representá-la*mpre que necessário. 

expressamente a qualquer a9-6N% questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente a tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

• 

• CLAUSULA DÉCIMA-7 CEIRA — DA RESCISÃO 

O preØnte contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 

partes ou wiilateralmente, nas condições e hip6teses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.6.88/93. 

-Oarágrafo Primeiro  

Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver decretada 

sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o presente 
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y/F • [.. 
,..1:undar,IlioEstutpldeAtenoin 

11) Sea& de Cuibba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhi 

independentemente do período de comunicação da rescisão formula pela 

CONTRATANTE. da,V 

Parágrafo Quarto 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contra poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perde danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judigtárou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no t$t ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa.f determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em o ; 

e- Interromper a presta 6 dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo  ac  pela CONTRATANTE. 

O CLAUSULA  DEC  QUARTA — DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

esente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA ás normas 

contid a Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis à espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores Roberto Liberato Dallagranna 

(matricula funcional n.°3557) e Alessandra dos Santos Padoan (matricula funcional n.° 

2.534) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvido. 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA VIGÊNCIA 

0 contrato vigerá por até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data?  ä sua 

assinatura, não podendo ser prorrogado. r? 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DA PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregado 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente s 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizad 

13.709/2018, além das demais normas e  politic  

houver qualquer tipo de tratamento dos 

CONTRATANTE. No manuseio dos  dad  

I. Manter e utilizar medida 

apropriadas e suficientes proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

udados pessoais mantidWb consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dadcs contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou p a acidental ou indevida; 

II. Acessar qdados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de  aces  (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

mocli ados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

1K1TRATANTE; 

Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 
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briga-se a atuar no presente 

Proteção de Dados Pessoais e 

sobre a matéria, em especial a Lei 

e proteção de dados de cada pais onde 

s dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATADA deverá: 

e segurança administrativas, técnicas e físicas 
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Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 
(41) 3316-5721 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Paragrafo primeiro  

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de per 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento def. lquer 

multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente riItantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas prevista6este capitulo 

quanto à proteção e uso dos dados pessoais. • 
Paragrafo segundo k 

Encerrada a vigência do contrato ou nãcOavendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou  nã  a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completa lite os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato  digit sico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigo legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

• 
Paragrafo terceiro  

A CONTWADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialglênte a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclr o das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

,medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 
-sY 
organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 

hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 
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Assinado de forma digital por 
Sezifredo Paulo Alves Paz 

.. Dados: 2022.12.0716:08:411 
-031/0 

.,...,= VersSo do Adobe  Acrobat  
; 

,/,, Reader:  2022.003.20282 , ,  

Sezifredo Paulo Alves Paz 

Diretor Geral — Feas 

Ordenador de Despesas 

C itiba, 21 de novembro de 2022.  

JOSE  VI R DE Assinado de forma digital por  JOSE  
VILMAR DE OLIVEIRA:49082191091 

OLI :49082191091 z dados: 2022.11.2811:16:06 -0300' 

Companhia Ultragaz  SA  

CONTRATADA 

Assinado de forma digital p 
OLAVO GASPARIN:4778 

=Dados: 2022.12.07 16:1ç -0300' 
,Versàodo Adobe Reader:  
2022.003.20282 

ASVIADO DIGETALAIENTF 

PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES 

confo,n1dede corn a enmatura pa. ser•oviftuda e  
littplanrprovv.hrfazalnadamileital 

Olavo Ga  nn Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretor AdministratNó Financeiro Feas Assessor Jurídico — Feas 

• • 
Protocolo 01-226293/2022 Anexo 7.1 - 04-2EMEODIATROP4cro(5)ilailialSfAllinDIEWAViah ABIKEIBRvIACA.0 - FEASCPL t'p63A 

fl` 

*FEAS 
Fundatio EstataIdo Atrengio 

4110 6 Saida de Curitiba  

Contratos 
R. Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 

Pinheirinho - Curitiba/ PR 
CEP 81.312-170 

(41) 3316-5721 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, p 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qua1j1ér 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que de 6A de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testem as, em uma 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

• 

• Documento assinado digitalmente 

MIRELLE PEREIRA FONSECA 
SN Data: 07/12/2022 16:15:57-0300 

Verifique em https://verificador.iti.br  

1a Testemunha 

Documento assinado digitalmente 

VER1DLANE DE PAULA MACEDO  SOTTO  MAR 
Data: 07/12/2022 16:21:18-0300 
Verifique em https://yerificador.iti.br  

2a  Testemunha 
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CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

Maria Alice Erthal : Presidente da Fundação de Ação Social 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE - FEAS 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 163 

A Fundação Estatal cre Atenção 5 Saúde torna público 

Extratos de Contratqs, Convénios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 095/2022). 

Objeto: Contrato Administrativo n.° 095/2022, 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço continuado de fornecimento de Gás Liquefeito 

de Petróleo (GL(3), serviço de instalação, 

abastecimento dos tanques e adequação da Central de 

GLP para as dependências das unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba-

Feas, pelo período cfe até 180 (cento e oitenta) dias. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 
2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa Companhia Ultragaz  SA.  
Objeto: Contrato Administrativo n.° 095/2022, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado 

de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), serviço de instalação, abasteciménto dos tanques e adequação da 
Central de GLP para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de )?engão à Saúde de Curitiba- Feas, 
pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 
Data: 21/11/2022. 
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias. 
Valor total: R$ 137.970,00. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recursos próprios da Feas 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do ldisposto no artigo 50, inciso I, da lei 

municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo administrativo n° 291/2022. 
Dispensa de Licitação n° 089/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°164 
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CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 8 D 

N° 231 - ANO XI 

DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

A Fundação Estatal de Atenção 

Extratos de Contratos, Convên 

Ajustes (Contrato 096/2022). 

Objeto: Contrato Administ 

Contratação de empresa especi 

serviço de instalação e adequa 

para as dependências das u 

Fundação Estatal de Atenção 

Feas, pelo período de até 180 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10 
2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção 5 Saúde — Feas e a empresa Companhia Ultragaz  SA.  
Objeto: Contrato Administrativo n.° 096/2022, Contratação de empresa especializada na prestação 
e adequação da Central de GLP para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal 
Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 
Data: 21/11/2022. 
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias. 
Valor total: Comodato. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de  re  
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto n 
municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo administrativo n° 291/2022. 
Dispensa de Licitação n° 089/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

' Saúde torna público 

s, Acordos e outros 

tivo n.° 096/2022, 

izada na prestação de 

o da Central de GLP 

idades geridas pela 

Saúde de Curitiba-

cento e oitenta) dias. 

de 21 de dezembro de 

e serviço de instalação 
e Atenção à Saúde de 

ursos próprios da Feas 
artigo 5°, inciso I, da lei 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 165 

A Fundação Estatal de Atenção 

Extratos de Contratos, Convê 

Ajustes (Contrato 097/2022). 

Objeto: Contrato Administ 

Contratação de empresa espec 

serviço continuado de fomecim 

de Petráleo (GLP), em  recipient  

dependências das unidades g 

Estatal de Atenção à Saúde d 

período de até 180 (cento e o 

Saúde torna público 

os, Acordos e outros 

ativo n.° 097/2022, 

izada na prestação de 

nto de Gás Liquefeito 

s do tipo P-45 para as 

ridas pela Fundação 

Curitiba- Feas, pelo 

enta) dias. 
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N° 231 - ANO XI 

CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

CUR 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 
2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa Companhia Ultragaz  SA.  
Objeto: Contrato Administrativo n.° 097/2022, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado 
de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em recipientes do tipo P-45 para as dependências das unidades geridas 
pela Fundação Estatal de Atenção á Saúde de Curitiba- Feas, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias. 
Data: 21/11/2022. 
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias. 
Valor total: R$ 3.837,00. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recursos próprios da Feas 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 50, inciso I, da lei 
municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo administrativo n° 291/2022. 
Dispensa de Licitação n° 089/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N° 166 

A Fundação Estatal de Atenção 5 Saúde torna público 

Extratos de Contratos, Convênios, Acordos e outros 

Ajustes (Contrato 098/2022). 

Objeto: Contrato Administrativo n.° 098/2022, 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de fornecimento de GLP tipo P45 para as 

dependências das unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção 5 Saúde de Curitiba- Feas. 

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições constantes na Lei n° 13.663/10, de 21 de dezembro de 
2010 e Decreto n° 2.028, de 05 de janeiro de 2012, resolve: 
TORNAR público o Extrato de Contrato constante abaixo: 
Partes: Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e a empresa Companhia Ultragaz  SA.  
Objeto: Contrato Administrativo n.° 098/2022, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
fornecimento de GLP tipo P45 para as dependências das unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção ã Saúde de 
Curitiba- Feas. 
Data: 21/11/2022. 
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias 
Valor total: Comodato. 
Previsão Financeira: As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta de recursos próprios da Feas 
provenientes de contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei 
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CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 8 D, 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICIPIO DE CURITIBA 

municipal n° 13.663/2010, para atender as metas definidas. 
Processo administrativo n° 291/2022. 
Dispensa de Licitação n° 089/2022. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 8 de dezembro de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°94 

N°231 - ANO XI 

DEZEMBRO DE 2022 

TORNA público o extrato de aditivo 

0 PRESIDENTE do INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA - IPPUC 
conferidas pelo Decreto n° 404/2021, 
RESOLVE: 
TORNAR público o extrato de aditivo, conforme abaixo. 
Aditivo n° 05/2022 
Contrato n° 370/2021 
Pregão Eletrônico n° 013/2018 
Processo Administrativo n° 01-213319/2022 
Partes: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba e Lince Segurança Patrimonial Ltda. 
Objeto: Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, especializada, diurna e noturna, de for 
Vigência: 0 fica prorrogado o prazo de vigência em 12 (doze) meses, a contar de 30/12/2022 a 29/12/2 
Valor: Permanecem inalterados os valores. 
Dotações orçamentárias: 
25.001.04122.0006.2147.3.3.90.37.00.00 0 1 001 
25.001.04122.0006.2147.3.3.90.37.00.00 0 1 080 
25.001.04122.0006.2147.3.3.90.37.00.00 0 3 001 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, 7 de dezembro de 2022. 

Luiz Fernando de Souza Jamur : Presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitib 

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - CMC 

CONTRATOS - AVISO DE PUBLICAÇÃO N°78 

Torna público Extratos de C 

Acordos e outros Ajustes. 

0 Pregoeiro da Câmara Municipal de Curitiba, no uso de suas atribuições constantes na Portari 
de 2022, 
RESOLVE 
TORNAR público os extratos de Contratos, Acordos e outros Ajustes, constantes abaixo.  EX  
2022 — 3a Alteração Contratual — Aditivo ao Contrato n° 037/2019. 

rpa continua. 
b23. 

ntratos, Convênios, 

T

i

zz 

 

n ° 130, de 1° de maio 

ATO DE CONTRATO 

no uso das atribuições 
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