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A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS, Sociedade de Economia Mista, 
doravante denominada PBGÁS, com sede à Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
inscrita no CNPJ (MF), sob nº. 00.371.600/0001-66, por meio do PREGOEIRO e 
membros da equipe de apoio, designada pelo Diretor Presidente da Companhia 
através da Portaria Nº 040/2014, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 
23/10/2014, torna público que fará realizar a seguinte Licitação: 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 063/2014 
 
MODALIDADE: Pregão Presencial 
 
Nº: 021/2014 
 
TIPO: Menor Preço Global 
 
REGÊNCIA: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 
3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, Lei Estadual nº 9.335/11 (EMPREENDER), Lei nº 10.128/2013 
(EMPREENDER), Lei Estadual 9.697/2012 (CAFIL), com aplicação subsidiária da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais disposições legais e 
regulamentares correlatas. 
 
LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
(ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA): 
Local: Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 
Dia: 18/11/2014 
Hora: 14h30min (horário local) 
 
1 – OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS  
1.1 O presente Edital tem por objeto a contratação de seguro responsabilidade 
civil de administradores (Directors&Officers), incluindo a cobertura por Dano Moral 
decorrente da Relação de Trabalho - Reclamações de Natureza Trabalhista 
(Cobertura E). 

1.2 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do objeto 
deste certame estão devidamente equacionados e assegurados especificamente 
no orçamento da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte classificação 
orçamentária:  

• Despesa: 2.8 – Despesa com Apólice de Seguros. 
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2 – EXAME E/OU OBTENÇÃO DO EDITAL  

2.1 - Este Edital, com seus elementos constitutivos, será fornecido gratuitamente, 
através de download, no site http://www.pbgas.pb.gov.br, e/ou obtido pelos 
interessados, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h30min 
às 11h30min e das 14h30min às 17h30min (horário local), a partir da data da 
sua emissão, na sede da PBGÁS, situada no endereço mencionado no 
preâmbulo deste Edital. 

2.2 - Após obtenção do Edital, o interessado deverá preencher o “Comprovante 
de Retirada do Edital” (Anexo A), e enviá-lo ao PREGOEIRO, por via postal ou 
pelo fax (0**83) 3247-2244, visando à comunicação aos interessados relativa aos 
pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive, 
aditamentos ao Edital.  

2.3 - A falta de preenchimento do comprovante de retirada do Edital e do seu 
envio na forma estabelecida exime a PBGÁS da comunicação aos interessados 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

 
3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

3.1 - O licitante é responsável pela verificação e identificação de todos os 
documentos que integram este Edital. 

3.2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
este edital, desde que encaminhada e protocolada diretamente na PBGÁS, 
conforme tabela abaixo: 

Providências Prazo Data de abertura Data Limite 

Impugnação do 
edital 

02 (dois) dias úteis 
18/11/2014 14/11/2014 

Esclarecimentos 02 (dois) dias úteis 18/11/2014 14/11/2014 

3.3 - Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas.  

3.4 - Acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para a 
realização do certame, caso afete a formulação da proposta. Do contrário, 
permanecerá a mesma data.  

3.5 - Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes serão transmitidos 
aos demais licitantes, por escrito, por meio de carta, fax ou ainda por e-mail, sem 
identificação de origem do questionamento. 

3.6 - A não apresentação de solicitação de esclarecimentos implicará na tácita 
aceitação dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os documentos 
fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das 
propostas e dos documentos de habilitação, não cabendo, em nenhuma hipótese, 

http://www.pbgas.pb.gov.br/


 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 
_______________________________________ 

Página 3 de 16 

 

direito a qualquer reivindicação posterior com base em alegações de 
imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.  

3.7 - No caso de eventual divergência entre o presente Edital e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do Edital. 
3.8 - Quaisquer esclarecimentos ou informações prestadas verbalmente não 
serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou 
reivindicações por parte dos licitantes. 
 
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Poderão participar da presente Licitação as empresas brasileiras em 
funcionamento no país, legalmente constituídas e estabelecidas, cujo objeto 
social expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e 
compatível com o objeto desta licitação e/ou profissionais que estejam habilitados 
e capacitados a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 
condições exigidas neste Edital. 

4.2 - É vedada a participação na Licitação, individualmente de empresas 
coligadas, controladas, controladoras ou, direta ou indiretamente, sob controle 
comum. Igualmente é vedada a participação de empresas que, na data de sua 
abertura, apresentem quaisquer das seguintes situações: 

a) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis legais ou 
técnicos, membros do conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou 
administrativo, qualquer pessoa que seja membro da Administração da 
PBGÁS; 

b) Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública; 

c) Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
Licitação e impedimento de contratar com a PBGÁS; 

d) Estejam em processo de falência, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; ou, 

e) Que se enquadrem em qualquer das hipóteses previstas no art. 9° da Lei n° 
8.666/93.   

4.3 - A participação na presente Licitação implica e fará prova de que o licitante: 

a) Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital e 
seus anexos, com aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, 
cláusulas e condições, submetendo-se às condições nele estabelecidas; 

b) Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, não 
podendo reivindicar posterior desconhecimento ou falta de recebimento de 
quaisquer das partes que o integram; e, 

c) Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitação 
permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 
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5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
5.1 - As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um 
representante legal, com poderes para intervir nas fases do procedimento 
licitatório, devendo, no ato de entrega dos envelopes, apresentar documento de 
credenciamento de acordo com o “Modelo de Carta de Credenciamento” (Anexo 
B), separadamente dos envelopes 1 e 2, acompanhado de documento que o 
identifique como representante do licitante, de acordo com uma das seguintes 
formas. 

5.1.1 - Em sendo procurador legalmente constituído para tal fim, deverá 
apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 
firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade 
ou outro documento de identificação pessoal de fé pública.  

5.1.2 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da Empresa 
licitante, deverá apresentar cópia da cédula de identidade ou outro documento 
de identificação pessoal de fé pública, acompanhada da cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão de 
registro de comércio competente, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada 
cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 

5.2 - A ausência do documento de credenciamento ou sua incorreção não excluirá 
o licitante do certame, porém impedirá o representante de manifestar-se ou 
praticar qualquer ato inerente à Licitação. 

5.3 - Não será admitida a participação de uma mesma pessoa física, ainda que 
credenciada,  como representante de mais de um licitante. 

5.4 – A Carta de Credenciamento, deverá vir acompanhada da declaração, sob as 
penas da Lei (Anexo J), de que o licitante reúne as condições de habilitação. 

 
6 – VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS  
 
6.1 – Não se aplica. 
 
7.  APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE 
PREÇOS (ENVELOPE 1) E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE  
2) 
7.1 – No local, data e hora estabelecidos, os interessados deverão entregar ao 
PREGOEIRO, em envelopes individuais, não transparentes, devidamente 
lacrados e rubricados no fecho, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, constando em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE 1  
Proposta de Preços 
Pregão Presencial n° 021/2014 
(Razão Social do licitante) 
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ENVELOPE 2  
Documentos de Habilitação 
Pregão Presencial n° 021/2014 
(Razão Social do licitante) 

 
 
8 - PROPOSTA DE PREÇOS  
8.1 - A documentação da Proposta de Preços, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via, em formulário que contenha a identificação do 
licitante, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, de forma legível, datilografadas ou impressas em 
processador de texto, preferencialmente encadernada, de forma a não conter 
folhas soltas, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com 
todas as suas folhas preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem 
crescente, com data e assinatura na última folha, de quem tenha poderes para 
esse fim, identificando-se claramente o signatário, e deverá conter: 

8.1.1 – “Proposta de Preços” (ver modelo no Anexo K) contendo o prazo de 
validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação. A data limite para 
apresentação da proposta será considerada como data de referência dos 
preços propostos. 

8.1.2 - As microempresas – ME e as Empresas de Pequeno Porte – EPP 
deverão comprovar sua condição apresentado Declaração ME/EPP, conforme 
Anexo S, bem como deverão apresentar Certidão fornecida pela Junta 
Comercial do Estado sede do licitante, comprovando que está registrada na 
condição de ME ou EPP.  

8.1.3 - Os preços apresentados deverão estar obrigatoriamente em Reais (R$) 
e com duas casas decimais. 

8.1.4 - Não serão aceitas quaisquer hipóteses que tornem os preços 
inconclusos, tais como indicação de preços estimados, reembolso de valores 
não discriminados na proposta ou menções de descontos ou acréscimos de 
preços ou quaisquer vantagens em relação à proposta de outro licitante. 

8.1.5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, o licitante deverá 
apresentar ou indicar o documento legal que determina o benefício.  

8.2 – O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados a partir da data de sua apresentação. 

8.2.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro 
do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso 
persista o interesse da PBGÁS, esta poderá solicitar prorrogação geral da 
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
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9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
9.1 - Ocorrerá a análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as 
exigências do Edital, procedendo-se a desclassificação daquelas que não 
atenderem aos requisitos previstos no edital, de forma a definir aquelas que se 
encontrem aptas para a fase de lances verbais. 

9.1.1 - A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes de 
“propostas de preços” com poderes para esse fim. 

9.2 - Caso haja erros ou divergências entre os valores, os mesmos serão 
retificados na seguinte base: havendo discrepância entre os preços unitários e os 
preços totais, multiplicar-se-á o preço unitário pela quantidade, prevalecendo o 
preço unitário e corrigindo-se o preço total. Havendo divergência entre o valor em 
cifras e o por extenso, prevalecerá esse último.  

9.3 - As propostas de preços escritas serão abertas e ordenadas em sequência 
crescente de preços. 

9.4 - O PREGOEIRO classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) relativamente à de menor preço. 

9.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior, o PREGOEIRO classificará 
as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas.   

9.6 - O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

9.7 - Em caso de empate, proceder-se-á ao sorteio imediato, para a definição da 
ordem de apresentação de lances verbais. 

9.8 - Durante a fase de lances o PREGOEIRO poderá estabelecer intervalo 
mínimo entre eles, que a seu critério poderá ser prorrogado. 

9.9 - Será permitida a utilização de aparelhos celulares, exclusivamente para 
consultas, pelo período de 10 minutos após autorização do PREGOEIRO. 

9.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
PREGOEIRO, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 

9.11 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério 
estipulado no preâmbulo deste edital, observados os prazos máximos para o 
fornecimento do bem, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital. 

9.12 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a compatibilidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
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9.13 - O PREGOEIRO examinará o lance classificado em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, 
devidamente justificado. Será desclassificado o lance vencedor que apresentar 
preço excessivo ou manifestamente inexequível, assim considerado aquele que 
não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos são coerentes com os de mercado.  

9.14 - As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem 
necessárias, a critério do PREGOEIRO. 

9.15 - A cada nova rodada de lances será efetivada a classificação momentânea 
das propostas, de forma a definir a sequência dos lances ulteriores. 

9.16 - O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor 
preço, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou 
precedente, conforme o caso.  

9.17 - A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades 
cabíveis. 

9.18 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição 
de microempresa e empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão adotados os seguintes procedimentos: 

9.18.1 - Será assegurada às microempresas e empresas de pequeno porte, 
como critério de desempate, preferência de contratação, desde que as 
propostas por elas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado o seguinte 
procedimento: 

I. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances. Havendo redução do preço seguir-se-á com o exame da 
documentação e verificação dos requisitos de habilitação, os quais, se 
atendidos, ensejarão a adjudicação do objeto em seu favor; 

II. Não ocorrendo a contratação na forma do inciso anterior, serão 
convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte 
remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 9.18.1, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, seguindo-se o 
procedimento do inciso I; 

III. No caso de não se realizar a fase de lances e serem idênticos os 
valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes (que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
9.18.1), será realizado sorteio, para qual todos os licitantes serão 
convocados, a fim de que se identifique aquela que em primeiro lugar 
poderá apresentar a melhor oferta. 

9.19 - A não-contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte 
ensejará a adjudicação do objeto licitado em favor da proposta originariamente 
vencedora, desde que cumpridos os requisitos de habilitação. 
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9.20 - O disposto no subitem 9.18.1 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

9.21 - No caso de desclassificação de todas as propostas, o PREGOEIRO 
convocará os licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas 
propostas, escoimadas das causas de sua desclassificação. 

9.22 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital 
e seus anexos. 

9.23 - O PREGOEIRO negociará diretamente com o licitante que apresentar a 
menor proposta, em qualquer das hipóteses previstas neste Edital, a fim de obter 
melhor preço.  

9.24 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo 
PREGOEIRO e licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da 
equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da 
sessão. 

9.25 - A nova proposta de preços adequada ao valor dos lances ofertados deverá 
ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data de 
encerramento da sessão pública de realização do pregão. 

 

10 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
10.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o PREGOEIRO 
procederá à análise dos requisitos de habilitação do licitante que apresentou a 
menor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no Edital.  

10.2 - A documentação exigida para a habilitação, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via preferencialmente encadernada, de forma a não 
conter folhas soltas, em original, ou cópia da frente e do verso, autenticada por 
cartório; publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, 
desde que acompanhadas dos respectivos originais para serem conferidos e 
autenticados pelo PREGOEIRO, preferencialmente até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data de abertura do certame e deverão ter todas as suas páginas 
preferencialmente numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo 
representante legal da Empresa.  

 
10.2.1 - Habilitação Jurídica  

10.2.1.1 - Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante, no 
caso de sociedade empresária; ou;  

10.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e 
respectivas alterações se houver, devidamente(s) registrado(s) na Junta 
Comercial do domicílio ou sede do licitante, em se tratando de sociedades 
empresárias. No caso de sociedades por ações e demais sociedades 
empresárias que elejam seus administradores em atos apartados, deverá 
ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a 
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eleição, devidamente registrada na Junta Comercial do domicílio ou sede 
do licitante.   

10.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo no registro competente, no caso de 
sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou 
nomeação da diretoria em exercício.  

10.2.1.3.1 - As provas de que tratam os subitens 10.2.1.1 e 10.2.1.2 
poderão ser feitas mediante apresentação de certidão simplificada 
expedida pela Junta Comercial. No caso de sociedades não 
empresárias (10.2.1.3.), por certidão em breve relato, expedido pelo 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

 

10.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
10.2.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

10.2.2.2 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativos aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
10.2.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou 
sede do licitante; 
10.2.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do licitante; 

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovação dar-se-á pela 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários e de Certidão 
Negativa de Débitos Imobiliários.  Considerando o fato que existem 
municípios que expedem certidão conjunta, abrangendo todos os débitos 
porventura existentes com o Erário Municipal, a regularidade poderá ser 
comprovada através de apresentação cumulativa de certidão negativa de 
débitos mobiliários e de certidão negativa de débitos imobiliários.  

Obs.: Caso o licitante não possua imóvel, deverá apresentar uma Certidão 
de Nada Consta expedida pela Fazenda Municipal. 

10.2.2.5 - Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, 
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão 
Positiva com efeitos de negativa, relativa às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e  

10.2.2.6 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos 
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sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal 
(CEF); 

10.2.2.7 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 
12.440/2011; 

10.2.2.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

10.2.2.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da PBGÁS, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

10.2.2.10 - A não regularização da documentação no prazo previsto no 
subitem anterior implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à PBGÁS convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

10.2.3 - Qualificação Técnica 
10.2.3.1 – Comprovação de prestação de serviço compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante.  

10.2.3.2 – Prova de regularidade técnica junto ao Órgão Regulamentador e 
Fiscalizador do Mercado Segurador Brasileiro (SUSEP – Superintendência 
de Seguros Privados), mediante a apresentação da respectiva certidão 
negativa emitida por este órgão. 

 

10.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira  
10.2.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira do licitante, conforme disposto no 
Anexo G – “Qualificação Econômico-Financeira”, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo 
IGPM, “pro rata tempore”, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta apresentados na forma a seguir, 
conforme o caso: 
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a) Sociedades Empresárias  Acompanhado de cópia dos termos 
de abertura e de encerramento do Livro Diário, autenticado pela 
Junta Comercial do domicílio ou sede do licitante. 

b) Sociedade por Ações  Publicação no Diário Oficial da União ou 
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja 
situada a sede do licitante, e em jornal de grande circulação, editado 
na localidade em que está situada a sede do licitante, conforme o 
caput do art. 289 e o parágrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovação 
de autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou 
sede do licitante; 

c) Sociedades Simples  Acompanhado de cópia dos termos de 
abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado no Cartório 
de Registro Civíl das Pessoas Jurídicas. 

10.2.4.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que 
ainda não tenham balanço de final de exercício, deverão apresentar 
Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 
patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, obedecidos os 
aspectos legais e formais de sua elaboração. 

10.2.4.3 - Certidão Negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo 
Cartório distribuidor da sede do licitante, com data de expedição inferior a 
90 (noventa) dias, da data de apresentação dos Documentos de 
Habilitação e das Propostas, caso no documento não conste o prazo de 
validade. 

10.2.4.3.1 - Empresas em recuperação judicial poderão participar da 
presente Licitação, desde que, para tanto, comprovem mediante a 
apresentação de certidão judicial específica, o seu regular cumprimento. 

 

10.2.5 - Documentação Relativa à Legislação do Menor 
10.2.5.1 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao 
disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. Esta 
“Declaração Sobre Uso de Mão de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I) 
deverá estar contida no envelope de habilitação. 

 

10.2.6 - Disposições Gerais de Habilitação 
10.2.6.1 - Os participantes desta Licitação poderão apresentar o Certificado 
Estadual de Cadastramento e Habilitação (CECH), expedido pela 
Secretaria da Administração do Governo do Estado da Paraíba, 
comprovando a inscrição no SIREF – Sistema Integrado de Registro de 
Fornecedores ou o Certificado de Registro Cadastral da Petrobrás, ou 
ainda o Certificado de Registro Cadastral de qualquer Empresa brasileira 
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distribuidora de gás natural canalizado pertencente à Administração 
Pública, dentro do prazo de sua validade, o qual substituirá os documentos 
exigidos nos subitens 9.2.1 (Habilitação Jurídica) e 9.2.2 (Regularidade 
Fiscal e Trabalhista), exclusivamente, ficando o licitante obrigado a 
apresentar o restante da documentação exigida.  

10.2.6.1.1 - Neste caso, o licitante é obrigado a apresentar a “Declaração 
de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação” (ver 
modelo no Anexo J), sob as penalidades cabíveis, devendo a referida 
Declaração estar contida no “Envelope 1 – Proposta de Preços”. 

10.2.6.2 - Documentos obtidos por meio de acesso à Internet poderão ser 
apresentados em impressos, devendo o PREGOEIRO verificar sua 
autenticidade e validade na página da website do órgão emissor. Ocorrendo 
discrepância entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, 
prevalecerá a consulta. 

10.2.6.3 - O licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo 
motivo de inabilitação a constatação de informações falsas ou que não 
reflitam a realidade dos fatos e, ainda, quando o PREGOEIRO venha a 
tomar conhecimento de fato anterior ou posterior à abertura deste Pregão 
que desabone a idoneidade do licitante, ou qualquer outro que contrarie as 
disposições contidas neste Edital.  

10.2.6.4 - A validade das certidões relativas à comprovação da Regularidade 
Fiscal e Trabalhista e da Qualificação Econômico-Financeira corresponderá 
ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham 
expressamente o prazo de validade, fica estabelecido o prazo de 90 
(noventa) dias contados da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de 
o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ou 
inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.  

10.2.6.5 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital 
e seus anexos, bem como não serão recebidos documentos e propostas 
enviados por fax ou correio eletrônico. 

10.2.6.6 - Será facultado aos licitantes a remessa dos envelopes de 
documentação e proposta por via postal ou por qualquer meio similar, em 
envelope lacrado, mediante processo que assegure o indispensável sigilo, 
com a comprovação de data e hora de entrega.  

10.2.6.6.1 - Os envelopes de documentação e proposta recebidos pelo 
PREGOEIRO após a data e horário fixado no presente Edital, serão 
devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. 

 

11 - RECURSOS  
11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, de forma 
imediata e motivada, a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das 
suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para  
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
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intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos.   

11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante da intenção de 
interpor recurso implicará a decadência do direito do recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo PREGOEIRO ao licitante vencedor. 

11.3 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados, na sede da PBGÁS, no endereço mencionado no preâmbulo 
deste edital, no horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, 
de segunda a sexta-feira, em dias úteis.  

11.4 - Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor Presidente da PBGÁS, por 
intermédio do PREGOEIRO.  

11.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12 - ADJUDICAÇÃO 
12.1 - A adjudicação em favor do licitante vencedor será feita pelo PREGOEIRO 
no final da sessão e registrada em ata, após verificado o atendimento das 
exigências fixadas no edital.  

12.2 - O licitante adjudicatário deverá encaminhar a nova proposta de preços 
adequada ao valor dos lances ofertados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
contado da data de encerramento da sessão pública de realização do pregão. 

12.2.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e 
caso persista o interesse da PBGÁS, esta poderá solicitar prorrogação 
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

12.3 - No caso de interposição de recurso(s) pelo(s) licitante(s), após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor. 

 

13 - HOMOLOGAÇÃO 
13.1 - A homologação em favor do licitante adjudicatário será feita pelo Diretor 
Presidente da PBGÁS, após o recebimento do processo concluído pelo 
PREGOEIRO e sua equipe de apoio e as obrigações daí decorrentes constarão 
de contrato a ser firmado com o licitante vencedor. 
 
 
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 - Fica assegurado à autoridade competente da PBGÁS o direito de, no 
interesse da Administração Pública, tomar as seguintes providências: 

a) Revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
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tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente 
fundamentado; 

b) Alterar as condições deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulação 
da Proposta, proceder à nova divulgação, reabrindo o prazo inicialmente 
estabelecido para apresentação das propostas; ou, 

c) Adiar justificadamente, a data de abertura dos envelopes, promovendo, em 
consequência, a divulgação da nova data.  

14.2 - Simples omissões puramente formais, sanáveis ou desprezíveis 
observadas na documentação ou nas propostas poderão ser relevadas, desde 
que não contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura da Licitação, 
e que não causem prejuízos à PBGÁS e aos licitantes, a juízo do PREGOEIRO. 

14.3 - O recebimento dos envelopes “1 – Proposta de Preços” e “2 - 
Documentação para Habilitação”, não geram qualquer direito de contratação para 
a proponente junto à PBGÁS.   
14.4 - O PREGOEIRO ou Autoridade Superior poderá, em qualquer fase desta 
Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 

14.5 - A PBGÁS não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer 
penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente 
recolhidos ou erroneamente calculados por parte do licitante contratado. 

14.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a 
data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de 
cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, 
para maior ou para menor, conforme o caso.  

14.7 - Durante a vigência do Contrato, caso a PBGÁS  venha a se beneficiar da 
isenção de impostos, deverá informar o CONTRATADO, para que o mesmo 
possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 

14.8 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Na 
hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos 
documentos apresentados pelo licitante, poderá a PBGÁS, a qualquer tempo, 
desclassificá-lo ou rescindir o Contrato subscrito. 

14.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-á o dia do início, e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

14.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos acima referidos em dia de 
expediente normal na PBGÁS. 

14.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo PREGOEIRO. 

14.11 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de sua 
transcrição. 
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14.12 - Fica vedado ao licitante o uso de LOGO, SÍMBOLO ou qualquer outro tipo 
de SINAL ou MARCA de propriedade da PBGÁS, em seus documentos de 
habilitação, nas suas propostas e em qualquer tipo de documentação técnica ou 
comercial. A infringência a esta determinação sujeitará o licitante às sanções 
impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual). 

14.13 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 
7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das 
empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das empresas de 
pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – 
Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da Paraíba, incidente sobre o valor 
constante da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo licitante CONTRATADO. 

 
15 - ASSINATURA DO CONTRATO 
15.1 - Em um prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data da 
homologação do julgamento e limitado a 60 (sessenta) dias da data da entrega 
das propostas, a PBGÁS convocará o licitante vencedor para assinatura do 
instrumento contratual. 

15.1.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado de acordo com o § 1º do 
Artigo 64 da Lei 8.666/93. 

15.1.2 - No prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 
da referida convocação, o licitante vencedor deverá retirar e devolver o 
instrumento contratual, devidamente firmado por seu(s) representante(s) 
legal(is), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 

15.1.3 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor ficará 
responsável pela substituição dos documentos citados nos subitens 10.2.2.1 a 
10.2.2.7 e 10.2.4.3 do presente Edital, caso a validade de qualquer um destes 
documentos tenha expirado. 

15.2 - A não assinatura do Contrato por desistência do licitante vencedor ou por 
motivo a ele atribuível, importará na aplicação de sanções, tanto no âmbito da 
PBGÁS, como as legais cabíveis. 

15.2.1 - Presume-se a desistência do licitante de celebrar o Contrato quando, 
esgotado o prazo estipulado no item 15.1.2, não tenha ocorrido a aposição de 
assinaturas de seus representantes legais no instrumento formal do Contrato, 
servindo tal desistência como justificativa suficiente para o cancelamento da 
adjudicação. 

15.3 - O licitante em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor do presente 
certame licitatório, ou já convidado a assinar o instrumento contratual com a 
PBGÁS, perderá sua condição para assinar o aludido Contrato caso seja 
declarado devedor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do INSS, do FGTS 
ou Trabalhista. Neste caso, a PBGÁS poderá revogar este Edital ou chamar o 
licitante imediatamente melhor classificado, com ele celebrando o Contrato, desde 
que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 
_______________________________________ 

Página 16 de 16 

 

15.4 – Na assinatura do instrumento contratual, o licitante vencedor deverá 
confirmar, ou se for o caso, reinformar o n. da conta do Banco, onde serão 
depositados os pagamentos referentes ao aludido Contrato.   

 

16 - PENALIDADES 

16.1 - Conforme Cláusula Décima da Minuta de Contrato anexa ao presente 
Edital. 

 

17 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
17.1 - Conforme Cláusula Quinta da Minuta de Contrato anexa ao presente Edital. 

 
18 – ANEXOS AO EDITAL 
18.1 - Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital, 
como Anexos: 

ANEXO A - COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL; 
ANEXO B - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
ANEXO G - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 
ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA 
INFANTIL; 
ANEXO J - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 
ANEXO K - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 
ANEXO Q – MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS; 
ANEXO S – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP; e, 
ANEXO 2 – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
 

João Pessoa/PB, 30 de outubro de 2014. 
 
 
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 
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Empresa: .............................................................................................................................................. 
 
 
CNPJ/MF: ............................................................................................................................................. 
 
 
Endereço: ............................................................................................................................................. 
 
 
Cidade: ................................................................ Estado: ................................................................... 
 
 
CEP: .................................................................. Telefone: .................................................................. 
 
 
Fax:....................................................................... E-mail: ................................................................... 
 
 
Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is): .......................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
Recebemos da PBGÁS, nesta data, cópia do Edital e ANEXOS referente à Licitação acima 
identificada. 
 
 
Local e data: ......................................................................................................................................... 
 

 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is): ................................................................................... 
 
 
............................................................................................................................................................... 
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CREDENCIAMENTO 
 
À 

PBGÁS 
 

Ref.: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014  
 
   
 
A Empresa...................................... com sede na Rua ................................................ 
................................., na Cidade de ............................................., Estado de........................ 
...................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ....................................., neste ato representada 
pelo Sr. ......................................................, portador do RG n.º.............................................. 
e do CPF/MF n.º ....................................... por seu Estatuto Social, CREDENCIA pela 
presente o Sr. ...................................................................., portador do RG n.º 
...................................e do CPF/MF n.º ......................................................., para 

representá-la na presente Licitação, promovida pela PBGÁS, com poderes para concordar, 
desistir, renunciar, transigir, emitir recibos, assinar Atas e outros documentos, acompanhar 
todo processo licitatório até o seu final, tomar ciência de outras propostas, podendo para 
tanto, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandado. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
Representante(s) Legal(ais) do licitante 

 

 

 

 

 

 
Obs.:  - Preencher em papel timbrado da Empresa 
           - Apresentar juntamente com o RG (Cédula de Identidade) 
           - Esta Carta de Credenciamento não deverá vir inserida em nenhum dos envelopes, 
de modo a ser exibida pelo referido representante antes da abertura dos mesmos 
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A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 
pela obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,00; Liquidez 
Corrente (LC) igual ou superior a 1,00, e Solvência Geral igual ou superior a 1,00, 
extraídos do balanço patrimonial apresentado, calculados pelo licitante e confirmados 
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu 
nome e do número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, através das 
seguintes fórmulas: 

 
 

             Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ------------------------------------------------------------  

      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
LC = Ativo Circulante 

      ------------------------- 
  Passivo Circulante  

 
 

SG =    Ativo Total 
        ----------------------------------------------------------- 

    Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
 
 
 
Local e Data: _____________________________________ 
 
Assinatura do Responsável pela Contabilidade:_________________________ 
 
Nº do CRC: ______________ 
 
Justificativa para abordagem dos índices de liquidez: 
 
Os índices de liquidez são medidas de avaliação e acompanhamento da capacidade 
econômico-financeira de uma empresa, buscando a satisfação dos compromissos 
firmados por ela junto a terceiros. Esta avaliação é feita por meio de um comparativo 
direto entre os direitos – leia-se disponibilidades de caixa e créditos realizáveis, ante 
suas obrigações no que tange desde o pagamento de fornecedores e de salários aos 
funcionários, passando pelo recolhimento dos impostos e encargos sociais oriundos 
da atividade corrente do negócio, até a distribuição de dividendos aos seus sócios ou 
acionistas. 
 
Justifica-se a abordagem destes índices neste edital à luz da legislação contábil 
vigente no Brasil, bem como as melhores práticas gestão administrativa. Pois são 
observados alguns aspectos financeiros, a saber: 
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I. Índice de Liquidez Geral (LG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um 
horizonte compreendido entre o curto e longo prazos, através dos recursos não 
caracterizados como ativos permanentes. Leia-se: Curto Prazo como sendo o 
período compreendido dentro do exercício fiscal em curso; Longo Prazo como 
sendo o período que transcende o exercício fiscal corrente. Sendo assim, pode-se 
de estabelecer que na Liquidez Geral (LG) o fator ≥1 é interpretado como o início 
do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens e direitos no ativo 
circulante e realizável a longo prazo que corresponde a 01 (uma) vez o valor de 
suas dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos 
bens do Ativo Permanente ou ainda sem que seja necessária a alienação de bens 
de uso na sua atividade. 

 
II. Índice de Liquidez Corrente (LC): Sendo um dos índices mais amplamente 

utilizados na avaliação e análise de balanços, pode-se se dizer que este pode 
indicar a saúde financeira de uma empresa, pois indica quanto esta poderá dispor 
em recursos de curto prazo, a exemplo do caixa e aplicações financeiras e ainda 
os recebíveis de terceiros, utilizando-os para honrar os compromissos também de 
curto prazo, a exemplo de fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto 
prazo, salários entre outros configurados como sendo Passivo Circulante. Sendo 
assim, pode-se de estabelecer que na Liquidez Corrente (LC) o fator ≥1 é 
interpretado como o início do índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem bens 
e direitos no ativo circulante que corresponde a 01 (uma) vez o valor de suas 
dívidas e obrigações, podendo saldá-las sem que seja preciso recorrer aos bens 
do Ativo Permanente, a capital de terceiros ou ainda sem que seja necessária a 
alienação de bens de uso na sua atividade. 

 
III. Índice de Solvência Geral (SG): Este índice é utilizado para uma avaliação da 

capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações, observando-se um 
horizonte compreendido entre o curto, médio e longo prazos, considerando, 
também, os recursos caracterizados como ativos permanentes, ou seja, a 
totalidade dos ativos de uma empresa que poderão ser utilizados para honrar os 
compromissos de curto, médio e longo prazo. Sendo assim, pode-se de 
estabelecer que na Solvência Geral (SG) o fator ≥1 é interpretado como o início do 
índice ideal, ou seja, indica que a empresa tem ativos que correspondem a 01 
(uma) vez o valor de suas obrigações exigíveis no decorrer de sua operação.  

 
Portanto, à luz da Lei 8.666/93, em seu Art. 3º, podemos justificar a presença destes 
índices neste Edital buscando a proposta que melhor atenda as expectativas da 
PBGÁS. 
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DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 
 
 
 
 
À 

PBGÁS 
 
 

Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 
 
 
   
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 
..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 
........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

(    ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
À 

PBGÁS 
 
 

Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 
 

 
 
 
Prezados Senhores, 
 

 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, para os devidos fins, que 

compromete-se a informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a existência de 

fatos supervenientes impeditivos à sua habilitação, na forma determinada no §2º, do 

artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações..  

 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 021/2014 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, 
para o objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 
 
O preço global para execução do objeto da Licitação em referência é de R$ xx,xx 
(xxx reais), conforme planilha apresentada, assumindo inteira responsabilidade 
por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação. 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO VALOR TOTAL (R$) 

01 

Contratação de seguro 
responsabilidade civil de 
administradores (Directors&Officers), 
incluindo a cobertura por Dano Moral 
decorrente da Relação de Trabalho - 
Reclamações de Natureza Trabalhista 
(Cobertura E) 

 

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a 
contar da data de abertura dos envelopes. 
 

____________________________________ 
Local e Data 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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CONTRATO Nº ........../.......... 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS E  
............................................... 

 

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS, sociedade de economia mista, 
estabelecida na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, na Avenida 
Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, bairro do Cabo Branco, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 00.371.600/0001-66, inscrição estadual no 16.107.410-3, 
doravante denominada PBGÁS, neste ato representada pelo seu Diretor 
Presidente GEORGE VENTURA MORAIS, brasileiro, casado, advogado, portador 
do RG nº 1948934 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.715.584-05, 
residente e domiciliado à Rua Costa Bela Vista, nº72, aptoº 202 – D, Ponta de 
Campina, Cabedelo, Estado da Paraíba, e pelo seu por seu Diretor Administrativo 
Financeiro DAVID DOS SANTOS MOUTA, brasileiro, casado, engenheiro 
eletricista, inscrito no CPF sob o nº 089.250.908-21, portador do RG nº 
12.987.912-5 - SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Anastácio Camilo de 
Oliveira, 105, apto 201 – Jardim Oceania, João Pessoa, Estado da Paraíba, e 
__________, com sede na Cidade __________, Estado __________, na Rua 
__________, __________, __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
__________, neste ato representada pelo(s) seu(s) __________, __________, 
doravante denominado CONTRATADO têm entre si ajustado o presente Contrato 
proveniente do Pregão Presencial n.º 021/2014, fundamentado na Lei Federal n° 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 
2000, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual 
nº 24.649/03, de 03 de dezembro de 2003, Lei Estadual nº 
9.335/11(EMPREENDER) e Lei Estadual nº 9.697/12 (CAFIL), aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666/93 e demais normas correlatas, 
aplicáveis aos casos omissos e mediante as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Contratação de seguro responsabilidade civil de administradores 
(Directors&Officers), incluindo a cobertura por Dano Moral decorrente da Relação 
de Trabalho - Reclamações de Natureza Trabalhista (Cobertura E). 
 
1.2 Nesse seguro, devem ser consideradas como pessoas seguradas: todos os 
atuais, ex e futuros administradores estipulantes, entendidos como tais, todas e 
quaisquer pessoas físicas que tenham vínculo de trabalho com a empresa 
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contratante, implicando capacidade de tomar decisão e/ou autoridade diretiva 
e/ou de gestão com relação a esta mesma empresa, compreendendo: 

 Diretores (empregados e/ou designados conforme o Estatuto Social); 

 Membros do Conselho Fiscal (titulares e suplentes); 

 Membros do Conselho de Administração (titulares e suplentes) 

 Gerentes e/ou qualquer outro empregado e/ou procurador-empregado, que 
desempenhe funções decisórias, de tal modo que obrigue as estipulantes 
com suas decisões e/ou atos; 

 Empregado da sociedade, com poderes de representação que impliquem 
no exercício de tomada de decisão no âmbito corporativo da Sociedade, 
com base em procuração validamente emitida, incluindo Advogado interno, 
desde que comprovado o vínculo (vínculo trabalhista ou poderes de 
representação concedidos por Procuração válida). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO E REGIME 

2.1 - Os serviços a que se refere este Contrato serão executados sob a forma de 
execução indireta no Regime de Empreitada por Preço Global.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E VALOR 

3.1 - Pelo objeto do presente Contrato, a PBGÁS pagará ao CONTRATADO o 
valor mensal de R$ _________ (_______, _________), totalizando R$ _________ 
(_______, _________) ao ano, a preços referenciados ao mês de __________ de 
2014. 

3.2 - Nos preços estabelecidos no Contrato estão incluídas todas as despesas 
que onerem, direta ou indiretamente, os serviços contratados, bem como o lucro 
(bonificação), não cabendo quaisquer reivindicações do CONTRATADO, a título 
de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 

 

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução do 
objeto deste contrato estão devidamente equacionados e assegurados 
especificamente no orçamento da PBGÁS, e correrão por conta da seguinte 
classificação orçamentária:  

 Despesa: 2.8 – Apólise de Seguros. 
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CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - Os serviços executados serão pagos ao CONTRATADO com as seguintes 
condições: 

5.1.1 - Os documentos de cobrança deverão ser apresentados para pagamento 
no escritório da PBGÁS, localizado, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 
4756, bairro de Cabo Branco, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, ou 
em outro local por ela indicado, emitindo separadamente, Nota Fiscal dos 
produtos e de eventual reajuste, no primeiro dia útil do mês posterior à 
execução do serviço contratado.  

a) Em função de adequação do trâmite de documentos ao calendário 
tributário, documentos de cobrança emitidos após o dia 01 só serão pagos 10 
dias úteis após o recebimento dos mesmos.  

b) Em caso de incidência de juros moratórios ou multa por atraso no 
recolhimento dos impostos decorrentes dos fornecimentos, os mesmos serão 
deduzidos do pagamento ao CONTRATADO. 

[ER1]5.1.2 - Os documentos de cobrança apresentados pelo CONTRATADO, 
bem como o documento de cobrança final, serão pagos deduzidas as 
importâncias que, a qualquer título, nas condições estipuladas no Contrato ou 
outras especialmente acordadas, sejam devidas à PBGÁS 

5.1.2.1 - Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso 
II, do art. 7º, da Lei nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por 
cento) das empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) das 
empresas de pequeno porte, em favor do Fundo Estadual de Apoio ao 
Empreendedorismo – Fundo Empreender PB, do Governo do Estado da 
Paraíba, incidente sobre o valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo 
emitido pelo licitante CONTRATADO. 

5.1.3 - O CONTRATADO deverá indicar, obrigatoriamente, nos respectivos 
documentos de cobrança, o número do presente Contrato, o período de 
execução do objeto, bem como o nome e código do Banco e da agência e o 
número da conta-corrente do CONTRATADO em que será creditado o 
pagamento. 

5.1.4 – Em conformidade com a legislação vigente, o CONTRATADO deve 
emitir nota fiscal por município onde foi efetivamente executado o serviço.  

 5.1.5 - O documento de cobrança deve ser emitido com base no item realizado 
da Autorização de Fornecimento (AF) que lhe deu origem, devidamente 
atestada. 

 5.1.6 - Caso sejam constatadas irregularidades nos documentos de cobrança 
apresentados, o prazo para pagamento estabelecido será contado a partir da 
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data da reapresentação, pelo CONTRATADO, dos documentos de cobrança 
devidamente corrigidos, sem prejuízo da continuidade dos serviços. 

 
5.2 - O CONTRATADO deverá obrigatoriamente apresentar, junto com os 
documentos de cobrança: 

5.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 
com efeitos de negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

5.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou sede 
do CONTRATADO; 

5.2.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa, emitida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicilio ou 
sede do CONTRATADO; 

Obs.: No caso da Fazenda Municipal, a comprovação dar-se-á pela 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários e de Certidão 
Negativa de Débitos Imobiliários.  Considerando o fato que existem 
municípios que expedem certidão conjunta, abrangendo todos os débitos 
porventura existentes com o Erário Municipal, a regularidade poderá ser 
comprovada através de apresentação cumulativa de certidão negativa de 
débitos mobiliários e de certidão negativa de débitos imobiliários.  

Obs.: Caso o licitante não possua imóvel, deverá apresentar uma Certidão 
de Nada Consta expedida pela Fazenda Municipal. 

5.2.8 - Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, 
demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito 
de negativa, relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

5.2.9 - Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, mediante apresentação de Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF); 

5.2.10 – Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 
12.440/2011; 
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5.3 - Os pagamentos ou parte dos mesmos poderão ser suspensos ou retidos, 
uma vez comunicado ao CONTRATADO, até que este cumpra integralmente a 
condição contratual infringida, nos seguintes casos: 

5.3.1 - Inobservância de condições e cláusulas contratuais; 

5.3.2 - Danos causados à PBGÁS ou a terceiros. 

5.4 – Caso a PBGÁS deixe de cumprir com o pagamento na data prevista (desde 
que tenham sido cumpridas pelo CONTRATADO as exigências e datas de 
protocolo referentes), o valor do pagamento será atualizado monetariamente 
através do INPC – Pro Rata Tempore.   

 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1 – Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data limite para apresentação da proposta, após o 
que serão reajustados conforme o caso, na forma do § 8º do Artigo 65 da Lei 
8.666/93, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

V
Po

PoPi
R )(  

 

Em cuja fórmula: 

R = Valor do reajuste; 

i = Décimo segundo mês após a data limite para apresentação da proposta (data 
base informada no item 3.1), ou, conforme o caso, vigésimo quarto mês, ou 
trigésimo sexto mês e assim por diante, após a mencionada data, nos contratos 
de maior prazo; 

o = Mês da data limite para apresentação da proposta; 

V = Valor de pagamento dos itens de serviço ou da etapa, a preços iniciais; 

e cujo índice publicado pelo site www.fgvdados.com.br ou a revista Conjuntura 
Econômica da Fundação Getúlio Vargas, válidos para cada mês indicado acima, 
é: 

P = Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 

6.2 - Caso o índice de reajuste publicado pelo site www.fgvdados.com.br ou a 
revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas não esteja disponível, 
por não ter sido publicado até a data do faturamento, será utilizado para o cálculo 

http://www.fgvdados.com.br/
http://www.fgvdados.com.br/
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do reajuste o índice anterior disponível, ficando a diferença de reajuste a ser paga 
ou restituída junto com o primeiro pagamento após a mencionada publicação. 

6.3 - Os preços contratuais não serão reajustados em caso de atrasos verificados 
e não justificados por parte do CONTRATADO que influenciem no prazo 
contratual dos serviços, ou cujas justificativas não forem aceitas pela PBGÁS.  

6.4 - Caso ocorra a prorrogação ou a antecipação do prazo de conclusão de 
algum serviço, de um período para outro, a contar da data limite para 
apresentação da proposta, devidamente autorizadas pela PBGÁS, prevalecerão 
os índices vigentes no período de sua efetiva conclusão. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS 

7.1 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir 
da data da sua assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 
(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666 de 
1993. 

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS  

8.1 – O CONTRATADO deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data da Assinatura do Contrato, a Garantia do 
Cumprimento das Obrigações Contratuais, por qualquer uma das formas previstas 
no Artigo 56, §1º, da Lei 8.666/93, no valor correspondente ao percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor do Contrato.   

8.1.1 – Esta Garantia deverá ser válida durante a vigência do Contrato, e será 
devolvida após a sua execução e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor emitido 
pelo IBGE.  

8.2 - No caso de aditamento de prazo e/ou valor do Contrato, a Garantia deverá 
ser renovada pelo mesmo período e/ou percentual do valor aditado.  

8.3 - Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada em pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive multas contratuais ou indenizações a terceiros, o 
CONTRATADO obriga-se a repô-la ou complementá-la, no valor correspondente 
ao efetivamente utilizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
data em que for notificado pela PBGÁS. 

8.4 - A garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, após a execução do 
contrato, em conformidade com o § 4° do art. 56 da Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA - DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES 

9.1 - Além das obrigações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência deste 
Contrato, obriga-se o CONTRATADO: 

9.1.1 - Responsabilizar-se integralmente pela perfeita execução do objeto 
contratado, não podendo eximir-se, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer 
falhas ou deficiências do fornecimento a erros de especificação. 

9.1.2 - Preservar e manter a PBGÁS a salvo de quaisquer reivindicações, 
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua 
ação ou omissão. 

9.1.3 - Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, o 
CONTRATADO é responsável exclusivo, para com a PBGÁS ou para com 
terceiros, por: 

 Defeitos decorrentes de inobservância ou infração das condições do 
presente CONTRATO, de seus documentos complementares, das 
leis, regulamentos ou posturas em vigor; 

 Infração de direitos de uso de processos protegidos por marcas ou 
patentes, respondendo pelas indenizações, taxas e comissões 
devidas, bem como por qualquer reclamação resultante do mau uso 
que deles fizer. 

9.1.4 - O CONTRATADO é obrigado a manter as obrigações assumidas e 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a 
execução do contrato.  

9.1.5 - Comunicar, imediatamente e por escrito, à PBGÁS, tão logo sejam 
do seu conhecimento os procedimentos fiscais, ainda que de caráter 
interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato. 

9.1.6 - A mão de obra empregada pelo CONTRATADO, na execução do 
objeto do contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com a PBGÁS, 
descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a esta, 
observando-se o disposto no art. 71, da Lei n° 8.666/93. 

9.1.7 - Dentro do prazo da prescrição legal, o CONTRATADO deverá se 
responsabilizar pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados 
e prepostos, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades de ações 
judiciais que venham a ser atribuídas à PBGÁS em decorrência deste Contrato.  

9.1.8 - O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir ou substituir, às 
suas expensas exclusivas, sem transferência de ônus de qualquer natureza para 
a PBGÁS, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem 
defeitos ou incorreções.   
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9.1.9 - O CONTRATADO é responsável pelos danos causados diretamente 
à PBGÁS 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. 

9.2 – Obriga-se a PBGÁS a: 

9.2.1 - Fornecer ao CONTRATADO todos os elementos que se fizerem 
necessários à compreensão das especificações dos serviços e das condições 
contratuais, colaborando com o CONTRATADO, quando solicitado, no seu estudo 
e interpretação. 

9.2.2 - Efetuar os pagamentos devidos na forma e condições estabelecidas 
na Cláusula Quinta, deste Contrato. 

9.2.3 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, fixando-lhe o prazo para 
corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas nos serviços. 

9.2.4 - Notificar, por escrito, o CONTRATADO, da aplicação de eventual 
penalidade, nos termos da Cláusula Décima - Penalidades, deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a PBGÁS poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais 
serão representadas por percentuais do valor da obrigação em atraso, 
não excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

M = 0,1 x A x F,  

Onde: 

 M = percentual representativo da multa; 

 A = atraso em dias corridos; 

 F = 3 (Fator crítico relativo à importância do evento). 

b.1) As importâncias relativas às multas serão descontadas dos 
recebimentos a que o contratado  tiver direito.  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a PBGÁS, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
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da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Inclusão do fornecedor impedido de licitar com a administração Pública 
no CAFIL – PB (Cadastro de Fornecedores Impedido de Licitar com a 
Administração Pública Estadual), conforme Lei Estadual nº 9.697 de 08 
de maio de 2012. 

10.2 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias 
excepcionais, e só serão aceitas justificativas quando formuladas por escrito, 
fundamentada em fatos reais e comprováveis, a critério do gestor do contrato ou 
da autoridade superior da PBGÁS, e desde que formuladas no prazo legal. A não 
comunicação desses motivos importará na aplicação da sanção, com perda do 
direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o aviso. 

10.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 
sendo facultada a apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da data da intimação para tanto. Decorrido esse prazo, a 
penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada, 
e não dará o direito do contratado expor qualquer contestação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO  

11.1 – A inexecução total ou parcial deste Contrato pode acarretar a sua rescisão, 
sem prejuízo das demais sanções, com as conseqüências contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/93. 

11.2. Na hipótese de rescisão contratual determinada por ato unilateral e escrito 
da PBGÁS (inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93), acarretará as conseqüências 
estabelecidas no art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções nela 
previstas. 

11.3. Este Contrato poderá ser rescindido caso a soma dos valores das multas 
aplicadas atinja o limite estabelecido de 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1 - Este Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, de acordo 
com o Artigo 65 da Lei n.º 8666/93. 

12.2 – Se necessária uma determinada alteração, será adicionada a seguinte 
CLÁUSULA DE QUITAÇÃO ao Aditamento Contratual: 

O FORNECEDOR DÁ À PBGÁS, NESTE ATO, PLENA, RASA E GERAL 
QUITAÇÃO DE TODOS OS SEUS DIREITOS CORRESPONDENTES AO 
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PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
ATÉ A PRESENTE DATA, RELATIVOS AO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, 
RESSALVADOS OS  REQUERIMENTOS JÁ PROTOCOLIZADOS PERANTE A  
ADMINISTRAÇÃO E PENDENTES DE ANÁLISE, PARA NADA RECLAMAR, 
SOB QUALQUER TÍTULO OU PRETEXTO, COM FUNDAMENTO NO 
CONTRATO ORA ADITADO, EM JUÍZO OU FORA DELE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

13.1 - Os seguintes documentos, na ordem em que tiverem sido relacionados, são 
anexos deste Contrato. Os termos deste Contrato, em caso de dúvidas, 
prevalecerão sobre os anexos: 

 ANEXO 2  - Termo de Referência; 

 ANEXO Q7 - Proposta do CONTRATADO datada de xx/xx/2014;  

 ANEXO Q10  - Garantia de Cumprimento das Obrigações 

Contratuais; 

 ANEXO Q15 – Minuta de: 

 ANEXO Q15.2 - Minuta do Termo de Recebimento Definitivo de Serviços 

 ANEXO Q15.3 – Termo de Encerramento do Contrato – TEC; e, 

13.2 – Edital do Pregão Presencial nº 021/2014 e seus anexos, aplicáveis e 
integrantes como se nele estivessem transcritos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

14.2 – O Gestor do Contrato e respectivos fiscais serão designados por meio de 
documento específico emitido pela PBGÁS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 – Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do cumprimento do 
presente Contrato não constituirá novação, renúncia tácita ou extinção da 
respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa, Estado da Paraíba[ER2], 
que será o competente para dirimir as questões decorrentes do cumprimento 
deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

 

 

 

João Pessoa, ______ de ________________ de 2014. 

 

 

Pela COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS: 
 

_____________________________ 
George Ventura Morais 

Diretor Presidente 

_____________________________ 
David dos Santos Mouta 

Diretor Administrativo Financeiro 
 

Pelo CONTRATADO: 
_____________________________ 

Representante 
Cargo 

_____________________________ 
Representante 

Cargo 
Testemunhas: 

____________________________ 
Nome: 
CPF.:  

_____________________________ 
Nome: 
CPF.:  
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À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 
  
 
Prezados Senhores: 
 
  
 Em atendimento à Cláusula Oitava do Contrato, estamos fornecendo a 

presente GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

CONTRATUAIS, através do depósito de R$ .................... em nome da PBGÁS 

no valor equivalente de 5% (cinco por cento) do preço total proposto, efetuado 

na Caixa Econômica Federal, agência nº 0729, Conta Corrente nº 1.344-5, 

Operação 003, em ...../....../......, ou qualquer uma das formas previstas no 

Artigo 56 da Lei 8.666/93.  

 

Esta Garantia será válida durante a vigência do Contrato. 

      

 
Local e data:............................................................................. 

 
 
 
 

Assinatura:  
 

 
______________________________________________________ 

(Razão Social do licitante e nome e função do signatário) 
 
 
 
 
 

*Apresentar este modelo em papel timbrado da empresa* 
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO(S) 
 
 
 
 
 
 
1. Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia.../.../... e 
objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a Companhia 
Paraibana de Gás – PBGÁS e o CONTRATADO............................,.relativamente à 
contratação dos Serviços de ..................................................... foram os trabalhos 
considerados em condições de aceitação definitiva e, consequentemente, lavrado o 
presente Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s). 
 
2. Todo(s) o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) pelo CONTRATADO acima referido 
dentro das especificações determinadas e foram atendidas as exigências da ................. 
 
3.  De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo 
assinados, lavram este Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor. 
 

 

Local, Data 
 

_____________________________________ 
PBGÁS 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 
 

_____________________________________ 
Nome do CONTRATADO 

(Nome do Representante do CONTRATADO) 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 
 
 
 
 
 
1. Tendo sido concluído(s) no dia ..../..../.... o(s) serviço(s) iniciado(s) no 
dia.../.../... e objeto do Contrato.................................., assinado em ..../.../... entre a 
.......... e o CONTRATADO............................,.relativamente à contratação dos 
Serviços de ..................................................... e já considerados em condições de 
aceitação definitiva conforme Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s), 
consequentemente lavra-se o presente Termo de Encerramento do Contrato. 
 
2.  O CONTRATADO dá à PBGÁS neste ato, plena, rasa e geral quitação de 
todos os seus direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente 
aqueles correspondentes ao preço ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer 
título ou pretexto, com fundamento no Contrato ora definitivamente quitado. 
 
3.  De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo 
assinados, lavram este Termo de Encerramento do Contrato, em 2 (duas) vias de 
igual teor. 
 
Local, .... Data.... 
 

_____________________________________ 
PBGÁS 

(Nome do Representante da PBGÁS) 
 
 

_____________________________________ 
Nome do CONTRATADO 

(Nome do Representante do CONTRATADO) 
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Testemunhas: 
 
 

________________________________ 
(Nome) 
PBGÁS 
CPF 
 
________________________________ 
(Nome) 
Nome do CONTRATADO 

CPF 
 
 
 
NOTA: Deverá ser registrado em parágrafo específico do Termo de Encerramento 
do Contrato, o valor das multas porventura aplicadas pela PBGÁS, quer por atraso 
na entrega dos serviços, quer pelo não cumprimento de outras condições 
contratuais. 
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 DECLARAÇÃO DE ME / EPP 
 
 
 
 
À 
Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2014 
 
 
 
 
  
Prezados Senhores: 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) 

..........................................................., portador(a) do Documento de Identidade nº. 

........................ e do CPF nº. ................................, DECLARA, sob as penas da lei, que 

se constitui em microempresa (ou empresa de pequeno porte) para os fins desta 

licitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que não apresenta nenhuma das restrições do regime diferenciado e 

favorecido, dispostas no art. 3º, § 4º, da referida Lei, comprometendo-se a informar a 

Administração caso perca essa qualificação.  

A presente declaração é feita sob as penas da lei. 
 

 
___________________________ 

Local e Data 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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PROCESSO Nº 063/2014 
 
ÁREA REQUISITANTE: GAS/DAF 
 
 
 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de seguro responsabilidade civil de administradores (Directors&Officers), 
incluindo a cobertura por Dano Moral decorrente da Relação de Trabalho - Reclamações 
de Natureza Trabalhista (Cobertura E). 

 

1.2 Nesse seguro, devem ser consideradas como pessoas seguradas: todos os atuais, ex 
e futuros administradores estipulantes, entendidos como tais, todas e quaisquer pessoas 
físicas que tenham vínculo de trabalho com a empresa contratante, implicando capacidade 
de tomar decisão e/ou autoridade diretiva e/ou de gestão com relação a esta mesma 
empresa, compreendendo: 

 Diretores (empregados e/ou designados conforme o Estatuto Social); 

 Membros do Conselho Fiscal (titulares e suplentes); 

 Membros do Conselho de Administração (titulares e suplentes) 

 Gerentes e/ou qualquer outro empregado e/ou procurador-empregado, que 
desempenhe funções decisórias, de tal modo que obrigue as estipulantes com suas 
decisões e/ou atos; 

 Empregado da sociedade, com poderes de representação que impliquem no 
exercício de tomada de decisão no âmbito corporativo da Sociedade, com base em 
procuração validamente emitida, incluindo Advogado interno, desde que 
comprovado o vínculo (vínculo trabalhista ou poderes de representação concedidos 
por Procuração válida) 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A contratação visa resguardar os diretores e gestores que atuam por delegação e que 
desempenham funções decisórias na Companhia, bem como garantir o pagamento de 
indenização das perdas pelas quais as pessoas seguradas venham a ser legalmente 
obrigadas a pagar em razão de reclamação de terceiro resultante  de atos de gestão 
realizados nos limites das atribuições de seu mandato e/ou reembolso à Companhia na 
ocasião de assumir a seu cargo as perdas que sejam motivadas por reclamações contra 
as pessoas seguradas e demais especificações listadas neste Termo de Referência. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços a serem contratados se enquadram na classificação de serviços comuns, 
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e do Decreto Estadual nº 24.649, de 2003. 
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4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 
 
4.1.1 Garantias Básicas 

a) Indenização aos Administradores 
b) Indenização à Sociedade 

 
4.1.2 Extensões das Garantias 

a) Representações relacionadas a procedimentos extrajudiciais 
b) Custos de defesa na esfera judicial e extrajudicial 
c) Conselheiros e Diretores de entidades sem fins lucrativos 
d) Herdeiros e representantes legais do espólio  
e) Responsabilidade solidárias de bens (extensão de cobertura para cônjuges) 
f) Poluição – estarão cobertas as reclamações de acionistas da Sociedade (em 

nome da Sociedade ou por sua própria conta), alegando danos à Sociedade ou 
aos Acionistas por prejuízos financeiros puros decorrentes da liberação de 
poluentes 

g) Cobertura de prazo complementar de 03 (três) anos, sem cobrança de prêmio 
adicional, para reclamações decorrentes de fatos ocorridos até o final do período 
de vigência da apólice 

h) Retroatividade ilimitada para atos e fatos desconhecidos que ensejam uma 
reclamação 

i) Limite Máximo de Indenização individual para 03 (três) Segurados indicados 
nominalmente na apólice (LMI em excesso ao LMG da apólice), com LMI de R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais) por segurado 

j) Cobertura por perdas impostas ao Tomador do Seguro ou a quaisquer 
Controladas e/ou Subsidiárias, por conta de Reclamações de Natureza 
Trabalhista, que os responsabilizem única e exclusivamente por danos morais 
decorrentes de atos danosos de natureza trabalhista com LMI de R$ 
1.000.000,00 (hum milhão de reais)  
 

4.1.3 Limite Máximo de Garantia de Apólice: Importância Segurada (Garantia 
Única) para todas as coberturas, observado os seus sublimites: R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

 
4.1.4 Franquias por Cobertura em cada ocorrência: 

 
a) Para cobertura de indenizações aos Administradores (Garantia “A”) = Zero 
b) Para cobertura de reembolso à Sociedade (Garantia “B”) = Zero 
c) Para cobertura de atos danosos de natureza trabalhista (Danos Morais) – 

(Garantia “E”) = R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
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4.1.5 Sublimites: 
 

a) Despesas de Publicidade – Sublimite 100% 

b) Bloqueio de bens / Penhora on-line 100% 

c) Custas emergenciais: Custos que o Segurado 
incorrer que comprovadamente são utilizados para 
mitigar o risco por inabilidade de aviso à 
Seguradora 

100% 

d) Danos ambientais (Custo de Defesa + Condenação 
de natureza pecuniária) 

100% 

e) Responsabilidade Estatutária 
100% 

f) Segurado contra Segurado (D&O x D&O) 
100% 

g) Tomador contra Segurado (Empresa x Segurado) 
100% 

h) Danos Corporais (inclusive processos criminais) 
100% 

i) Danos Morais (de forma genérica e não apenas 
decorrentes de questões trabalhistas) 

100% 

j) Processos de Extradição 
100% 

k) Âmbito Tributário 
100% 

l) Processos ou Procedimentos Administrativos, 
Arbitrias e/ou Judiciais - Âmbito Civil em Geral 

100% 

m) Extensão Automática para Novas Subsidiárias 
(adquiridas ou constituídas durante a vigência da 
apólice) até 30% do total de Ativos do Contratante 

100% 

n) Advogados Internos 
100% 

o) Práticas Trabalhistas EPL (não inclui a Sociedade) 
100% 

p) Responsabilidade Solidária de Bens – Bens comuns 
do Segurado com seu cônjuge ou seu companheiro 
(a) sob regime de união estável. 

100% 

q) Extensão para empresas afiliadas sem fins 
lucrativos 

100% 

r) Diretores e Conselheiros, incluindo independentes 
100% 

s) Espólio, herdeiros e sucessores 
100% 

t) Ex-Diretores (incluindo aposentados, conforme 
definição de Segurado) 

100% 

u) Contadores internos, Risk Managers e Auditores 
Internos 

100% 
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4.1.6 Base da Apólice: Apólice à Base de Reclamações com Notificações (Claims 
and Notifeid Basis) 
 

4.1.7 Principal ramo de negócio do Tomador do Seguro: Distribuição e 
Comercialização de Gás Natural no Estado da Paraíba 
 

4.1.8 Condições e Cláusulas Aplicáveis: 
a) Condições Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil de 

Administradores (Directors & Officers), incluindo a cobertura por Dano Moral 
decorrente da Relação de Trabalho  

b) Exclusão de contenda anterior ou pendente ao início da vigência da apólice. 
c) Retroatividade Ilimitada para fatos desconhecidos 

 
4.1.9 Apresentar Prêmio Total Anual para pagamento à vista 

 

5. OBRIGAÇÕES DA PBGÁS 

5.1. A PBGÁS obriga-se a: 

5.1.1. Proporcionar todas as condições para que o CONTRATADO possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, e 
deste Termo de Referência; 

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.1.4. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

5.1.5. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestação do serviço, na forma do 
contrato; 

5.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

6.1. O CONTRATADO obriga-se a: 

6.1.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 
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6.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

6.1.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, à PBGÁS ou a terceiros; 

6.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.1.5. Apresentar à PBGÁS, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão a Companhia para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente 
identificados por meio de crachá; 

6.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à PBGÁS; 

6.1.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
PBGÁS, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

6.1.8. Relatar à PBGÁS toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas pela PBGÁS; 

6.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 A PBGÁS deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e 
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.2 O representante da PBGÁS deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
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7.3 A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de 
Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril 
de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o 
órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local. 

7.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

7.5 O gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º 
do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 
marca, qualidade e forma de uso. 

7.7 O representante da PBGÁS anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 
for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.8 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da PBGÁS ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.9 A fiscalização da execução dos serviços abrange o monitoramento de todas os 
serviços previstos neste Termo de Referência para fins de sua plena execução. 

 

8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua 
assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do 
artigo 57 da Lei nº 8.666 de 1993. 

 

9. PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA 

9.1. O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos. 
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10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1 O pagamento será efetuado pela PBGÁS, em moeda corrente, através de conta 
bancária indicada pela licitante vencedora, em até 15 (quinze) dias após a entrega efetiva 
do material ou a prestação do serviço, acompanhado do documento de cobrança (nota 
fiscal, nota fiscal/fatura, recibos e/ou outros reconhecidos legalmente). 

10.2 Por ocasião do pagamento, e de acordo com os termos do inciso II, do art. 7º, da Lei 
nº 10.128/2013, será retido 1,6% (um vírgula seis por cento) das empresas de médio porte 
ou superior e 1% (um por cento) das empresas de pequeno porte, em favor do Fundo 
Estadual de Apoio ao Empreendedorismo – Fundo Empreender PB, do Governo do 
Estado da Paraíba, incidente sobre o valor constante da nota fiscal, fatura ou recibo 
emitido pelo licitante CONTRATADO. 

10.3 O CONTRATADO vencedor do processo deverá apresentar os documentos abaixo 
listados referentes à regularidade fiscal e social, quando solicitados pela PBGÁS:  

a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta Licitação; 

c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede do licitante; 

e)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela 
Secretaria da Fazenda do Município do domicílio ou sede do licitante; 

f)  Prova de regularidade de situação relativa à Seguridade Social, demonstrando o 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de negativa, relativa 
às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; e, 

g) Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei, mediante apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), 
emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF). 

h)  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo I – Demonstrações Financeiras e Parecer de Auditores Independentes 
(Exercício 2012) 

11.2 Anexo II - Demonstrações Financeiras e Parecer de Auditores Independentes 
(Exercício 2013) 

11.3 Anexo III  - Último Balancete de 2014  

11.4 Anexo IV - Questionário Seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores 
e/ou Administradores de Sociedades Comerciais – Directors & Officers  

11.5 Anexo V  -  Regulamento de Pessoal 
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11.1 ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARECER DE AUDITORES 
INDEPENDENTES (EXERCÍCIO 2012) 
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11.2 ANEXO II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARECER DE AUDITORES 
INDEPENDENTES (EXERCÍCIO 2013) 

 



João Pessoa - Sexta-Feira, 28 de Março de 2014Diário Oficial 59



João Pessoa - Sexta-feira, 28 de Março de 201460 Diário Oficial



João Pessoa - Sexta-Feira, 28 de Março de 2014Diário Oficial 61



João Pessoa - Sexta-feira, 28 de Março de 201462 Diário Oficial



João Pessoa - Sexta-Feira, 28 de Março de 2014Diário Oficial 63



João Pessoa - Sexta-feira, 28 de Março de 201464 Diário Oficial



João Pessoa - Sexta-Feira, 28 de Março de 2014Diário Oficial 65



João Pessoa - Sexta-feira, 28 de Março de 201466 Diário Oficial



João Pessoa - Sexta-Feira, 28 de Março de 2014Diário Oficial 67



João Pessoa - Sexta-feira, 28 de Março de 201468 Diário Oficial

Comunicamos aos clientes que a partir de  05 DE FEVEREIRO DE 2013, o envio  de  material para publicação
no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO terá que ser feito com  TRÊS (3) DIAS de antecedência à publicação.

COMUNICADO
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11.3 ANEXO III  - ÚLTIMO BALANCETE DE 2014  

 



FILIAIS SELECIONADAS PARA O BALANCETE CONSOLIDADO

 'COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - JP'
 'COMPANIHA PARAIBANA DE GÁS - CG'
 'COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - BYX'
 'COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - ANEXO'

Relatorio: \\SATURNO\PIRAMIDE\RELATORIOS\BALANCO.QRP 14:41:12 01Página:16/05/2014



COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - JP a 30/04/201401/01/2014Data:
00.371.600/0001-66CNPJ: aConta:

BALANCETE aCusto:
0,00Agrup.Filiais:

Moeda: R$Pirâmide
Red. Saldo FinalCréditoDébitoSaldo InicialDenominaçãoConta

1 73.062.209,94173.967.198,10174.608.900,2572.420.507,79   ATIVO1

2 31.554.276,02169.488.562,04171.575.089,6029.467.748,46      ATIVO CIRCULANTE1.1

3 14.540.745,7279.055.007,3480.424.229,1913.171.523,87         DISPONIBILIDADES1.1.1

4 14.540.745,7279.055.007,3480.424.229,1913.171.523,87            CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA1.1.1.1

5 3.000,00172.516,28172.516,283.000,00               CAIXA1.1.1.1.01
1.1.1.1.01.001                   FUNDOS DE CAIXA 3.000,00 172.516,28 172.516,28 3.000,006

7 364.189,0968.770.118,6069.021.107,43113.200,26               DEPOSITOS BANCARIOS EM MOEDA NACION1.1.1.1.02
1.1.1.1.02.001                   BANCO DO BRASIL 86.529,56 65.831.989,83 65.899.052,93 19.466,468
1.1.1.1.02.002                   CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.670,70 3.189.117,60 2.871.065,67 344.722,639

18 171.548,3970.019,19263.396,69(21.829,11)               NUMERARIOS EM TRANSITO1.1.1.1.04
1.1.1.1.04.001                   VALORES EM TRANSITO OU A DEPOSITAR (21.829,11) 263.396,69 70.019,19 171.548,3919

20 14.002.008,2410.042.353,2710.967.208,7913.077.152,72               APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA1.1.1.1.05
1.1.1.1.05.001                   BANCO DO BRASIL 7.199.373,02 9.805.122,84 8.991.184,26 8.013.311,6021
1.1.1.1.05.002                   CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.877.779,70 1.162.085,95 1.051.169,01 5.988.696,6422

35 8.151.088,2959.881.104,7459.938.815,198.093.377,84         CREDITOS, VALORES E BENS1.1.2

36 7.570.764,4155.692.442,0755.603.745,007.659.461,48            CONTAS A RECEBER DE CLIENTES1.1.2.1

37 8.441.726,9655.604.379,9755.475.804,518.570.302,42               BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS1.1.2.1.01
1.1.2.1.01.001                   GAS NATURAL VEICULAR 1.999.257,54 14.222.779,33 14.408.108,46 1.813.928,4138
1.1.2.1.01.002                   INDUSTRIAL 6.341.049,48 40.305.558,47 40.313.682,52 6.332.925,4339
1.1.2.1.01.003                   RESIDENCIAL 80.636,92 409.245,48 353.492,86 136.389,5440
1.1.2.1.01.004                   COMERCIAL 149.358,48 538.221,23 529.096,13 158.483,5841

53 (968.211,88)0,000,00(968.211,88)               (-) PROVISAO CRED.LIQUIDACAO DUVIDOSA1.1.2.1.04
1.1.2.1.04.001                   (-) PROVISAO CRED.LIQUIDACAO DUVIDOSA (968.211,88) 0,00 0,00 (968.211,88)54

58 49.936,458.471,2125.899,7832.507,88               PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER1.1.2.1.06
1.1.2.1.06.001                   PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 32.507,88 25.899,78 8.471,21 49.936,4559

60 47.312,8879.590,89102.040,7124.863,06               PENALIDADE CONTRATUAL1.1.2.1.07
1.1.2.1.07.001                   PENALIDADE CONTRATUAL 24.863,06 102.040,71 79.590,89 47.312,8861

68 580.323,884.188.662,674.335.070,19433.916,36            OUTROS CREDITOS1.1.2.3

87 13.298,14282.599,86205.627,4990.270,51               ADIANTAMENTO A TERCEIROS1.1.2.3.04
1.1.2.3.04.001                   ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 306,21 16.465,94 14.965,62 1.806,5388
1.1.2.3.04.002                   ADIANTAMENTO PARA DESPESAS 700,00 2.800,00 2.800,00 700,0089
1.1.2.3.04.006                   ANTECIPACAO DE FERIAS 89.264,30 186.361,55 264.834,24 10.791,6193

96 2.728,87107.564,9495.800,0014.493,81               DEVEDORES DIVERSOS1.1.2.3.05
1.1.2.3.05.001                   FORNECEDORES 14.493,81 95.697,85 107.394,70 2.796,9697
1.1.2.3.05.099                   OUTROS DEVEDORES 0,00 102,15 170,24 (68,09)99

100 400.490,853.771.217,873.931.096,02240.612,70               TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL1.1.2.3.06
1.1.2.3.06.001                   IRRF 3.637,44 49.125,66 0,00 52.763,10101
1.1.2.3.06.005                   PIS 42.271,26 692.459,51 672.703,66 62.027,11105
1.1.2.3.06.006                   COFINS 194.704,00 3.189.510,85 3.098.514,21 285.700,64106

109 81.926,121.308,511.293,5081.941,13               TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL1.1.2.3.07
1.1.2.3.07.001                   ICMS 42.097,23 1.290,91 1.305,92 42.082,22110
1.1.2.3.07.099                   OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADU 39.843,90 2,59 2,59 39.843,90111

124 81.879,9025.971,49101.253,186.598,21               DEPOSITO RESTITUIVEL E VAL. VINCULADO1.1.2.3.12
1.1.2.3.12.001                   DEPOSITOS JUDICIAIS 6.598,21 51.942,98 25.971,49 32.569,70125
1.1.2.3.12.002                   BLOQUEIOS JUDICIAIS 0,00 49.310,20 0,00 49.310,20126
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COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - JP a 30/04/201401/01/2014Data:
00.371.600/0001-66CNPJ: aConta:

BALANCETE aCusto:
0,00Agrup.Filiais:

Moeda: R$Pirâmide
Red. Saldo FinalCréditoDébitoSaldo InicialDenominaçãoConta
131 1.998.540,3530.405.479,1530.392.143,602.011.875,90         ESTOQUE1.1.3

132 461.670,4229.811.056,1729.750.596,57522.130,02            MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUICAO DE GA1.1.3.1

133 0,0029.741.974,6329.741.974,630,00               ESTOQUE DE GAS NATURAL1.1.3.1.01
1.1.3.1.01.001                   ESTOQUE DE GAS NA MALHA DE DISTRIBUIC 0,00 29.741.974,63 29.741.974,63 0,00134

135 461.670,4269.081,548.621,94522.130,02               ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS1.1.3.1.02
1.1.3.1.02.001                   ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 522.130,02 8.621,94 69.081,54 461.670,42136

137 1.363.430,10154.770,4591.133,951.427.066,60            MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PECAS1.1.3.2

138 1.363.430,10154.770,4591.133,951.427.066,60               ALMOXARIFADO OPERACIONAL1.1.3.2.01
1.1.3.2.01.001                   ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO 0,00 39.349,33 39.349,33 0,00139
1.1.3.2.01.002                   EQUIPS E PECAS P/CONVERSAO DE REDE/MA 1.427.066,60 51.784,62 115.421,12 1.363.430,10140

150 386.928,60437.755,60550.413,08274.271,12            ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS1.1.3.6

151 386.928,60437.755,60550.413,08274.271,12               MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS1.1.3.6.01
1.1.3.6.01.001                   MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS 274.271,12 550.413,08 437.755,60 386.928,60152

153 (213.488,77)1.896,930,00(211.591,84)            (-)ESTOQUE/MATS.TERCEIROS PODER PROPRI1.1.3.7

154 (213.488,77)1.896,930,00(211.591,84)               (-) MATERIAIS TERCEIROS PODER PROPRIO1.1.3.7.01
1.1.3.7.01.001                   (-) MATERIAIS TERCEIROS PODER PROPRIO (211.591,84) 0,00 1.896,93 (213.488,77)155

156 87.168,68106.529,7724.621,00169.077,45         DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE1.1.4

157 87.168,68106.529,7724.621,00169.077,45            DESPESAS ANTECIPADAS1.1.4.1

158 87.168,68106.529,7724.621,00169.077,45               PAGAMENTOS ANTECIPADOS1.1.4.1.01
1.1.4.1.01.001                   PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 140.717,20 0,00 86.713,04 54.004,16159
1.1.4.1.01.002                   ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 23.316,45 6.858,40 13.526,85 16.648,00160
1.1.4.1.01.005                   DIREITOS DE PASSAGEM A APROPRIAR 5.043,80 17.762,60 6.289,88 16.516,52163

170 6.776.732,9840.441,04795.280,626.021.893,40         OPERACOES DE AQUISICAO DE GAS1.1.5

171 6.776.732,9840.441,04795.280,626.021.893,40            ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TAKE O1.1.5.1

172 6.776.732,9840.441,04795.280,626.021.893,40               ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TAKE 1.1.5.1.01
1.1.5.1.01.001                   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TAKE O 6.021.893,40 795.280,62 40.441,04 6.776.732,98173

184 41.507.933,924.478.636,063.033.810,6542.952.759,33      ATIVO NAO CIRCULANTE1.2

185 1.681.032,23287.889,4462.747,961.906.173,71         REALIZAVEL A LONGO PRAZO1.2.1

186 19.424,8225.899,780,0045.324,60            CONTAS A RECEBER DE CLIENTES1.2.1.1

187 19.424,8225.899,780,0045.324,60               CONTAS RECEBER CLIENTES-ATIV.CORREL1.2.1.1.01
1.2.1.1.01.001                   PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER 45.324,60 0,00 25.899,78 19.424,82188

204 1.661.607,41261.989,6662.747,961.860.849,11            OUTROS CREDITOS1.2.1.3

212 309.706,879.432,599.432,59309.706,87               CONVENIOS A EXECUTAR1.2.1.3.02
1.2.1.3.02.001                   CONVENIOS A EXECUTAR 8.046.185,21 9.432,59 9.432,59 8.046.185,21213
1.2.1.3.02.002                   (-) CONVENIOS EXECUTADOS (7.736.478,34) 0,00 0,00 (7.736.478,34)214

219 339.953,41203.246,874.005,17539.195,11               TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL1.2.1.3.04
1.2.1.3.04.005                   PIS 96.180,75 714,43 36.254,85 60.640,33224
1.2.1.3.04.006                   COFINS 443.014,36 3.290,74 166.992,02 279.313,08225

230 18.668,720,000,0018.668,72               TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL1.2.1.3.05
1.2.1.3.05.099                   OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - ESTADU 18.668,72 0,00 0,00 18.668,72232

243 993.278,4149.310,2049.310,20993.278,41               DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULAD1.2.1.3.09
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1.2.1.3.09.001                   DEPOSITOS JUDICIAIS 993.278,41 49.310,20 0,00 1.042.588,61244
1.2.1.3.09.002                   BLOQUEIOS JUDICIAIS 0,00 0,00 49.310,20 (49.310,20)245

325 39.826.901,694.190.746,622.971.062,6941.046.585,62         ATIVO INTANGIVEL1.2.6

326 211.336,230,000,00211.336,23            ATIVO INTANGIVEL - NORMAL1.2.6.1

327 211.336,230,000,00211.336,23               ATIVO INTANGIVEL-NORMAL/AMORT. ACUM1.2.6.1.01
1.2.6.1.01.001                   DIREITOS DE USO / CONCESSOES 206.374,23 0,00 0,00 206.374,23328
1.2.6.1.01.003                   MARCAS E PATENTES 4.962,00 0,00 0,00 4.962,00330

346 39.615.565,464.190.746,622.971.062,6940.835.249,39            ATIVO INTANGIVEL - CONCESSOES-ICPC011.2.6.2

347 90.792.083,196.483,5284.010,2090.714.556,51               REDES DE DISTRIBUICAO1.2.6.2.01
1.2.6.2.01.001                   REDES DE DISTRIBUICAO 90.714.556,51 84.010,20 6.483,52 90.792.083,19348

350 650.817,280,000,00650.817,28               BENS IMOVEIS1.2.6.2.02
1.2.6.2.02.001                   TERRENOS 97.439,14 0,00 0,00 97.439,14351
1.2.6.2.02.002                   EDIFICACOES E MELHORAMENTOS 190.472,59 0,00 0,00 190.472,59352
1.2.6.2.02.003                   INSTALACOES 362.905,55 0,00 0,00 362.905,55353

358 6.315.662,290,00804.340,415.511.321,88               OUTROS BENS DE USO1.2.6.2.04
1.2.6.2.04.001                   MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 965.438,33 7.797,00 0,00 973.235,33359
1.2.6.2.04.002                   FERRAMENTAS DURAVEIS 538.622,35 0,00 0,00 538.622,35360
1.2.6.2.04.003                   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA 1.762.196,14 0,00 0,00 1.762.196,14361
1.2.6.2.04.004                   SOFTWARES 1.010.571,88 796.543,41 0,00 1.807.115,29362
1.2.6.2.04.005                   MOVEIS E UTENSILIOS 1.006.205,29 0,00 0,00 1.006.205,29363
1.2.6.2.04.006                   BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS 228.287,89 0,00 0,00 228.287,89364

366 (65.392.094,30)2.945.135,850,00(62.446.958,45)               (-) AMORTIZACAO ACUMULADA1.2.6.2.05
1.2.6.2.05.001                   (-) REDES DE DISTRIBUICAO (59.506.299,52) 0,00 2.766.194,83 (62.272.494,35)367
1.2.6.2.05.003                   (-) EDIFICACOES E MELHORAMENTOS (141.380,15) 0,00 4.546,40 (145.926,55)369
1.2.6.2.05.004                   (-) INSTALACOES (263.148,67) 0,00 11.980,56 (275.129,23)370
1.2.6.2.05.006                   (-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO (633.370,02) 0,00 22.101,43 (655.471,45)372
1.2.6.2.05.007                   (-) FERRAMENTAS DURAVEIS (226.707,93) 0,00 17.954,12 (244.662,05)373
1.2.6.2.05.008                   (-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS (728.452,11) 0,00 56.710,74 (785.162,85)374
1.2.6.2.05.009                   (-) SOFTWARES (559.942,63) 0,00 26.089,18 (586.031,81)375
1.2.6.2.05.010                   (-) MOVEIS E UTENSILIOS (370.235,37) 0,00 31.948,99 (402.184,36)376
1.2.6.2.05.011                   (-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS (17.422,05) 0,00 7.609,60 (25.031,65)377

378 975.488,37441.941,4930.536,951.386.892,91               OBRAS EM ANDAMENTO – MATERIAIS1.2.6.2.06
1.2.6.2.06.001                   OBRAS EM ANDAMENTO – MATERIAIS 1.386.892,91 30.536,95 441.941,49 975.488,37379

380 6.273.608,63797.185,762.052.175,135.018.619,26               INTANGIVEL A AMORTIZAR1.2.6.2.07
1.2.6.2.07.002                   OBRAS EM ANDAMENTO 5.018.619,26 2.052.175,13 797.185,76 6.273.608,63382
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385 70.321.125,2362.406.204,5764.505.587,1372.420.507,79   PASSIVO2

386 12.477.384,0162.261.604,1760.814.092,4211.029.872,26      PASSIVO CIRCULANTE2.1

406 5.949.391,0046.212.565,0647.070.699,616.807.525,55         FORNECEDORES2.1.2

407 5.005.845,9742.244.214,5343.179.797,815.941.429,25            FORNECEDORES DE GAS2.1.2.1

408 5.005.845,9742.244.214,5343.179.797,815.941.429,25               FORNECEDORES DE GAS2.1.2.1.01
2.1.2.1.01.001                   FORNECEDORES DE GAS 5.941.429,25 43.179.797,81 42.244.214,53 5.005.845,97409

411 943.545,033.968.350,533.890.901,80866.096,30            FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS2.1.2.2

412 943.545,033.968.350,533.890.901,80866.096,30               FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS2.1.2.2.01
2.1.2.2.01.001                   FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS 866.096,30 3.890.901,80 3.968.350,53 943.545,03413

414 1.302.913,747.591.699,417.862.545,011.573.759,34         TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A PAGAR2.1.3

415 338.441,355.142.679,595.155.800,93351.562,69            TRIBUTOS A PAGAR2.1.3.1

416 337.832,355.134.203,785.145.922,35349.550,92               TRIBUTOS FEDERAIS2.1.3.1.01
2.1.3.1.01.001                   PIS 62.352,11 917.921,18 915.831,12 60.262,05417
2.1.3.1.01.002                   COFINS 287.198,81 4.228.001,17 4.218.372,66 277.570,30418

421 609,008.475,819.878,582.011,77               TRIBUTOS ESTADUAIS2.1.3.1.02
2.1.3.1.02.001                   ICMS 2.011,77 9.878,58 8.475,81 609,00422

427 640.302,18719.402,27908.667,04829.566,95            TRIBUTOS SOBRE LUCRO2.1.3.2

428 640.302,18719.402,27908.667,04829.566,95               TRIBUTOS SOBRE LUCRO2.1.3.2.01
2.1.3.2.01.001                   IRPJ 628.208,95 435.803,64 343.768,17 536.173,48429
2.1.3.2.01.003                   CSLL 201.358,00 472.863,40 375.634,10 104.128,70431

433 84.187,72460.315,32500.765,71124.638,11            TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHE2.1.3.3

434 62.682,91330.105,56362.330,2894.907,63               TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER2.1.3.3.01
2.1.3.3.01.001                   IRRF RET. FONTE RECOLHER 6.952,27 37.894,85 39.159,45 8.216,87435
2.1.3.3.01.002                   INSS RET. FONTE RECOLHER 85.132,11 164.949,56 131.369,67 51.552,22436
2.1.3.3.01.004                   COFINS 0,00 113.357,47 113.357,47 0,00438
2.1.3.3.01.006                   PIS/COFINS/CSLL 2.823,25 46.128,40 46.218,97 2.913,82440

442 21.504,81130.209,76138.435,4329.730,48               TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN2.1.3.3.02
2.1.3.3.02.001                   ISS-SERVS.PRESTADOS P.FISICA A RECOLHER 98,60 386,92 367,94 79,62443
2.1.3.3.02.002                   ISS-SERVS PRESTADO P.JURIDICA A RECOLH 26.498,02 89.740,83 84.265,31 21.022,50444
2.1.3.3.02.003                   FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO 3.133,86 48.307,68 45.576,51 402,69445

446 239.982,491.061.079,701.089.088,80267.991,59            TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO2.1.3.4

447 239.982,491.061.079,701.089.088,80267.991,59               TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO2.1.3.4.01
2.1.3.4.01.001                   IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO - COD. 0561 65.043,56 244.760,59 227.344,91 47.627,88448
2.1.3.4.01.002                   CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 0,00 4.986,84 4.986,84 0,00449
2.1.3.4.01.003                   FGTS A RECOLHER 40.448,47 164.465,95 161.086,53 37.069,05450
2.1.3.4.01.004                   INSS A RECOLHER 162.499,56 674.875,42 667.661,42 155.285,56451

454 0,00208.222,53208.222,530,00            OUTROS TRIBUTOS2.1.3.5

455 0,00208.222,53208.222,530,00               OUTROS TRIBUTOS2.1.3.5.01
2.1.3.5.01.002                   IPTU/TLF A RECOLHER 0,00 305,36 305,36 0,00457
2.1.3.5.01.003                   TAXAS DE FISCALIZACAO AGENTE REGULAD 0,00 207.917,17 207.917,17 0,00458

460 79.992,612.491.629,082.597.867,22186.230,75         OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS2.1.4

461 79.992,612.491.629,082.597.867,22186.230,75            SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR2.1.4.1

462 0,002.288.446,612.288.446,610,00               SALARIOS A PAGAR2.1.4.1.01
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2.1.4.1.01.001                   SALARIOS DE EMPREGADOS A PAGAR 0,00 1.953.273,30 1.953.273,30 0,00463
2.1.4.1.01.002                   FERIAS A PAGAR 0,00 309.674,24 309.674,24 0,00464
2.1.4.1.01.003                   13° SALARIO A PAGAR 0,00 7.178,66 7.178,66 0,00465
2.1.4.1.01.004                   PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 0,00 18.320,41 18.320,41 0,00466

468 0,00123.189,86123.189,860,00               HONORARIOS A PAGAR2.1.4.1.02
2.1.4.1.02.001                   HONORARIOS A PAGAR 0,00 123.189,86 123.189,86 0,00469

470 79.992,6179.992,61186.230,75186.230,75               PARTICIPACAO LUCROS E RESULTADOS2.1.4.1.03
2.1.4.1.03.001                   PARTICIPACAO LUCROS E RESULTADOS 186.230,75 186.230,75 79.992,61 79.992,61471

472 857.092,99786.086,97781.578,65852.584,67         PROVISOES TRABALHISTAS / SOCIAIS2.1.5

473 857.092,99786.086,97781.578,65852.584,67            PROVISOES TRABALHISTAS / SOCIAIS2.1.5.1

474 691.855,57567.754,20728.483,30852.584,67               PROVISOES DE FERIAS2.1.5.1.01
2.1.5.1.01.001                   PROVISOES DE FERIAS 629.011,08 540.663,46 424.875,41 513.223,03475
2.1.5.1.01.002                   FGTS PROVISAO SOBRE FERIAS 51.396,48 42.959,92 32.601,24 41.037,80476
2.1.5.1.01.003                   INSS PROVISAO SOBRE FERIAS 172.177,11 144.859,92 110.277,55 137.594,74477

478 165.237,42218.332,7753.095,350,00               PROVISAO 13° SALARIO2.1.5.1.02
2.1.5.1.02.001                   PROVISOES 13° SALARIO 0,00 44.496,31 161.859,78 117.363,47479
2.1.5.1.02.002                   FGTS PROVISAO SOBRE 13° SALARIO 0,00 3.559,77 12.948,87 9.389,10480
2.1.5.1.02.003                   INSS PROVISAO SOBRE 13° SALARIO 0,00 5.039,27 43.524,12 38.484,85481

491 4.287.993,674.384.343,031.706.121,311.609.771,95         OUTRAS OBRIGACOES2.1.7

492 453.388,19361.895,88140.515,87232.008,18            ADIANTAMENTOS DE CLIENTES2.1.7.1

493 453.388,19361.895,88140.515,87232.008,18               ADIANTAMENTO DE CLIENTES2.1.7.1.01
2.1.7.1.01.001                   ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS 232.008,18 140.515,87 361.895,88 453.388,19494

495 3.673.051,203.673.051,201.224.350,411.224.350,41            DIVIDENDOS A PAGAR2.1.7.2

496 3.673.051,203.673.051,201.224.350,411.224.350,41               DIVIDENDOS DECLARADOS2.1.7.2.01
2.1.7.2.01.001                   GOVERNO DO ESTADO 208.139,57 208.139,57 624.418,70 624.418,70497
2.1.7.2.01.002                   MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 508.105,42 508.105,42 1.524.316,25 1.524.316,25498
2.1.7.2.01.003                   PETROBRAS GAS S/A - GASPETRO 508.105,42 508.105,42 1.524.316,25 1.524.316,25499

501 100.810,9812.696,192.065,0090.179,79            CREDITOS DE FORNECEDORES EM GARANTIA2.1.7.3

502 100.810,9812.696,192.065,0090.179,79               CREDITOS DE FORNECEDORES EM GARANT2.1.7.3.01
2.1.7.3.01.001                   GARANTIA DE LICITACOES 50.369,79 0,00 4.134,56 54.504,35503
2.1.7.3.01.002                   CAUCOES CONTRATUAIS 39.810,00 2.065,00 8.561,63 46.306,63504

517 60.743,30336.699,76339.190,0363.233,57            OUTRAS CONTAS A PAGAR2.1.7.6

518 53.246,84281.119,96280.909,9553.036,83               REEMBOLSOS A ACIONISTAS2.1.7.6.01
2.1.7.6.01.002                   MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. 0,00 174.626,28 174.626,28 0,00520
2.1.7.6.01.004                   PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS 53.036,83 106.283,67 106.493,68 53.246,84522

529 7.496,4622.404,7525.105,0310.196,74               OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS2.1.7.6.04
2.1.7.6.04.001                   REEMBOLSOS DIVERSOS A FUNCIONARIOS 664,90 10.452,85 9.951,17 163,22530
2.1.7.6.04.002                   VALORES A DEVOLVER/DEPOSITOS INDEVID 1.981,50 4.100,76 2.955,23 835,97531
2.1.7.6.04.003                   PROVISOES DE OUTRAS CONTAS A PAGAR 6.582,39 589,08 503,96 6.497,27532
2.1.7.6.04.004                   AUXILIOS EDUCACAO A PAGAR 967,95 9.962,34 8.994,39 0,00533

538 0,0033.175,0533.175,050,00               PENALIDADE CONTRATUAL2.1.7.6.06
2.1.7.6.06.001                   PENALIDADE CONTRATUAL 0,00 33.175,05 33.175,05 0,00539

542 0,00795.280,62795.280,620,00         OPERACOES DE VENDA DE GAS2.1.8

543 0,00795.280,62795.280,620,00            ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PAY2.1.8.1

544 0,00795.280,62795.280,620,00               ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PA2.1.8.1.01
2.1.8.1.01.001                   ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PA 0,00 795.280,62 795.280,62 0,00545
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553 1.411.354,44144.600,4018.443,511.285.197,55      PASSIVO NAO CIRCULANTE2.2

590 1.077.582,600,000,001.077.582,60         OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO2.2.3
2.2.3.1.02.001                   CONVENIOS A EXECUTAR 7.693.023,43 0,00 0,00 7.693.023,43596
2.2.3.1.02.002                   (-) CONVENIO EXECUTADO (7.693.023,43) 0,00 0,00 (7.693.023,43)597

612 1.077.582,600,000,001.077.582,60            PROVISOES2.2.3.3

613 1.077.582,600,000,001.077.582,60               PROVISOES PARA CONTINGENCIAS2.2.3.3.01
2.2.3.3.01.001                   CONTINGENCIAS TRABALHISTAS 379.445,58 0,00 0,00 379.445,58614
2.2.3.3.01.003                   CONTINGENCIAS CIVEIS 698.137,02 0,00 0,00 698.137,02616

625 333.771,84144.600,4018.443,51207.614,95         OPERACOES DE VENDA DE GAS2.2.4

626 333.771,84144.600,4018.443,51207.614,95            ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PAY2.2.4.1

627 333.771,84144.600,4018.443,51207.614,95               ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PA2.2.4.1.01
2.2.4.1.01.001                   ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PA 207.614,95 18.443,51 144.600,40 333.771,84628

636 56.432.386,780,003.673.051,2060.105.437,98      PATRIMONIO LIQUIDO2.3

637 50.823.980,770,000,0050.823.980,77         CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO2.3.1

638 50.823.980,770,000,0050.823.980,77            CAPITAL2.3.1.1

639 50.823.980,770,000,0050.823.980,77               CAPITAL SUBSCRITO2.3.1.1.01
2.3.1.1.01.001                   CAPITAL SUBSCRITO 50.823.980,77 0,00 0,00 50.823.980,77640

646 5.608.406,010,000,005.608.406,01         RESERVAS2.3.2

650 5.608.406,010,000,005.608.406,01            RESERVAS DE LUCROS2.3.2.2

651 5.608.406,010,000,005.608.406,01               RESERVAS DE LUCROS2.3.2.2.01
2.3.2.2.01.001                   RESERVA DE INCENTIVO FISCAL 1.149.550,28 0,00 0,00 1.149.550,28652
2.3.2.2.01.002                   RESERVA LEGAL 4.458.855,73 0,00 0,00 4.458.855,73653

668 0,000,003.673.051,203.673.051,20         DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRI2.3.4

669 0,000,003.673.051,203.673.051,20            DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTR2.3.4.1

670 0,000,003.673.051,203.673.051,20               DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DIS2.3.4.1.01
2.3.4.1.01.001                   DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DIS 3.673.051,20 3.673.051,20 0,00 0,00671

Relatorio: \\SATURNO\PIRAMIDE\RELATORIOS\BALANCO.QRP 14:41:12 07Página:16/05/2014



COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - JP a 30/04/201401/01/2014Data:
00.371.600/0001-66CNPJ: aConta:

BALANCETE aCusto:
0,00Agrup.Filiais:

Moeda: R$Pirâmide
Red. Saldo FinalCréditoDébitoSaldo InicialDenominaçãoConta

672 43.708.912,7558.225.630,4914.516.717,740,00   RECEITAS3

673 43.708.912,7558.225.630,4914.516.717,740,00      RECEITAS OPERACIONAIS3.1

674 40.886.260,4555.402.873,4814.516.613,030,00         RECEITA DE VENDA DE GAS E SERVICOS3.1.1

675 55.402.873,4855.402.873,480,000,00            RECEITA BRUTA DE VENDA DE GAS3.1.1.1

676 55.402.873,4855.402.873,480,000,00               BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS3.1.1.1.01
3.1.1.1.01.001                   GAS NATURAL VEICULAR 0,00 0,00 14.222.779,33 14.222.779,33677
3.1.1.1.01.002                   INDUSTRIAL 0,00 0,00 40.266.541,20 40.266.541,20678
3.1.1.1.01.003                   RESIDENCIAL 0,00 0,00 375.331,72 375.331,72679
3.1.1.1.01.004                   COMERCIAL 0,00 0,00 538.221,23 538.221,23680

695 (14.516.613,03)0,0014.516.613,030,00            TRIBUTOS SOBRE VENDAS3.1.1.3

696 (5.124.765,22)0,005.124.765,220,00               TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL3.1.1.3.01
3.1.1.3.01.001                   PIS 0,00 914.147,55 0,00 (914.147,55)697
3.1.1.3.01.002                   COFINS 0,00 4.210.617,67 0,00 (4.210.617,67)698

699 (9.391.847,81)0,009.391.847,810,00               TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL3.1.1.3.02
3.1.1.3.02.001                   ICMS 0,00 9.391.847,81 0,00 (9.391.847,81)700

703 2.822.652,302.822.757,01104,710,00         OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.1.2

704 2.249.309,102.249.309,110,010,00            OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.1.2.1

705 2.143.551,722.143.551,720,000,00               RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRUCAO3.1.2.1.01
3.1.2.1.01.001                   RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRUCAO 0,00 0,00 2.143.551,72 2.143.551,72706

714 3.716,673.716,680,010,00               OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.1.2.1.04
3.1.2.1.04.002                   MULTA TERMO DE COMPROMISSO - LICITAC 0,00 0,00 3.687,00 3.687,00716
3.1.2.1.04.004                   OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,01 29,68 29,67718

722 102.040,71102.040,710,000,00               RECEITAS OPERAC.AQUISICAO/VENDA DE G3.1.2.1.06
3.1.2.1.06.005                   RECEITA DE PENALIDADE CONTRATUAL 0,00 0,00 102.040,71 102.040,71727

732 573.343,20573.447,90104,700,00            RECEITAS FINANCEIRAS3.1.2.2

733 573.343,20573.447,90104,700,00               RECEITAS FINANCEIRAS3.1.2.2.01
3.1.2.2.01.001                   RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 0,00 457.208,79 457.208,79734
3.1.2.2.01.002                   JUROS/MULTA - CLIENTE 0,00 104,70 115.335,31 115.230,61735
3.1.2.2.01.010                   OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 903,80 903,80743
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751 40.248.425,77732.265,6040.980.691,370,00   CUSTOS E DESPESAS4

752 34.163.125,25569.444,4634.732.569,710,00      CUSTOS4.1

753 29.436.798,206.245,2029.443.043,400,00         CUSTOS VARIAVEIS OPERACIONAIS4.1.1

754 29.436.798,206.245,2029.443.043,400,00            CUSTO DE AQUISICAO DO GAS4.1.1.1

755 29.375.527,840,0029.375.527,840,00               CUSTO DE AQUISICAO DO GAS COMMODITY4.1.1.1.01
4.1.1.1.01.001                   GAS NATURAL VEICULAR 0,00 7.511.511,30 0,00 7.511.511,30756
4.1.1.1.01.002                   INDUSTRIAL 0,00 21.497.569,74 0,00 21.497.569,74757
4.1.1.1.01.003                   RESIDENCIAL 0,00 135.673,72 0,00 135.673,72758
4.1.1.1.01.004                   COMERCIAL 0,00 230.773,08 0,00 230.773,08759

769 61.270,366.245,2067.515,560,00               CUSTO DE ODORIZACAO4.1.1.1.06
4.1.1.1.06.001                   CUSTO DE ODORIZACAO 0,00 67.515,56 6.245,20 61.270,36770

783 4.726.327,05563.199,265.289.526,310,00         CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS4.1.2

784 1.582.262,11367.432,461.949.694,570,00            CUSTO COM PESSOAL4.1.2.1

785 1.279.537,71324.694,181.604.231,890,00               SALARIO E ENCARGOS4.1.2.1.01
4.1.2.1.01.001                   SALARIOS E ORDENADOS 0,00 636.874,51 1.094,71 635.779,80786
4.1.2.1.01.006                   HORAS EXTRAS 0,00 6.220,33 0,00 6.220,33791
4.1.2.1.01.007                   GRATIFICACOES 0,00 46.971,53 46.504,86 466,67792
4.1.2.1.01.008                   ADICIONAL NOTURNO 0,00 69,92 0,00 69,92793
4.1.2.1.01.009                   DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 1.408,43 0,00 1.408,43794
4.1.2.1.01.010                   ADICIONAL DE SOBRE AVISO 0,00 35.166,45 0,00 35.166,45795
4.1.2.1.01.011                   PERICULOSIDADE 0,00 56.522,59 0,00 56.522,59796
4.1.2.1.01.012                   BOLSA ESTAGIO 0,00 8.205,34 0,00 8.205,34797
4.1.2.1.01.013                   FERIAS 0,00 255.673,42 179.379,62 76.293,80798
4.1.2.1.01.014                   DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 80.786,83 12.980,50 67.806,33799
4.1.2.1.01.015                   INSS 0,00 209.613,11 0,02 209.613,09800
4.1.2.1.01.016                   FGTS 0,00 66.061,63 3.763,40 62.298,23801
4.1.2.1.01.017                   FGTS SOBRE FERIAS 0,00 21.375,96 18.279,47 3.096,49802
4.1.2.1.01.018                   INSS SOBRE FERIAS 0,00 68.520,14 58.170,53 10.349,61803
4.1.2.1.01.019                   FGTS SOBRE13° SALARIO 0,00 6.463,07 1.038,52 5.424,55804
4.1.2.1.01.020                   INSS SOBRE13° SALARIO 0,00 21.797,10 3.482,55 18.314,55805
4.1.2.1.01.023                   PROGRAMA DE PARTICIPACAO NOS RESULTA 0,00 35.996,67 0,00 35.996,67808
4.1.2.1.01.024                   GRATIFICACAO DE FERIAS 0,00 46.504,86 0,00 46.504,86809

811 302.344,4142.738,28345.082,690,00               CUSTO COM BENEFICIOS4.1.2.1.02
4.1.2.1.02.001                   SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 6.589,88 175,84 6.414,04812
4.1.2.1.02.002                   ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 0,00 160.942,62 11.633,29 149.309,33813
4.1.2.1.02.003                   TRANSPORTE 0,00 1.724,70 486,00 1.238,70814
4.1.2.1.02.004                   VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 0,00 109.407,23 4.274,08 105.133,15815
4.1.2.1.02.005                   ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 18.425,00 1.401,45 17.023,55816
4.1.2.1.02.011                   PREVIDENCIA PRIVADA 0,00 47.993,26 24.767,62 23.225,64822

829 379,990,00379,990,00               OUTROS CUSTOS COM PESSOAL4.1.2.1.04
4.1.2.1.04.004                   CUSTOS DIVERSOS 0,00 379,99 0,00 379,99833

834 3.144.064,94195.766,803.339.831,740,00            CUSTO COM SERVICOS E OUTROS4.1.2.2

835 263.127,260,00263.127,260,00               SERVICOS4.1.2.2.01
4.1.2.2.01.001                   SERVICOS DE MANUTENCAO 0,00 201.216,61 0,00 201.216,61836
4.1.2.2.01.006                   SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA 0,00 45.904,00 0,00 45.904,00841
4.1.2.2.01.007                   COMUNICACAO / SISTEMA SUPERVISORIO 0,00 16.006,65 0,00 16.006,65842

852 136.820,960,00136.820,960,00               ALUGUEIS4.1.2.2.02
4.1.2.2.02.003                   ALUGUEIS DE VEICULOS 0,00 136.820,96 0,00 136.820,96855

856 84.612,000,0084.612,000,00               CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS4.1.2.2.03
4.1.2.2.03.001                   CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS 0,00 84.612,00 0,00 84.612,00857

858 41.428,6996,2441.524,930,00               MATERIAIS DE MANUTENCAO4.1.2.2.04

Relatorio: \\SATURNO\PIRAMIDE\RELATORIOS\BALANCO.QRP 14:41:12 09Página:16/05/2014



COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - JP a 30/04/201401/01/2014Data:
00.371.600/0001-66CNPJ: aConta:

BALANCETE aCusto:
0,00Agrup.Filiais:

Moeda: R$Pirâmide
Red. Saldo FinalCréditoDébitoSaldo InicialDenominaçãoConta

4.1.2.2.04.002                   MATERIAIS DIVERSOS 0,00 41.524,93 96,24 41.428,69860

871 19.393,020,0019.393,020,00               VEICULOS OPERACAO4.1.2.2.06
4.1.2.2.06.001                   VEICULOS - COMBUSTIVEIS 0,00 19.393,02 0,00 19.393,02872

876 2.592.393,13195.670,562.788.063,690,00               CUSTO COM AMORTIZACAO4.1.2.2.08
4.1.2.2.08.001                   CUSTO COM AMORTIZACAO 0,00 2.788.063,69 195.670,56 2.592.393,13877

908 6.289,880,006.289,880,00               DIREITOS DE PASSAGEM4.1.2.2.12
4.1.2.2.12.001                   DIREITOS DE PASSAGEM 0,00 6.289,88 0,00 6.289,88909

910 6.064.623,39162.801,586.227.424,970,00      DESPESAS OPERACIONAIS4.2

911 3.275.231,93158.228,323.433.460,250,00         DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.2.1

912 2.147.387,49146.094,212.293.481,700,00            DESPESAS COM PESSOAL4.2.1.1

913 1.792.315,4696.102,811.888.418,270,00               SALARIOS E ENCARGOS4.2.1.1.01
4.2.1.1.01.001                   SALARIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONARIO 0,00 772.852,74 733,97 772.118,77914
4.2.1.1.01.002                   HONORARIOS DA DIRETORIA 0,00 65.009,79 0,00 65.009,79915
4.2.1.1.01.003                   REMUNERACAO CONSELHO FISCAL 0,00 24.372,15 0,00 24.372,15916
4.2.1.1.01.004                   REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACA 0,00 44.259,18 0,00 44.259,18917
4.2.1.1.01.005                   REEMBOLSO A ACIONISTAS 0,00 281.119,96 0,00 281.119,96918
4.2.1.1.01.006                   HORAS EXTRAS 0,00 1.448,93 0,00 1.448,93919
4.2.1.1.01.007                   GRATIFICACOES 0,00 27.029,94 27.029,94 0,00920
4.2.1.1.01.008                   ADICIONAL NOTURNO 0,00 8,48 0,00 8,48921
4.2.1.1.01.009                   DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 295,75 0,00 295,75922
4.2.1.1.01.011                   PERICULOSIDADE 0,00 3.075,10 0,00 3.075,10924
4.2.1.1.01.012                   BOLSA ESTAGIO 0,00 15.228,13 0,00 15.228,13925
4.2.1.1.01.013                   FERIAS 0,00 127.132,52 36.320,00 90.812,52926
4.2.1.1.01.014                   DECIMO TERCEIRO SALARIO 0,00 74.935,67 2.574,63 72.361,04927
4.2.1.1.01.015                   INSS 0,00 237.763,49 0,04 237.763,45928
4.2.1.1.01.016                   FGTS 0,00 72.388,45 278,65 72.109,80929
4.2.1.1.01.017                   FGTS SOBRE FERIAS 0,00 10.324,16 6.617,16 3.707,00930
4.2.1.1.01.018                   INSS SOBRE FERIAS 0,00 34.070,78 21.652,48 12.418,30931
4.2.1.1.01.019                   FGTS SOBRE 13° SALARIO 0,00 5.994,86 205,97 5.788,89932
4.2.1.1.01.020                   INSS SOBRE 13° SALARIO 0,00 20.082,31 689,97 19.392,34933
4.2.1.1.01.023                   PROGRAMA DE PARTICIPACAO NOS RESULTA 0,00 43.995,94 0,00 43.995,94936
4.2.1.1.01.024                   GRATIFICACAO DE FERIAS 0,00 27.029,94 0,00 27.029,94937

939 311.758,7049.991,40361.750,100,00               DESPESAS COM BENEFICIOS4.2.1.1.02
4.2.1.1.02.001                   SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 8.381,56 0,00 8.381,56940
4.2.1.1.02.002                   ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 0,00 136.791,03 6.780,84 130.010,19941
4.2.1.1.02.003                   TRANSPORTE 0,00 1.742,40 0,00 1.742,40942
4.2.1.1.02.004                   VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 0,00 108.033,89 2.523,34 105.510,55943
4.2.1.1.02.005                   ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 17.325,00 877,25 16.447,75944
4.2.1.1.02.006                   AUXILIO CRECHE 0,00 2.961,75 0,00 2.961,75945
4.2.1.1.02.011                   PREVIDENCIA PRIVADA 0,00 78.230,78 39.809,97 38.420,81950
4.2.1.1.02.012                   SALARIO MATERNIDADE - 60 DIAS 0,00 8.283,69 0,00 8.283,69951

953 14.544,910,0014.544,910,00               TREINAMENTO4.2.1.1.03
4.2.1.1.03.001                   TREINAMENTO DE PESSOAL 0,00 14.544,91 0,00 14.544,91954

957 28.768,420,0028.768,420,00               OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL4.2.1.1.04
4.2.1.1.04.003                   FARDAMENTO 0,00 28.103,61 0,00 28.103,61960
4.2.1.1.04.004                   DESPESAS DIVERSAS 0,00 664,81 0,00 664,81961

962 1.127.844,4412.134,111.139.978,550,00            DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS4.2.1.2

963 450.928,039.527,47460.455,500,00               SERVICOS4.2.1.2.01
4.2.1.2.01.002                   SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 75.234,92 0,00 75.234,92965
4.2.1.2.01.003                   SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 52.347,50 0,00 52.347,50966
4.2.1.2.01.004                   SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 46.802,20 0,00 46.802,20967
4.2.1.2.01.005                   SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA 0,00 13.371,86 0,00 13.371,86968
4.2.1.2.01.006                   SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA 0,00 263.171,55 9.527,47 253.644,08969
4.2.1.2.01.014                   MANUTENCAO DE SOFTWARE 0,00 9.527,47 0,00 9.527,47977

980 187.397,97102,15187.500,120,00               ALUGUEIS4.2.1.2.02
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4.2.1.2.02.001                   ALUGUEIS DE IMOVEIS 0,00 117.108,52 0,00 117.108,52981
4.2.1.2.02.002                   ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 9.216,44 0,00 9.216,44982
4.2.1.2.02.003                   ALUGUEIS DE VEICULOS 0,00 61.175,16 102,15 61.073,01983

984 2.101,080,002.101,080,00               DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS4.2.1.2.03
4.2.1.2.03.001                   DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS 0,00 2.101,08 0,00 2.101,08985

986 11.577,110,2111.577,320,00               MATERIAIS DE MANUTENCAO4.2.1.2.04
4.2.1.2.04.001                   MATERIAL DE SEGURANCA 0,00 5.475,00 0,00 5.475,00987
4.2.1.2.04.002                   MATERIAIS DIVERSOS 0,00 3.610,74 0,21 3.610,53988
4.2.1.2.04.003                   SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 0,00 2.156,98 0,00 2.156,98989
4.2.1.2.04.004                   MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 0,00 334,60 0,00 334,60990

992 81.508,350,3481.508,690,00               VIAGENS E REPRESENTACOES4.2.1.2.05
4.2.1.2.05.002                   HOSPEDAGENS E ESTADAS 0,00 23.065,65 0,34 23.065,31994
4.2.1.2.05.003                   PASSAGENS AEREAS 0,00 45.186,63 0,00 45.186,63995
4.2.1.2.05.005                   REFEICAO 0,00 9.519,98 0,00 9.519,98997
4.2.1.2.05.006                   CONDUCAO 0,00 3.736,43 0,00 3.736,43998

999 2.023,900,002.023,900,00               VEICULOS OPERACAO4.2.1.2.06
4.2.1.2.06.001                   VEICULOS - COMBUSTIVEIS 0,00 2.023,90 0,00 2.023,901000

1004 157.072,160,00157.072,160,00               DESPESAS COM AMORTIZACAO4.2.1.2.08
4.2.1.2.08.001                   DESPESAS COM AMORTIZACAO 0,00 157.072,16 0,00 157.072,161005

1006 228.153,780,00228.153,780,00               DESPESAS GERAIS4.2.1.2.09
4.2.1.2.09.001                   ASSINATURAS 0,00 13.526,81 0,00 13.526,811007
4.2.1.2.09.002                   PUBLICACOES E EDITAIS 0,00 26.738,00 0,00 26.738,001008
4.2.1.2.09.004                   CORREIOS E MALOTES 0,00 5.453,32 0,00 5.453,321010
4.2.1.2.09.005                   SINDICATOS E ASSOCIACOES DE CLASSE 0,00 59.438,36 0,00 59.438,361011
4.2.1.2.09.006                   COPIAS E ENCADERNACOES 0,00 71,60 0,00 71,601012
4.2.1.2.09.007                   COPA/COZINHA/REFEITORIO 0,00 907,22 0,00 907,221013
4.2.1.2.09.008                   CONSERVACOES DE PREDIOS 0,00 800,00 0,00 800,001014
4.2.1.2.09.009                   CONSULTA CADASTRAL 0,00 1.591,17 0,00 1.591,171015
4.2.1.2.09.013                   DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 0,00 2.271,17 0,00 2.271,171019
4.2.1.2.09.014                   DESPESAS COM LICENCA DE SOFTWARE 0,00 1.945,80 0,00 1.945,801020
4.2.1.2.09.015                   CONDOMINIO 0,00 3.106,00 0,00 3.106,001021
4.2.1.2.09.019                   COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA 0,00 76.567,21 0,00 76.567,211025
4.2.1.2.09.020                   ENERGIA ELETRICA/AGUA 0,00 35.737,12 0,00 35.737,121026

1028 7.082,062.503,949.586,000,00               DESPESAS INSTITUCIONAIS4.2.1.2.10
4.2.1.2.10.001                   COMEMORACOES E EVENTOS 0,00 9.586,00 0,00 9.586,001029
4.2.1.2.10.003                   PATROCINIO 0,00 0,00 2.503,94 (2.503,94)1031

1034 346.342,933.182,12349.525,050,00         DESPESAS COMERCIAIS4.2.2

1085 346.342,933.182,12349.525,050,00            DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS4.2.2.2

1129 159.385,293.182,12162.567,410,00               DESPESAS GERAIS4.2.2.2.09
4.2.2.2.09.003                   PUBLICIDADE 0,00 133.363,56 3.182,12 130.181,441132
4.2.2.2.09.011                   ESTUDO DE MERCADO 0,00 29.203,85 0,00 29.203,851140

1151 500,000,00500,000,00               DESPESAS PROMOCIONAIS4.2.2.2.10
4.2.2.2.10.001                   COMEMORACOES E EVENTOS 0,00 500,00 0,00 500,001152

1157 186.457,640,00186.457,640,00               CONVERSOES DE CLIENTES4.2.2.2.11
4.2.2.2.11.001                   CONVERSOES DE CLIENTES 0,00 186.457,64 0,00 186.457,641158

1159 266.419,471.290,91267.710,380,00         DESPESAS TRIBUTARIAS4.2.3

1160 266.419,471.290,91267.710,380,00            DESPESAS TRIBUTARIAS4.2.3.1

1161 9.438,560,009.438,560,00               DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL4.2.3.1.01
4.2.3.1.01.001                   COFINS 0,00 7.754,99 0,00 7.754,991162
4.2.3.1.01.003                   PIS 0,00 1.683,57 0,00 1.683,571164

1167 15,011.290,911.305,920,00               DESPESAS TRIBUTARIAS - ESTADUAL4.2.3.1.02
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4.2.3.1.02.002                   ICMS 0,00 1.305,92 1.290,91 15,011169

1171 6.530,800,006.530,800,00               DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL4.2.3.1.03
4.2.3.1.03.001                   IPTU/TLF 0,00 6.530,80 0,00 6.530,801172

1174 250.435,100,00250.435,100,00               TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS4.2.3.1.04
4.2.3.1.04.001                   CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 0,00 29.826,78 0,00 29.826,781175
4.2.3.1.04.003                   TAXA DE LICENCA AMBIENTAL 0,00 2.250,00 0,00 2.250,001177
4.2.3.1.04.004                   TAXA AGENCIA REGULADORA 0,00 207.892,17 0,00 207.892,171178
4.2.3.1.04.005                   TAXAS DIVERSAS 0,00 10.466,15 0,00 10.466,151179

1180 2.176.629,06100,232.176.729,290,00         OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.2.4

1181 2.176.629,06100,232.176.729,290,00            OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.2.4.1

1182 2.143.551,720,002.143.551,720,00               CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCAO4.2.4.1.01
4.2.4.1.01.001                   CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCAO 0,00 2.143.551,72 0,00 2.143.551,721183

1188 (97,71)100,232,520,00               OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.2.4.1.03
4.2.4.1.03.099                   OUTRAS DESPESAS 0,00 2,52 100,23 (97,71)1189

1190 33.175,050,0033.175,050,00               DESPESAS OPERAC.AQUISICAO/VENDA DE G4.2.4.1.04
4.2.4.1.04.003                   DESP IMPMT CAPAC TRANSP PG NAO UTIL. (223.116,11) 0,00 0,00 (223.116,11)1193
4.2.4.1.04.004                   DESP PENALIDADE CONTRATUAL 223.116,11 33.175,05 0,00 256.291,161194

1207 20.677,1319,5620.696,690,00      (-) DESPESAS FINANCEIRAS4.3

1208 20.677,1319,5620.696,690,00         (-) DESPESAS FINANCEIRAS4.3.1

1209 20.677,1319,5620.696,690,00            (-) DESPESAS FINANCEIRAS4.3.1.1

1210 7.835,160,007.835,160,00               ENCARGOS DE DIVIDAS4.3.1.1.01
4.3.1.1.01.001                   JUROS/MULTAS-OBRIGACOES FISCAL E SOCI 0,00 4.255,09 0,00 4.255,091211
4.3.1.1.01.005                   DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 3.580,07 0,00 3.580,071215

1216 51,070,0051,070,00               VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS4.3.1.1.02
4.3.1.1.02.099                   OUTRAS VARIACOES MONETARIAS 0,00 51,07 0,00 51,071218

1221 9.969,540,009.969,540,00               DESPESAS BANCARIAS4.3.1.1.04
4.3.1.1.04.001                   DESPESAS BANCARIAS 0,00 9.969,54 0,00 9.969,541222

1223 2.821,3619,562.840,920,00               OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS4.3.1.1.05
4.3.1.1.05.001                   OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.840,92 19,56 2.821,361224
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1230 719.402,27648.663,981.368.066,250,00   RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL E PARTICIPA5

1236 719.402,27648.663,981.368.066,250,00      TRIBUTOS SOBRE O LUCRO5.2

1237 343.768,17648.663,98992.432,150,00         PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI5.2.1

1238 343.768,17648.663,98992.432,150,00            PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURID5.2.1.1

1239 343.768,17648.663,98992.432,150,00               PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JUR5.2.1.1.01
5.2.1.1.01.001                   IRPJ 0,00 992.432,15 28.883,16 963.548,991240
5.2.1.1.01.003                   (-) REDUCAO IRPJ INCENTIVO FISCAL SUDEN 0,00 0,00 619.780,82 (619.780,82)1242

1244 375.634,100,00375.634,100,00         PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LU5.2.2

1245 375.634,100,00375.634,100,00            PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O L5.2.2.1

1246 375.634,100,00375.634,100,00               PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O5.2.2.1.01
5.2.2.1.01.001                   CSLL 0,00 375.634,10 0,00 375.634,101247
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RESUMO GERAL DO BALANCETE

DÉB. PERÍODO CRÉD. PERÍODOSALDO INICIALCONTA SALDO DO MÊS
ATIVO 72.420.507,79 173.967.198,10174.608.900,25 73.062.209,94

62.406.204,5764.505.587,1372.420.507,79PASSIVO 70.321.125,23
RECEITAS 58.225.630,4914.516.717,740,00 43.708.912,75
CUSTOS E DESPESAS 40.248.425,77732.265,6040.980.691,370,00
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL E PARTICIPA 719.402,27648.663,981.368.066,250,00
CONTAS DE TRANSICAO 0,000,000,000,00

114.030.037,98 114.030.037,98Totais
0,00Diferença
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11.4 ANEXO IV - QUESTIONÁRIO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE 
CONSELHEIROS, DIRETORES E/OU ADMINISTRADORES DE 
SOCIEDADES COMERCIAIS – DIRECTORS & OFFICERS  
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PROPOSTA 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSELHEIROS, 

DIRETORES E/OU ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES COMERCIAIS 
DIRECTORS & OFFICERS  LIABILITY PROPOSAL 

 

 

Informações da Proponente 
Proposer Detail 

 

1 – Nome da PROPONENTE (incusive CNPJ): 
Name of Company: 

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

CNPJ: 00.371.600/0001-66 

 

2 – Endereço: 
Address of Head Office: 

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 4756 – Cabo Branco – JOÃO  PESSOA – Estado da Paraiba 

 

 

3 – País de Origem:    Brasil 
Country of Registration: 

 

4 – (a) Há quanto tempo a PROPONENTE opera ininterruptamente?    20 anos 
       (a) How long has the Company continually carried on business?   

 

      (b) Ramo de atividade da PROPONENTE e suas Subsidiárias? 
      (b) State business activities of the Company and its subsidiaries?  

 Distribuição e Comercialização de Gás Natural no Estado da Paraíba 

 

 

5 – Durante os últimos 5 anos: 
During the last five years has: 

 

(a) Houve mudança no nome da PROPONENTE ?    Sim   (x)  Não 
(a) The name of the Parent Company changed?  

 

(b) Ocorreu alguma operação de Fusão ou Aquisição ?     Sim   (x) Não 
(b) Any acquisition or merger taken place?  

 

(c) Alguma Subsidiária foi vendida ou deixado de operar ?    Sim    (x) Não 
(c) Any subsidiary company been sold or ceased trading?  

 

(d) A estrutura do Capital da PROPONENTE sofreu alguma mudança ?          (x)  Sim    (  ) Não 
(d) The capital structure of the Parent Company changed?  

 

Em caso positivo forneça detalhes: 
If yes, please give details: 

  Última alteração de Capital 

17/10/2014 – Boletim de Subscrição nº 02/2013 – Subscrição de 22.473 Ações (vinte e duas mil, quatrocentos e 

setenta e três) ao Capital Social, provenientes de recursos da Reserva de Incentivo Fiscal da SUDENE, sendo 7.491 

(sete mil quatrocentas e noventa e uma) ações ordinárias com direito a voto e 14.982 (catorze mil novecentas e 

oitenta e duas) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas, ao preço de subscrição, cada uma, de R$ 

42,4079 (quarenta e dois reais, quatro mil e setenta e nove milésimos de real), conforme aumento do Capital Social 

da Companhia Paraibana de Gas – PBGAS, deliberada pela 65ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

17/10/2013. O Capital Social, que antes era de R$ 49.870.941,95 (quarenta e nove milhões, oitocentos setenta mil, 
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novecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), passou a ser de R$ 50.823.980,77 (cinquenta milhões, 

oitocentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos). 

 

 

 

6 – (a) Tem a PROPONENTE alguma aquisição ou fusão pendente ou sob consideração ?  

Sim    ( x) Não 
(a) Has the Company any acquisition, tender offer or merger pending or under consideration?  

 

      (b) Está a PROPONENTE informada de alguma proposta ou interesse relacionado à sua aquisição 

por outra empresa ?         Sim     (x)  Não 
(b) Is the Company aware of any proposal relating to its acquisition by another company? 

 

      (c) A PROPONENTE tem intenção de realizar uma nova oferta pública de títulos dentro do 

próximo ano no Brasil, Estados Unidos da América do Norte ou outro lugar ?  Sim     (x) Não 
(c) Is the Company intending a new public offering of securities within the next year in Brazil, United States of America  

or elsewhere? 

 

7 – A PROPONENTE é: 
Is the Company: 

  

(a) Limitada?             Sim     (x) Não 
(a) Private?  

 

(b) S.A. ?         (x) Sim         Não 
(b) Public ? 

 

(c) Listada em alguma bolsa de valores do Brasil?           Sim   (x) Não 
(c) Listed on any Brazilian stock exchange? 

 

(d) Listada em bolsas de valores estrangeiras?           Sim   (x) Não 
(d) Listed on foreign stock exchanges 

Favor especificar o País, bolsa de Valores e tipo de registro (ex. ADR (nível), listagem direta, etc) 
Please specify country, stock exchange and type of listing (e.g. ADR (and level), direct listing etc.)  

PREJUDICADO 

------ 

 

(e)  Ano em que iniciou negociações de suas ações em bolsa: PREJUDICADO 

(e) Year first publicly traded 

 

(f) Listada em outros Mercados de Ações ?      Sim     (x)  Não 
(f) Listed on the Unlisted Securities Market?  

 

(g) Negociada de qualquer outra forma ?       Sim     (x)  Não 

(g) Traded in any other way?  

Especificar: 
Please specify  

 

 

 

8 – Por favor informar: 
Please list: 

 

(a) Número de total de acionistas:   03 (três) 

(a) Total Number of shareholders: 

 

(b) Número total de ações emitidas: 1.452.137, sendo: 484.047 ações ordinárias e 968.090 preferenciais 
(b) Total Number of shares issued: 



 

 

 

3-13 

VIC SEGUROS/D&O 

 

(c) Número total de ações possuídas por Conselheiros e Diretores:  1 (uma) ação apenas por Conselheiro 

(tanto diretas como em fideicomisso) 

(c) Total Number of shares detained by directors and officers:  

(both direct and beneficial) 

(d) Liste os acionistas possuidores de mais de 15% do Capital / ações Ordinárias da PROPONENTE: 
(d) All holdings representing 15% or more of the Ordinary Share Capital of the Company giving the holder and the 

percentage held by each 

Nome                                    Quantidade possuída por tipo de ação     

    Name       Quantity held per type of share 

   ESTADO DA PARAÍBA              51% 

   PETROBRÁS GÁS S/A - GASPETRO    24,5% 

  MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA   24,5% 

 

 

 

 

 

(e) Percentual do Capital Negociado em Bolsa (Capital Social – percentual em posse do Acionista 

Controlador)   
(e) Public Float (Market Cap – total major shareholder ownership) 

0% 

 

9 – Forneça detalhes sobre qualquer modificação ocorrida na lista de Conselheiros e Diretores da 

última Demonstração Financeira da PROPONENTE: 
Please give details of any change to the list of Directors and Officers given in the Company’s last Report and Accounts 

A Diretoria Executiva da PBGÁS é composta por 03 (três) membros, sendo um Presidente, indicado pelo Acionista        

Estado da Paraíba, um Diretor Administrativo e Financeiro, indicado pelo Acionista Mitsui Gás e Energia Ltda., e   

um Diretor Técnico-Comercial, indicado pelo Acionista Petrobras Gás S.A – GASPETRO.  

O Conselho de Administração é composto por 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, sendo 

06 (seis) membros, entre titulares e suplentes, indicados pelo Acionista Estado da Paraíba, 02 (dois) membros, 

entre titular e suplente, indicado pelo Acionista Mitsui Gás e Energia Ltda., e 02 (dois) membros, entre titular e 

suplente, indicados pelo Acionista GASPETRO.   

 

10 – Forneça uma lista completa de todas as Subsidiárias, principal atividade, países onde estão 

registradas e porcentagem possuída pela PROPONENTE.  
Provide a complete list of all the Subsidiaries,activity, countries where they are registered and percentage held by the 

PROPONENT  

 

11 – A PROPONENTE ou algum de seus Conselheiros ou Diretores possui algum seguro deste tipo? 

Sim     (x) Não  
Does the Company or any Director or Officer have Directors & Officers Liability Insurance currently in force? 

 

Em caso afirmativo informe: PREJUDICADO 
If Yes, please inform: 

 

(a) Nome da seguradora:  
(a)  The name of the Insurer 

(b) Limite de Responsabilidade:  
(b) Limit of Liability 

(c) Data do vencimento:  
Expiry Date: 

 

 

12 - Alguma vez a PROPONENTE teve alguma Proposta de Seguros negada ou alguma Seguradora 

cancelou ou se recusou a renovar um Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros & Diretores 

para a PROPONENTE ?        NÃO 
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Has the Company ever had any Insurer decline a proposal or cancel or refuse to renew a Directors & Officers Liability 

Insurance? 

Em caso afirmativo informe detalhes: PREJUDICADO 
If “yes” please give details. 

 

 

 

 

 

13 - Durante os últimos 12 meses algum Conselheiro e/ou Diretor da PROPONENTE renunciou ou foi 

substituído ?          (x) Sim     Não 
Have any Directors and / or Executive Officers of the Company resigned or been replaced in the past 12 months? 

 

Se sim, informe quem e a razão do desligamento ? 
If “Yes,” who and why? 

Os Diretores e Conselheiros são indicados pelos Acionistas e podem ser desligados e substituídos a qualquer tempo,  

conforme disposto no Estatuto Social.  

 

 

14 - Teve a PROPONENTE, mudança de auditores nos últimos cinco anos?          (x) Sim     Não 
Has the PROPONENT or any of its Controlled changed during the last 5 years? 

                   

Em caso afirmativo, especifique o fato e os motivos  
If Yes, please especify the fact and reasons for it: 

A empresa está subordinada a Lei nº 8.666/93, sujeitando-se periodicamente a escolha de auditores. 

 

 

 

 

15 – A PROPONENTE  tem planos de remover ou substituir os auditores externos nos próximos 12 

meses ?           (x) Sim     Não 
Does the Company have any plans remove or replace its external auditor in the next 12 months 

 

Em caso afirmativo, especifique os motivos  
If Yes, please especify the reasons for it: 

 Sujeição a Lei 8.666/93 depende do processo de licitação, pois, segundo entendimento do órgão de controle 

estadual, tal serviço configura-se como não contínuo. 

 

 

 

 

16 – O relatório da auditoria externo foi sem ressalvas ?       Sim        (x) Não 
Have all revenue recognition practices been approved by your external auditor 

 

Em caso negativo, especifique os motivos  
If No, please especify the reasons for it: 

A ressalva foi por limitação de escopo. Refere-se ao prazo de amortização dos nossos ativos. 

 

17 – A PROPONENTE ou alguma de suas Subsidiarias ou algum de seus Conselheiros e/ou Diretores 

tem participação em alguma Sociedade ou Entidade para Fins Específicos?  Sim     (x) Não 
Does the Company, any of its subsidiaries or any of its Directors and/or Officers have any interests in any partnerships or 

Special Purpose Vehicles or Entities? 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: PREJUDICADO 
If “yes” please give details. 
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18 – A PROPONENTE alguma vez reformulou seu relatórios financeiros ?  Sim    (x)  Não 
Has the company ever restated its financial results ? 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: PREJUDICADO 
If “yes” please give details. 

 

 

 

 

19 – A PROPONENTE está prevendo ter uma significativa redução nos lucros ou, reformulação dos 

relatórios financeiros, dentro dos próximos 12 meses ?     Sim       (x)  Não 
Does the company anticipate having to take a significant one time charge to earnings, or a restatement of earnings, within 

the next 12 months ? 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: (todos os assuntos relacionados ao declarado abaixo, estarão 

excluídos de cobertura, caso o seguro seja contratado) 
If “yes” please give details. (all matters arising thereof are excluded from cover under this policy) 

 

 

 

 

20 – A PROPONENTE conta com políticas Corporativas com respeito a capacidade dos Conselheiros e 

Diretores para adquirir ou vender o Capital acionário da PROPONENTE, incluindo a capacidade de 

exercer opções de ações? (colocar na exposição Norte Americana, a seguir)  Sim      (x)  Não  

Não 
Does the Company have corporate policies with respect to Directors’, Officers’ and employees’ ability to purchase or sell 

the company’s stock, including the ability to exercise stock options? [to be placed into North American exposure below.] 

 

 

Exposição Norte Americana  

North American Cover 

 

As perguntas de 21 a 27 devem ser respondidas se a cobertura for concedida extensivamente a 

reclamações feitas nos Estados Unidos da América ou Canadá ou reclamações feitas em qualquer outro 

país em decorrência de operações da PROPONENTE em um dos dois países citados. 
Question 21 to 27 shall be answered if the coverage has been granted extensively to claims made in the United States of 

America or Canada or claims made in any other country as a consequence of the Company’s operations in one of the ttwo 

above mentioned coutries. 

   

21 - Forneça os Ativos Brutos do grupo na América do Norte:  
Please inform the Gross Assets of the group in the united States of America: 

 

 

22 – (a) Forneça lista de Subsidiárias Norte-Americanas que não sejam integralmente possuídas pela 

PROPONENTE e o percentual de participação em cada uma delas:  

a) Please list those subsidiaries in North America that are not wholly owned together with the Company’s 

percentage interest in each. 

 

(b) Para cada uma, informar quem possui a parte minoritária das ações. 

(b) For each company - Who owns the minority stock? 

 

23 – (a) A PROPONENTE ou alguma de suas Controladas emite, ações ou debentures na América do 

Norte?:           Sim    ( ) Não 
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(a) Does the Company or any of its subsidiaries have any stock, shares or debentures in North America? 

 

(i) Em caso positivo: 
If Yes: 

 

A PROPONENTE tem conhecimento das Leis que regulam o mercado de ações Norte 

Americano ? (incluindo mas limitado a Lei de Mercado de Capitais de 1934)  Sim     ( )  Não 
Does the Company knows the regulation of the North American  stock market ? (including but not limited to the 

Security Exchange Act of 1934) 

  

Tais ações ou debentures são negociadas publicamente ?    Sim     ( ) Não 
Are such  stocks, shares or debentures publicly traded? 

 

Em caso positivo, informar: 
If Yes, then list: 

 

Quais Bolsas de Valores e código.  
Exchange or market that such stock, shares or debentures are listed and ticker symbol: 

 

Tipo de Oferta (ex. ADR (nível), listagem direta) 
Type of listing (e.g. ADR (and level) or direct listing): 

 

(ii) Se algumas ações foram negociadas na forma de ADR (American Depositary Receipts) informe: 
If any stocks or shares are traded in form of ADR’s, please advise: 

 

(a) Se elas são criadas pela companhia (sponsered) ou não criadas pela companhia 

(unsponsored):____________ 
  Were they sponsored or unsponsored by the Company: 

 

 (b) O percentual de ações negociadas do total do Capital ?  

the percentage traded as a total of issued share capital? 

 

(c) Número de acionistas possuidores dessas ADRs:  
       Number of ADRs shareholders 

 

(iii) Qual o percentual total do Capital da PROPONENTE em posse de cidadãos Americanos ?  
What percentage of total issued share capital of the Company is owned by U.S. citizens?  

 

(iv) Qual a data da última oferta ?   
On what date was the last offer/tender/issue made? 

 

(v) Foi a oferta sujeita ao “ United States Securities Act” de 1933 e/ou ao “ Securities Exchange Act” de 

1934 e/ou algum complemento ou alteração dos mesmos?     Sim     Não 
Was the offer subject to the “United States Securities Act” of 1933 and/or “Securities Exchange Act” of 1934 and/or any 

complement or modification to same? 

   

(vi) De acordo com as leis, regulamentos o normas dos Estados Unidos, a PROPONENTE está obrigada 

a contar com um Comitê de Auditoría interna ?      Sim     Não 
Is the Company required to have an internal Audit Committee pursuant to U.S. statutes, rules or regulations? 

Em caso positivo: 
If Yes: 

 

(a) A PROPONENTE conta com um Comite de Auditoría Interna em cumprimiento as leis, 

regulamentos ou normas ?       Sim     Não 
Does the Company have an internal Audit Committee in compliance with U.S. statues, rules or regulators? 

 

(b) Tal Comite de Auditoría se reúne mais de quatro vezes por ano ?   Sim     Não 
Does the Audit Committee meet more than four times a year? 
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23 - (b) A PROPONENTE ou qualquer de suas Subsidiárias possui algum papel contraindo dívidas ou 

lançou  “Commercial Papers” na América do Norte ?     Sim     Não 

Does the Company or any of its subsidiaries have any debt instruments or commercial paper in North 

America 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: 
If “yes” please give details. 

 

 

 

 

 

24 – Foi submetido as autoridades Americanas o formulário 20-F ? 
Has a  20-F filing  been made to the USA regulatory authorities ? 

 

Se não aplicável, informe detalhes: 
If  not applicable please confirm details. 

 

 

 

 

 

25 – A Companhia está obrigada a seguir os Princípios Contábeis Aceitos Geralmente dos EUA ?  

Sim     ( ) Não 
Is the company required to follow U.S. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)? 

 

Em caso afirmativo, Os demonstrativos  financeiros da PROPONENTE se ajustam em geral a estes 

princípios”?          Sim     Não 
If “Yes,” are the company’s financial statements generally in accordance with US GAAP? 

 

26 - A PROPONENTE foi objeto de alguma intimação por parte da SEC
1
 o por parte da IRS

2
 nos 

últimos 5 anos ?         Sim     ( ) Não 

Has the company been subject to an SEC enforcement action or IRS enforcement action in the past 5 years? 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: 
If “yes” please give details. 

 

 

 

 

 

27 – Existem perguntas ou solicitações da SEC ou IRS pendentes por parte da PROPONENTE ?  

Sim     Não 
Does the SEC or IRS have any inquiries or requests to the Company pending? 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: 
If “yes” please give details. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 N.T.: SEC - Securities and Exchange Commission: Comisão de Valores Mobiliários dos EUA 

2
 N.T.: IRS: Internal Revenue Service: Entidade impositiva dos EUA. 
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As questões a seguir, devem ser respondidas por todos os PROPONENTES 
The following questions are to be completed by all applicants 

 

 

Informações sobre Reclamações  

Claims Informations 

 

 

28 - Houveram reclamações contra qualquer Conselheiro ou Diretor passado ou atual da 

PROPONENTE ou suas Controladas?       Sim      (x) Não 
Have there been claims against any Director or Officer – past or present of the PROPONENT and its Controlled? 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: PREJUDICADO 
If yes, please give the details: 

 

 

 

 

 

29 – Após ter feito as necessárias diligências, está a PROPONENTE ciente de alguma circunstância ou 

incidente que possa dar origem a uma reclamação ao abrigo deste seguro?   Sim    (x)  Não 
After due diligence, is the PROPONENT aware of any circumstance or incident which may give rise to a claim under this 

insurance? 

 

Em caso afirmativo informe detalhes: PREJUDICADO 
If yes, please give the details: 

 

 

 

 

 

Fica entendido e acordado que, em relação aos fatos ou circunstâncias reportados acima,  qualquer 

reclamação que surgir deles estará excluída da cobertura proposta. 
It is understood and agreed  that any claim arising out of the facts or circumstances reported above,  are exclude from the 

proposed coverage. 

 

 

 

Limite de Garantia  

Imdemnity Limit 

 

30 - Limite de cobertura desejado: 
Amount of Indemnity required (please tick) 

 

US$ 500.000,00 ×  US$ 1.000.000,00   US$ 5.000.000,00 

(x)  Outros: R$. 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)  e  10.000.000,00 (dez milhões de reais) 
 

 

 

Cobertura relacionada a reclamações por Práticas Trabalhistas  

Emplyment Practices Liability 

 

 

31 – Foi solicitada cobertura para Reclamações por Práticas Trabalhistas ?  (x) Sim     Não 
Do you require Employment Practices Liability cover  ? 
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Em caso afirmativo, completar as perguntas 32 a 38 do questionário complementar. Estas perguntas 

farão parte da Proposta de Seguro. 
If “yes” please complete questions 21-27 on the supplementary sheet attached.  These questions form part of the proposal 

document. 

 

 

Declaração  

Declaration 

 

POR FAVOR LEIA A DECLARAÇÃO SEGUINTE CUIDADOSAMENTE E ASSINE ABAIXO 

ONDE INDICADO.  SE UMA APÓLICE FOR EMITIDA, A DECLARAÇÃO ABAIXO SERÁ 

INCORPORADO EM E SE TORNARÁ PARTE DE TAL APÓLICE. 
PLEASE READ THE FOLLOWING STATEMENT CAREFULLY AND SIGN BELOW WHERE INDICATED.  IF A POLICY IS 

ISSUED, THE STATEMENT BELOW IS INCORPORATED INTO AND BECOMES A PART OF SUCH POLICY. 

 

Se uma apólice de seguro for emitida, é compreendido e acordado que para a concessão de cobertura a 

quaisquer dos Segurados, o Segurador confiou nas declarações e informações contidas nesta proposta.  

Todas as tais declarações e informações são a base da cobertura e serão considerados incorporado 

dentro e constituindo parte da apólice emitida.  Com respeito a tais declarações e informações, 

nenhuma declaração ou conhecimento em poder de   qualquer Segurado (diferente de conhecimento ou 

informações possuídas pela pesoa(s) que preencheram a presente proposta) será imputado a qualquer 

outro Segurado para determinar se cobertura está disponível para qualquer Reclamação feita contra 

tal outro Segurado. 
If a policy of insurance is issued, it is understood and agreed that in granting coverage to any of the Insureds, the Insurer has relied upon 

the declarations and statements in this application for coverage.  All such declarations and statements are the basis of coverage and shall 

be considered incorporated in and constituting part of the policy should one be issued.  With respect to such declarations and statements, 
no statements made or knowledge possessed by any Insured (other than knowledge or information possessed by the person(s) actually 

executing the application) shall be imputed to any other Insured to determine whether coverage is available for any Claim made against 

such other Insured. 

 

Os Proponente reconhece que o limite de Responsabilidade contido nesta apólice será reduzido, e pode 

ser esvaziado completamente, pelos custos de defesa legal e, em tal evento, a Seguradora não será 

responsável pelos custos de defesa legal ou para o montante de qualquer julgamento ou ajuste que 

exceder o limite de Responsabilidade desta apólice. 
The undersigned authorized fiduciary hereby acknowledges that he/she is aware that the limit of liability contained in this policy shall be 
reduced, and may be completely exhausted, by the costs of legal defense and, in such event, the Insurer shall not be liable for the costs of 

legal defense or for the amount of any judgment or settlement to the extent that such exceeds the limit of liability of this policy. 

 

Os abaixo-assinados reconhecem que nos custos de defesa legais incorridos será aplicada a franquia. 
The undersigned authorized fiduciary hereby further acknowledges that he/she is aware that legal defense costs that are incurred shall be 

applied against the retention amount. 

 

 

Os PROPONENTES abaixo-assinados autorizaram por meio desta declaração, que as declarações e 

informações contidas neste formulário são verdadeiras.  o abaixo-assinado concorda que se as 

informações contidas nesta proposta sofrerem mudança entre a data desta proposta e a data efetiva do 

seguro, o proponente (abaixo assinado) irá, para que a informação seja precisa na data efetiva do 

seguro, notificar imediatamente a seguradora de tal mudança e a seguradora poderá retirar ou poderá 

modificar qualquer cotação feita para a contratação do seguro.   
The undersigned authorized fiduciary of the applicant hereby declares that the statements set forth herein are true.  the undersigned agrees 

that if the information supplied on this application changes between the date of this application and the effective date of the insurance, 
he/she (undersigned) will, in order for the information to be accurate on the effective date of the insurance, immediately notify the 

insurer of such changes and the insurer may withdraw or modify any outstanding quotations and/or authorization or agreement to bind 

the insurance.   

 

A assinatura desta proposta não garante cobertura à PROPONENTE, nem a obrigação de efetivação 

do seguro por parte da Seguradora, mas fica desde já acordado que esta proposta deverá ser a base do 

seguro caso a apólice venha a ser emitida, passando a ser parte integrante da mesma 
Signing of this application does not bind the applicant or the insurer to complete the insurance, but it is agreed that this application shall 
be the basis of the contract should a policy be issued, and it will be attached to and become part of the policy. 
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As informações pedidas nesta Proposta se destinam somente para fins de subscrição de seguro não 

constituindo notificação à Seguradora sob qualquer Apólice, de uma Reclamação, ou Reclamação 

potencial. Todas estas notificações devem ser submetidas à Seguradora conforme as condições da 

apólice, se e quando emitida.  
The  information requested in this application are for underwriting purpose only. It is not considered as a notice or giving of notice of 
claim or potential claim under any policy. All notifications must be submitted to the insurer according to the terms and conditions of the 

policy, if and when it would be issued. 

 

Todos as declarações por escrito e materiais fornecidos a seguradora em conjunto com esta proposta 

serão incorporados a esta proposta e farão parte da mesma.  nada contido ou incorporada a esta 

proposta, constituirá aviso de um sinistro ou potencial sinistro para acionar a cobertura de qualquer 

contrato de seguro. 
All written statements and materials furnished to the insurer in conjunction with this application are hereby incorporated by reference 

into this application and made a part hereof.  nothing contained herein or incorporated herein by reference shall constitute notice of a 

claim or potential claim so as to trigger coverage under any contract of insurance. 

 

 

 

                                                                                Assinada por:_________________________________ 
                                                                                          Signed by         

 

 

         Título: ________________________________________ 
                                                                                 Title     Diretor Administrativo e Financeiro 

 

                                                                                  Data: ________________________________________ 
                                                                                  Date    26 de junho de 2014 

 
 

Favor anexar a esta Proposta  

Please enclose with this proposal form 

 

Os dois últimos relatórios anuais (demonstrações financeiras) da PROPONENTE 
The last two Annual Reports and Accounts for the Company 

 

Os dois últimos balancetes trimestrais (se aplicável) 
The last two Interim Statements (If applicable) 

 

Qualquer outro documento de oferta de títulos ou informações  relevantes publicadas nos últimos 12 

meses.  
Any Offer Document/Listing Particulars published in the last 12 months 
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Reclamação Relacionada à Prática Trabalhista  
Employment Practices Liability 

 

As perguntas de 32 a 38 somente deverão ser respondidas se a cobertura para Reclamação Relacionada 

à Prática Trabalhista for solicitada. 
Questions 32 to 38, are only to be completed if cover is required in respect of Employment Practices Liability. 

 

32 – A PROPONENTE possui departamento de Recursos Humanos ?   (x) Sim     Não 
Does the Proposer have a Human Resources Department  

 

Em caso afirmativo, informe quantos empregados a área possui ?    03 empregados e 01 estagiário 
If yes, how many employees are there in this department? 

 

Em caso negativo, informe como tal função é gerenciada ? PREJUDICADO 
If “no”, how is the function handled?  

 

33 – Nos últimos 24 meses, quantos Diretores e outros empregados pediram demissão, foram demitidos 

(com ou sem justa causa) ou foram aposentados prematuramente ? 
How many officers and other employees have resigned, been terminated (with or without cause) or have taken early 

retirement within the last 24 months: 

 

 Empregados 10  Diretores 02 
Employees   Officers  

                    

 

 

 

34 – (a) A PROPONENTE possui manual de Recursos Humanos ou de Políticas e Procedimentos ou 

algo  equivalente ?        (x) Sim     Não 
(a) Does the Proposer have a written human resources manual or equivalent written management guidelines ?  

 

(b) Assinale caso exista política ou procedimento indicado pelo manual em relação aos seguintes 

eventos: 
(b) Please tick box if the manual/guidelines indicate a policy on procedure with respect to the following events: 

 

Formulário para emprego 

Written application for employment 

x Revisão/ avaliações de empregados 

Employee appraisals/reviews 

 

Discriminação proibida por lei 

Legally prohibited discrimination 

x Tratamento confidencial dos exames 

médicos 

Confidential treatment of medical 

examinations 

 

 

Cumprimento de normas legais 

Compliance with statutes 

x Assédio sexual 

Sexual harassment 

 

Rescisão contratual e aposentadoria 

prematura 

Redundancies, termination of employment and 

early retirement 

x Medidas disciplinares para 

empregados 

Employee disciplinary actions 

 

  Serviços de orientação trabalhista 

para empregados despedidos 

Employee out-placement services 
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(c) Em relação aos eventos abaixo, assinale nos boxes correspondentes, quais os Dep. em que são 

submetidas previamente as decisões tomadas:  
(c) Please tick relevant box(es) if decisions regarding these events are always subject to prior review by the Proposer’s 

human resources department, legal department, or outside legal adviser 
 

  Dep. de 

Recursos 

Humanos 

Dep. 

Jurídico 

Conselheiro 

Legal  

Externo 

1 Formulário para emprego 

Written application for employment 

   

2 Tratamento confidencial dos exames 

médicos 

Confidential treatment of medical examinations 

 

x 

 

 

 

 

3 Discriminação proibida por lei 

Legally prohibited discrimination 

   

4 Assédio sexual 

Sexual harassment 

   

5 Cumprimento de normas legais 

Compliance with statutes 

 x  

6 Medidas disciplinares para empregados 

Employee disciplinary actions 

 x  

7 Rescisão contratual e aposentadoria 

prematura 

Redundancies, termination of employment and 

early retirement 

 

 

 

 

 

 

8 Serviços de orientação trabalhista para 

empregados despedidos 

Employee out-placement services 

   

9 Revisão/ avaliações de empregados 

Employee appraisals/reviews 

x   

 

(d) A PROPONENTE possui um manual para empregados que é distribuído a todos eles ?  

(x) Sim     Não 
(d) Does the Proposer have an employee handbook which is distributed to all employees  

 

Em caso afirmativo, favor anexar copia do manual. MANUAL ANEXO 
If “yes”, please attach such handbook to this proposal. 

 

 

35 – O PROPONENTE está efetuando demissões de empregados ou aposentadorias precoces 

atualmente, ou prevê efetuar nos próximos 12 meses (incluindo aquelas que resultem de qualquer tipo 

de reestruturação, ou fechamento de escritórios, plantas, etc) ?    Sim      (X) Não 
Is the Proposer currently undergoing, or does the Proposer contemplate undergoing during the next 12 months, any 

employee layoffs or early retirement (including those resulting from any type of company restructuring, office, plant, or 

store closure) 

 

Em caso afirmativo, favor anexar detalhes completos. PREJUDICADO 
If “yes”, please attach full detaisl. 
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36 – Favor anexar detalhes completos de todos as reclamações por demissão injusta, discriminação e 

assedio sexual efetuadas contra o PROPONENTE ou qualquer de seus Conselheiros, Diretores ou 

empregados durante os últimos cinco anos, incluindo o valor das sentenças ou acordos e as custas de 

defesa. 
Please provide on a separate attachment full details of all wrongful termination, discrimination and sexual harassment 

claims made against the Proposer or any of its directors, officers or employees during the last five years including 

amounts of any judgment or settlements and costs of defence? 

 

Em caso negativo, assinale.          (X) Não 
If no such claims, please tick  

 

37 - Anexar detalhes completos de todas as auditorias, investigações, apresentações de queixas  ou 

outros processos administrativos apresentadas previamente ou pendentes atualmente a qualquer 

entidade local o governamental que controle a responsabilidade patronal a respeito dos empregados. 
Please provide on a separate attachment full details of all inquiries, investigations, grievance filings or other 

administrative hearings previously filed with or currently before any local or governmental  

agency governing employer responsibility to employees. PREJUDICADO 

 

38 - Existem atualmente ou existiram Reclamações Relacionadas à Prática Trabalhista contra o 

PROPONENTE ou qualquer de suas Subsidiárias ?     Sim     (X)  Não 
Are there now or have there been any employment practices claim(s) against the Proposer or any of its subsidiaries ? 

 

Em caso afirmativo, favor anexar detalhes completos. PREJUDICADO 
If “yes”, please attach full detaisl. 
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
SEÇÃO I 

DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Art. 1º. Para fins deste documento, Política de Recursos Humanos é o conjunto 

de decisões explícitas da Companhia, relativas ao direcionamento dos 
esforços dos seus empregados, num processo interativo, que visa à 
concretização dos propósitos da organização. 

 
Art. 2º. A Política de Recursos Humanos da Companhia está consubstanciada nas 

seguintes premissas: 
 

I) criar condições de trabalho que permitam garantir uma efetiva 
participação dos empregados nas atuações da Companhia; 
II) manter uma estrutura organizacional capaz de garantir a mais 
intensa participação dos empregados nos resultados da Companhia; 
III) desenvolver e consolidar um comportamento centrado em 
serviços e resultados, de forma a garantir a eficácia organizacional; 
IV) desenvolver tecnologias gerenciais modernas e ajustadas à 
realidade; 
V) propiciar e manter condições para o exercício de uma ação 
gerencial ágil e dinâmica; 
VI) promover o contínuo desenvolvimento dos talentos humanos e o 
acompanhamento da evolução ambiental, com o propósito de evitar a 
obsolescência do conhecimento e da informação. 

 
Art. 3º. A política de Recursos Humanos da Companhia deverá combinar os seguintes 

fatores: 
 

I) satisfação dos empregados; 
II) viabilidade da Companhia; 
III)compatibilidade com o mercado de  trabalho;  
IV) qualidade e produtividade; 
V) modernização tecnológica; 
VI) direitos e deveres. 

 
SEÇÃO II 

DO OBJETIVO 
 
Art. 4°. O presente Regulamento dispõe sobre as relações trabalhistas na Companhia 

Paraibana de Gás – PBGÁS, definindo direitos, deveres e obrigações, em estrita 
observância aos dispositivos legais previstos na Constituição Federal, 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislações complementares, 
Estatuto Social e Normas próprias da Companhia aprovadas pelas instâncias 
societárias da Companhia. . 
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Art. 5°. Para os propósitos deste Regulamento considera-se empregado toda pessoa 
física que presta serviços de natureza não eventual à PBGÁS, por meio de 
contrato de trabalho, sob a dependência desta e mediante pagamento de salario.  

 
CAPÍTULO II 

DO QUADRO DE PESSOAL E DO PLANEJAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
SEÇÃO I 

DO QUADRO DE PESSOAL 
 
Art. 6º. Quadro de Pessoal é a força de trabalho ou contingente de Recursos Humanos 

necessários à concretização dos objetivos da Companhia, definidos em 
quantidade e qualidade adequadas de conformidade com as disposições 
contidas no Plano de Cargos Carreira e Remuneração. 

 
SEÇÃO II 

DO PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Art. 7º. A previsão das necessidades de pessoal é um planejamento contínuo e 

sistemático que objetiva determinar os Recursos Humanos necessários ao 
desenvolvimento das atividades na Companhia. 

 
Art. 8°. O planejamento e a previsão das necessidades de pessoal serão realizados 

pela área de Recursos Humanos, mediante levantamento efetuado junto às 
demais unidades organizacionais da Companhia.  

 
Art. 9°. As unidades organizacionais deverão informar suas necessidades de pessoal 

em termos qualitativos e quantitativos, justificando clara e objetivamente suas 
proposições. 

 
Art. 10. Para previsão das necessidades de Recursos Humanos deverão ser 

considerados: 
 

I) a estrutura organizacional da Companhia; 
II) as competências de cada unidade; 
III) os objetivos a atingir, a curto e médio prazo; 
IV) o volume e a complexidade dos trabalhos desenvolvidos; 
V) outros aspectos relevantes. 

 
Art. 11. Caberá à área de Recursos Humanos, conjuntamente com a área proponente, 

proceder à análise das propostas apresentadas e à elaboração de um 
demonstrativo das necessidades de pessoal a ser encaminhado à Diretoria 
Administrativo-Financeira para apreciação e posterior deliberação da Diretoria 
Executiva. 
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CAPÍTULO III 
DO INGRESSO DE PESSOAL E DO PROVIMENTO DE CARGOS 

 
SEÇÃO I 

DO INGRESSO DE PESSOAL 
 
Art. 12. A admissão no Quadro de Pessoal da Companhia se processará por meio de 

Processo Seletivo Público, ressalvadas as nomeações para cargo de livre 
provimento, cujos critérios estão definidos no Regimento Interno e no Plano de 
Cargos, carreira e Remuneração e só poderá ser efetivada se o candidato 
atender às seguintes exigências: 

 
I) ter sido aprovado em Processo Seletivo Público de provas ou de 
provas e títulos; 
II) estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares; 
III)apresentar toda a documentação exigida pela Companhia;  
IV)ser considerado apto em exame médico pré-admissional; 
 V) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

 
Art.13.  Os primeiros 90 dias do contrato serão considerados como período de 

experiência, em conformidade com a CLT. 
 

SEÇÃO II 
DO PROVIMENTO DE CARGOS 

 
Art. 14.  Para o provimento de um Cargo de Carreira é imprescindível a existência de 

vaga, seja por vacância ou pela ampliação do Quadro de Pessoal. 
 
Art. 15.    A vacância ocorrerá nas seguintes situações: 

 
I)   promoção vertical de empregados; 
II)  transferência; 
III) aposentadoria; 
IV) demissão; 
V)  falecimento. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA PROGRESSÃO, DA PROMOÇÃO E DA RECLASSIFICAÇÃO 

 
SEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO 
 
Art. 16.  Progressão é a evolução salarial e/ou funcional do empregado proporcionada 

pelos instrumentos de promoção e reclassificação, de conformidade com as 
disposições contidas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. 
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SEÇÃO II 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 17. Promoção é a ascensão funcional do empregado, que se processa 

horizontal/verticalmente. 
 
Art. 18. Promoção horizontal (promoção por mérito) é a progressão do empregado, sem 

mudança de cargo, para um nível salarial superior, como recompensa de 
mérito, em decorrência de avaliação de desempenho. 

 
Art. 19. Promoção vertical é a progressão que implica deslocamento do empregado 

para outro estágio profissional, sem necessariamente gerar alteração 
salarial, em decorrência de avaliação de desempenho. 

 
 
 § único – Os critérios e formas de operacionalização relativas ao processo de 

promoção constam da Instrução Normativa IN DAF 010/08 – Avaliação de 
Desempenho, aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia.  

 
SEÇÃO III 

DA RECLASSIFICAÇÃO 
 
Art. 20. Reclassificação é a movimentação do empregado, sem alteração salarial, 

decorrente de sua passagem para outro posto de trabalho, dentro da mesma 
classe do cargo. 

 
§ 1º - Somente ocorrerá a reclassificação para o preenchimento de 
vaga se atendidos os pré-requisitos do cargo. 
 
§ 2º - A reclassificação do empregado ficará condicionada à 
homologação da Diretoria Executiva da Companhia. 
 
§ 3º - A reclassificação será precedida de concordância do empregado. 

 
 

CAPÍTULO V 
DOS CARGOS EM COMISSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO 

 
SEÇÃO I 

DOS CARGOS EM COMISSÃO 
(FUNÇÕES DE CONFIANÇA) 

 
Art. 21. Cargos em Comissão (funções de Confiança) são aqueles considerados de 

estrita confiança da Companhia, instituídas para o exercício transitório em nível 
de gerência, assessoramento e secretariado. 
 
§ único - Os ocupantes de Cargos em Comissão poderão ser destituídos 
a qualquer tempo, pela Diretoria Executiva.   
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Art. 22. Os Cargos em Comissão poderão ser preenchidos tanto por ocupantes do 
Quadro de Pessoal Efetivo da Companhia, como por colaboradores designados 
por livre provimento.  

 
Art. 23. A indicação para o exercício do Cargo em Comissão e a destituição será feita, 

em cada unidade, pelo Diretor da área com aprovação da Diretoria Executiva da 
Companhia.  

 
Art. 24. O empregado do quadro efetivo de pessoal designado para ocupar Cargo em 

Comissão, perceberá o salário do Cargo de Carreira acrescido de um valor 
correspondente à diferença do valor da remuneração para o cargo a ser 
ocupado, conforme estabelecido na Tabela de Remuneração dos Cargos em 
Comissão constante do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da 
Companhia. 

 
§ único - Os empregados do quadro efetivo de pessoal designados para 
ocupar Cargo em Comissão poderão ser destituídos a qualquer tempo 
pela Diretoria Executiva, implicando a perda automática do valor da 
diferença da remuneração recebida.  
 

  Art. 25. O custo do requisitado pela Companhia para o exercício exclusivo de Cargo 
em Comissão, não poderá ser superior ao custo correspondente ao cargo 
previsto no PCCR a ser ocupado na PBGÁS. 

 
Art. 26. O empregado contratado exclusivamente para o exercício de Cargo em 

Comissão será automaticamente desligado da Companhia por ocasião da 
dispensa da função. 

 
Art. 27. O empregado requisitado para o exercício exclusivo de Cargo em Comissão 

retornará a seu órgão de origem após sua dispensa na Companhia. 
 
Art. 28. O empregado ocupante de Cargo em Comissão será automaticamente 

dispensado da função para a qual foi nomeado, ao afastar-se de suas funções 
para: 

 
I) cessão para órgão sem ônus para a Companhia; 
II)  outros afastamentos que gerem suspensão do contrato de trabalho. 

 
SEÇÃO II 

DA SUBSTITUIÇÃO 
 
Art. 29. Substituição é a designação de empregado para ocupar, temporariamente, 

Cargo em Comissão, em virtude de impedimento do titular. 
 
Art. 30. O substituto fará jus à diferença do valor da remuneração conforme estabelecido 

na Tabela de Remuneração dos Cargos em Comissão constante do Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração da Companhia, correspondente à função para 
a qual foi designado.  
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§ 1º - Somente serão remuneradas as substituições formalmente 
autorizadas cujo período de afastamento do titular for igual ou superior a 
10 (dez) dias corridos. 

 
§ 2º - Caberá substituição remunerada quando houver afastamento do 
titular para substituir outro ocupante de Cargo em Comissão. 
 
§ 3º - Se o substituto já exercer Cargo em Comissão, fará jus à diferença 
de maior valor. 

 
Art. 31. As comunicações de substituição deverão ser feitas à área de Recursos 

Humanos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o impedimento do titular. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 
SEÇÃO I 

DA CONCEITUAÇÃO 
 

Art. 32. Movimentação de Pessoal é toda alteração verificada no quadro de lotação de 
empregados, decorrente de transferências, cessões, requisições, licenças e 
afastamentos. 
 
§ 1º - Para que haja movimentação de pessoal são obrigatórios: 

 
I) a existência de vaga; 
II) o preenchimento, pelo empregado, dos requisitos mínimos exigidos 

para o cargo que vai exercer. 
 

§ 2º - Os casos especiais serão analisados e deliberados pela Diretoria      
Executiva da Companhia. 

 
SEÇÃO II 

DA TRANSFERÊNCIA 
 
Art. 33. Transferência é o remanejamento do empregado de uma unidade para outra, e 

poderá ocorrer por interesse da Companhia ou do empregado. 
 

§ 1º - A Transferência por interesse da Companhia, que implicar 
mudança de domicílio, poderá ocorrer em caráter definitivo ou provisório. 
 
§ 2º - A transferência por interesse do empregado será sem ônus para a 
Companhia. 
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SEÇÃO III 
DA CESSÃO 

 
Art. 34. É vedada a cessão de empregado da Companhia, salvo nos casos 

expressamente previstos na legislação pertinente, que neste caso se vier a 
ocorrer, será sempre sem ônus para a PBGÁS. 

 
Art. 35. Mesmo nos casos previstos em lei, deverá ser evitada a cessão do empregado: 

I)  lotado em unidade com deficiência de pessoal; 
II)  com qualificação técnica indispensável para a Companhia; 
III) que esteja respondendo processo de sindicância; 
IV) reintegrado ou readmitido por liminar. 

 
Art. 36. Ao empregado cedido serão assegurados os direitos e vantagens coletivas que 

venham a ser concedidos aos demais. 
 
Art. 37. O empregado cedido ocupante de Cargo em comissão será dispensado, 

automaticamente, da respectiva função. 
 

SEÇÃO IV 
DA REQUISIÇÃO 

 
Art. 38. É vedada a requisição de pessoal para a Companhia, salvo casos específicos, 

aprovados pelo Conselho de Administração. .  
 
Art. 39. No caso de requisição especificada no artigo 38, a solicitação é de competência 

exclusiva da Diretoria Executiva da Companhia, após aprovado pelo Conselho 
de Administração. 

 
Art. 40. O requisitado para o exercício de cargo ou função será remunerado de acordo 

com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR). 
 
Art. 41. O custo do requisitado para a Companhia, não poderá ser superior ao custo  

correspondente ao cargo ou função previsto no PCCR a ser ocupado na 
PBGÁS. 

 
 

SEÇÃO V 
DAS LICENÇAS E AFASTAMENTOS 

 
Art. 42. A Companhia concederá aos seus empregados as seguintes licenças e 

afastamentos em conformidade com as disposições trabalhistas e 
regulamentares vigentes permitidas por Lei ou por liberalidade da Companhia, 
sem prejuízo de sua remuneração: 

 

I) licença médica – 15 (quinze) dias seguidos; 
II) licença por acidente do trabalho – 15 (quinze) dias seguidos; 

III) licença paternidade - 05 (cinco) dias seguidos; 
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IV) licença maternidade - período de tempo prescrito na lei e um 

período adicional eventualmente concedido pelo acordo coletivo da 
categoria de trabalho quando houver; 
V) licença adoção – concedido à empregada por um período de 90 
(noventa) dias, quando se tratar de criança com até 01 (um) ano de 
idade e ao empregado pelo período igual ao da licença paternidade;  
VI) casamento - 05 (cinco) dias seguidos a contar da data do 

evento; 
VII) falecimento de familiar - do cônjuge ou companheiro (a), de 
pais, filhos e irmãos, até 08 (oito) dias seguidos, a contar da data do 
óbito; de avós, netos, sogros, genros, noras ou pessoa devidamente 
inscrita como sua dependente, até 03 (três) dias seguidos, a contar 
da data do óbito; 

VIII) aleitamento – em conformidade com o prescrito na legislação 
vigente; 
IX) acompanhamento de familiar enfermo (cônjuge ou 
companheiro e parentes de 1º Grau) – 10 (dez) dias ao ano, 
seguidos ou não, e não cumulativos para o ano seguinte, mediante 
comprovação. 

X) participação em seminários, congressos, treinamento e 
estudos especializados – durante a duração do evento, desde 
que previamente autorizada; 
XI) doação voluntária de sangue - por 01 dia em cada 12 meses 
de trabalho; 
XII) alistamento ou transferência eleitoral - 01 dia, seguidos ou 

não; 
XIII) depoimento em inquérito policial ou processo judicial – 
nos dias em que estiver convocado; 
XIV) convocação para o Júri, funções da Justiça Eleitoral 
desde que amparada em lei, apresentação militar e outros 
serviços legalmente obrigatórios – nos dias em que estiver 

convocado; 
XV) realização de provas de exame vestibular ou exame 
escolar – nos dias em que tiver que prestar exame, desde que tais 
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exames sejam coincidentes com o horário de trabalho.  

 
XVI) Ocupação de cargo de Direção em Sindicato 
Representativo dos Empregados - de conformidade com o 
previsto no acordo coletivo da categoria de trabalho quando houver 
ou mediante acordo com a Diretoria Executiva da Companhia; 
XVII) Ocupação de cargo de Direção em Associação dos 
Empregados - mediante acordo com a Diretoria Executiva da 
Companhia; 
XVIII) Viagem a Serviço – durante a duração da viagem. 
 
§ único – Na hipótese de quaisquer dos casos descritos acima, o 
empregado deverá obter uma autorização prévia da gerência 

imediata, por escrito, e nos casos não previstos, deverá justificar no 
primeiro dia que voltar para o trabalho, apresentando, sempre que 
possível, as comprovações adequadas.  

 
CAPÍTULO VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 

SEÇÃO I 
DA DURAÇÃO 

 
Art. 43. A jornada de trabalho normal dos empregados da Companhia é de 08 (oito) horas 

diárias, até o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, em horários a 
serem fixadas pela Diretoria Executiva da Companhia e respeitadas às exceções 
estabelecidas em Lei. 

 
§ único - Os empregados da Companhia que desenvolvem suas atividades em 
regime de turnos ininterruptos de revezamento cumprirão a jornada de trabalho de 
06 (seis) horas corridas, mediante assinatura de Termo Aditivo ao Contrato de 
Trabalho. 

 
Art. 44. Ficam isentos do disposto no artigo anterior os empregados com jornada de 

trabalho especial, por força de legislação ou por horário específico concedido de 
acordo com a conveniência da Companhia. 

 
Art. 45. Os Empregados não trabalharão na Companhia aos sábados, domingos, em 

feriados nacionais, em feriados locais, no dia 31 de dezembro e nos dias 
determinados pela diretoria Executiva da Companhia de acordo com a tradição e 
o ambiente local e usual.  
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Art. 46. Todo empregado terá direito ao repouso semanal remunerado, de conformidade 

com as disposições legais e regulamentares vigentes. 
 

SEÇÃO II 
DA PRORROGAÇÃO  

 
Art. 47. Nos casos de força maior ou de serviços inadiáveis, cuja execução resultaria em 

perdas para a Companhia, esta poderá exigir que Empregados façam horas 
extras, em estrita observância às disposições legais. 

.   
§ único – Somente as horas trabalhadas antes ou depois do horário regular de 
trabalho serão consideradas horas extras, que serão pagas em conformidade 
com as disposições legais vigentes.  

 
Art. 48.  Não farão jus à remuneração pelas horas excedentes à jornada de trabalho os 

empregados que executam serviços externos não subordinados a horário e os 
empregados que exerçam cargo comissionado. 

 
Art. 49. Os critérios e forma de operacionalização relativa ao registro e controle de hora 

extra deverão constar de normas específicas aprovadas pela Diretoria Executiva 
da Companhia. 

 
SEÇÃO  III 

DO TEMPO DE SERVIÇO 
 
Art. 50. A apuração do tempo de serviço, para qualquer efeito, far-se-á em dias, 

convertido o número de dias em anos, considerado o ano de 365 dias. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DO REGISTRO DE CONTROLE DE FREQÜÊNCIA  

 
Art. 51. Os Empregados deverão registrar seu comparecimento no início e ao final de 

cada expediente, sendo considerado ausente aquele que não o fizer para 
quaisquer dos eventos indicados acima, salvo em virtude de um motivo justificado, 
sendo isentos dessa exigência os Diretores, Gerentes, Assessores, Secretárias 
de Diretoria e os que exercem atividade externa incompatível com a marcação de 
horário.  

 
Art. 52. A comprovação de presença será efetuada por meio de folha de freqüência 

manual ou informatizada, ou outro instrumento de controle, permitido por Lei. 
 
Art. 53. Os critérios e forma de operacionalização relativa ao registro e controle de 

freqüência deverão constar de normas específicas aprovadas pela Diretoria 
Executiva da Companhia. 

 
CAPÍTULO IX 
DAS FÉRIAS 
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Art. 54. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado adquirirá direito a férias, sem prejuízo de sua remuneração, de acordo 
com as disposições trabalhistas e regulamentares vigentes. 

 
§ único - As férias serão gozadas, obrigatoriamente, no decorrer dos 12 meses 
subseqüentes à data de aquisição do direito. 

 
Art. 55. A época da concessão das férias será aquela que melhor atender aos interesses 

da Companhia e do empregado. 
 
Art. 56. Os critérios e formas de operacionalização relativas as férias constam da 

Instrução Normativa IN DAF 008/08 – Processo de Concessão de Férias, 
aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia. 

 
 

CAPÍTULO X 
DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

 
SEÇÃO I 

DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 
Art. 57. Adicional de insalubridade é a parcela de remuneração concedida aos 

empregados que executam atividades cuja natureza, condições ou métodos de 
trabalho os exponham a agentes nocivos à saúde. 

 
Art. 58. O adicional de insalubridade será concedido à base de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo, conforme 
legislação vigente.  

 
Art. 59. Caberá à área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia 

providenciar as perícias técnicas junto à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, sempre que houver indicação de insalubridade em determinadas 
atividades ou instalações da Companhia. 

 
Art. 60.  A área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia deverá propor 

medidas que  possam  eliminar  ou reduzir o grau de insalubridade porventura 
existente, inclusive fornecer equipamentos de proteção individual e fiscalizar a sua 
utilização pelos empregados, substituindo-os sempre que necessário. 

 
SEÇÃO II 

DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
 
Art. 61. Adicional de Periculosidade é a parcela de remuneração concedida aos 

empregados que executam atividades dessa natureza, em condições ou métodos 
de trabalho que impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos e 
outros fatores que exponham o empregado a risco acentuado. 

 
Art. 62. Será concedido ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) de 
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periculosidade, sobre o salário base do nível de carreira. 
 
Art. 63. Caberá à área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia 

providenciar perícias técnicas junto à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, sempre que houver indicação de periculosidade em determinadas 
atividades ou instalações da Companhia. 

 
Art. 64. A área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia  deverá  propor  

medidas  que  possam  eliminar  ou reduzir o grau de periculosidade porventura 
existente. 

 
§ único - A área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Companhia deverá 
elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, conforme  
legislação vigente. 

 
 

SEÇÃO III 
DAS AJUDAS NA TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO 

 
Art. 65. O empregado poderá receber, no caso de transferência por interesse da 

Companhia, as ajudas de: 
I) custo; 
II) passagens; 
III) transporte de mobiliário. 

 
§ único – A ajuda na transferência do empregado será efetuada conforme 
previsto na legislação pertinente.  É facultado à Companhia adotar outros 
procedimentos relativos a ajuda de transferência, desde que previstos em norma 
interna ou em Acordo Coletivo de Trabalho quando houver. 

 
SEÇÃO IV 

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 
 

Art. 66. Gratificação Natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, é a 
gratificação salarial paga ao empregado no mês de dezembro de cada ano. 

 
Art. 67. O valor da gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente, 
considerada mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho, 
no mês civil. 

 
Art. 68. A gratificação natalina será paga em duas parcelas, obedecidos os limites 

previstos na legislação pertinente.  É facultado à Companhia adotar outros 
procedimentos relativos ao pagamento da Gratificação Natalina, desde que 
previstos em norma interna ou em Acordo Coletivo de Trabalho quando houver. 
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SEÇÃO V 
DO SALÁRIO FAMÍLIA 

Art. 69. Salário-Família é o adicional atribuído aos empregados que possuam 
dependentes, conforme definido na legislação específica. 

 
Art. 70.  Para efeito de percepção do salário-família são considerados dependentes: 

 I  -  filhos de qualquer condição, menores de 14 (quatorze) anos; 
II -  filhos inválidos de qualquer idade. 

 
Art. 71. O salário-família será devido a partir do mês em que o empregado 

apresentar à área de Recursos Humanos, os seguintes documentos: 
 

I    -  Certidão de Nascimento ou documento de adoção; 
II  - Atestado Médico de Invalidez fornecido pela Previdência  Social,  

para  filhos inválidos maiores de 14 (quatorze) anos; 
III  -  Caderneta de Vacinação. 

 
Art. 72. Nos casos de admissão, demissão ou suspensão do contrato de trabalho 

do empregado, o pagamento das cotas a que fizer jus será 
proporcional à data da ocorrência do fato. 

 
Art. 73. O empregado, em gozo de auxílio-doença pela Previdência Social, 

perceberá o salário-família correspondente ao mês do afastamento, 
cabendo à Previdência Social o pagamento dos meses seguintes, até o 
mês da cessação do benefício, inclusive, independentemente do dia em 
que recaiam as referidas ocorrências. 

 
Art. 74.  Em caso de afastamento por motivo de acidente do trabalho caberá à 

Companhia efetuar o pagamento do  salário-família. 
 
Art. 75.  O direito ao salário-família cessa automaticamente: 

 
I -  por morte do dependente, a partir do mês seguinte ao do óbito; 
II - a partir do mês seguinte ao da data em que o dependente 
completar 14 (quatorze) anos de idade; 
III - pela cessação da relação de emprego ou suspensão do contrato de 
trabalho, a partir da data em que se verificar o fato; 
IV - pela cessação da invalidez do dependente, a contar do mês 
seguinte ao da ocorrência. 

 
Art. 76.  Na falta da apresentação da Caderneta de Vacinação, nas épocas 

próprias ou no caso de achar-se incompleta, será concedido um prazo 
de 06  (seis)  meses  ao empregado para regularizar a situação. 

 
§ 1º. O pagamento do salário-família será suspenso a partir do 7º (sétimo) mês 
da não apresentação da Caderneta de Vacinação atualizada. 

 
§ 2º.  O pagamento do salário-família será restabelecido a partir da 
comprovação das vacinas obrigatórias, inclusive do período em que ficou 
suspenso. 
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SEÇÃO VI 
 DA PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS DA 

COMPANHIA 
 

Art. 77.  A Companhia poderá autorizar a implantação de Programa de Participação dos 
empregados da PBGÁS nos lucros ou resultados da Companhia, na 
conformidade da Lei 10.101 de 19/12/2000 que regula a Art. 7, XI da 
Constituição Federal, e no que for estabelecido em normas específicas 
propostas pela Diretoria Executiva e aprovadas pelo Conselho de Administração 
da Companhia e ratificadas pela Assembléia dos Acionistas. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA COMPANHIA 

 
Art. 78.  O empregado terá direito a benefícios concedidos pela Companhia, cujos critérios 

e formas de operacionalização deverão constar de normas específicas 
aprovadas pela Diretoria Executiva da Companhia. 

 
 

CAPÍTULO XII 
DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 
Art. 79.  A cessação do contrato individual de trabalho do empregado será feita na forma e 

condições expressas em lei, bem como nas disposições previstas neste 
Capítulo. 

 
Art. 80.  Por ocasião da cessação do contrato de trabalho, a área de Recursos Humanos 

informará o fato às unidades interessadas, para que estas informem eventuais 
débitos do empregado, bem como providenciem restituição de bens da 
Companhia sob sua guarda. 

 
Art. 81.  A cessação do contrato de trabalho deverá ocorrer, preferencialmente, nos 

últimos dias do mês, de forma a possibilitar a exclusão do empregado da folha 
de pagamento, evitando-se a ocorrência de pagamentos indevidos. 

 
Art. 82.  Por ocasião da cessação do contrato de trabalho, o empregado deverá restituir à 

Companhia todos os instrumentos, objetos ou materiais que receberam para 
desempenhar suas tarefas, as carteiras de beneficiário do Plano de Benefícios e 
identidade funcional em seu poder, bem como apresentar sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, para as devidas anotações. 

 
Art. 83.  Para os contratos de trabalho vigentes há mais de 01 (um) ano será necessária a 

homologação de sua rescisão pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego,ou Sindicato representativo da categoria se houver. 

 
Art. 84.  São modalidades de cessação do contrato individual de trabalho: 

I  -  término do contrato a prazo determinado; 

II - demissão, a pedido do Empregado; 
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III - dispensa sem justa causa; 
 

IV -  dispensa com justa causa; 
 

V -  extinção do contrato de trabalho (morte/aposentadoria). 
§ 1º - Do Término do Contrato a Prazo Determinado: 

 
I) ocorrerá, automaticamente, na data estipulada no contrato de trabalho; 

 
II) em se tratando do término de contrato de experiência, a parte 
interessada deverá manifestar, expressamente, à outra a sua vontade. 

 
§ 2º - Da Demissão a Pedido do Empregado: 
 
I) poderá o empregado pedir sua demissão, concedendo o competente 
aviso prévio na forma da lei; 

 
II) o empregado poderá solicitar a dispensa do cumprimento do aviso 
prévio, aguardando, em serviço, a competente autorização; 

 
 

§ 3º - Da Dispensa Sem Justa Causa: 
  
I) ocorrerá a dispensa sem justa causa quando não houver interesse 
da Companhia em manter o empregado no seu quadro de pessoal; 

 
II) a unidade interessada colocará o empregado   à disposição  da  área  
de Recursos Humanos,  que providenciará a dispensa. 

 
§ 4º - Da Dispensa Com Justa Causa: 

 
I) ocorrerá a dispensa com justa causa quando o empregado tiver 
incorrido em falta grave, conforme disposto no Art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 

 
III) a dispensa com justa causa deverá ocorrer com base em provas 

suficientemente convincentes, apuradas por meio de sindicância; 
 

IV) a justa causa deverá estar configurada nos elementos de gravidade, 
atualidade e de efetividade entre a falta e a rescisão. 
 

§ 5º - Da Extinção Do Contrato De Trabalho: 
 
I) o contrato de trabalho fica automaticamente extinto, no caso de 
morte ou aposentadoria do empregado; 

 
II) os valores relativos às verbas trabalhistas do empregado falecido, 
serão pagos aos dependentes habilitados pela Previdência Social, ou 
aos sucessores, previstos na lei e indicados em alvará judicial, 
independentemente de inventário ou arrolamento. 
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CAPÍTULO XIII 
HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 
SEÇÃO I 

EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL 
 
Art. 85.  A Companhia encaminhará o empregado para exame médico por ocasião da 

contratação, que será feito por uma Empresa especializada contratada pela 
Companhia.  

 
 

SEÇÃO II 
EXAME MÉDICO PERIÓDICO 

 
Art. 86.  A Companhia encaminhará o empregado para um exame médico periódico, 

que será realizado por uma Empresa especializada contratada pela 
Companhia. 

 
Art. 87.  A Companhia não permitirá que os Empregados venham trabalhar quando for 

comprovado que eles estão sofrendo alguma enfermidade e que, por 
determinação médica, deverão permanecer afastados.  

 
SEÇÃO III 

EXAME MÉDICO DEMISSIONAL 
 
Art. 88. O empregado estará sujeito a um exame médico demissional até a data da 

homologação da rescisão do contrato de trabalho.  
 
 

CAPÍTULO XIV 
DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

 
Art. 89. Os deveres e proibições relativas ao empregado no exercício regular de 

suas funções constam do documento Princípios de Conduta Empresarial 
(Código de Ética), proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia. 

 
 

CAPÍTULO XV 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 90. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o empregado responderá civil, penal 

e administrativamente. 
 
Art. 91. A responsabilidade civil decorrerá de procedimento doloso ou de procedimento 

culposo, de que resulte dano ou prejuízo para a Companhia ou para terceiros. 
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Art. 92. A responsabilidade penal decorrerá de crime previsto na lei penal, praticado pelo 
empregado no exercício ou em decorrência do cargo ou função. 

 
Art. 93.  A responsabilidade administrativa decorrerá de atos praticados pelo empregado, 

por ação ou omissão, dolosa ou culposa, no exercício de cargo ou função, ou 
fora dele. 

 
Art. 94. Apurada a responsabilidade do empregado, deverá ser providenciado, quando 

for o caso, o ressarcimento do prejuízo. 
 
Art. 95.  Não ocorrendo a composição do prejuízo ou dano, intentar-se-á, para o efetivo 

ressarcimento, a competente ação judicial, precedida, se for o caso, de 
medidas cautelares, assecuratórias, administrativas ou de outros meios 
admitidos em direito. 

 
Art. 96.  O ressarcimento do prejuízo não eximirá o empregado da penalidade disciplinar 

cabível. 
 
Art. 97. Tratando-se de crime, deverá ser providenciada a instauração do respectivo 

inquérito policial. 
 
 

CAPÍTULO XVI 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 
SEÇÃO I 

                                                   DAS DEFINIÇÕES 
 

Art. 98. Para o Regime Disciplinar são definidos os seguintes termos: 

I) REGIME DISCIPLINAR – É um conjunto de imposições jurídicas e 
fiscais inseridas na Consolidação da Lei do Trabalho – CLT, que regem 
todo um processo disciplinar do colaborador do quadro de pessoal da 
Companhia. 

II) ADVERTÊNCIA – Pena disciplinar para as faltas mais leves. 

III) REPREENSÃO - Pena disciplinar para faltas graves, mas que não 
justifique suspensão.  

IV) SUSPENSÃO – Pena disciplinar para faltas graves, que impliquem em 
prejuízo moral ou financeiro para a Companhia. A suspensão será 
aplicada em penas que variam de 03 (três) a 29 (vinte e nove dias). 

V) DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA - É a dispensa do colaborador por 
rescisão de contrato de trabalho, com justa causa. 

VI) APURAÇÃO ADMINISTRATIVA – é o instrumento destinado a apurar as 
responsabilidades do colaborador por infração praticada no exercício de 
suas atribuições. 
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VII) DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÂO – Pena disciplinar que será 
aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão. 

 
SEÇÃO II 

DAS RESPONSABILIDADES/ATITUDES 
 
Art. 99. Em consonância com os Princípios Empresariais (Código de Ética) 
praticados pela Companhia, a PBGÁS estimula e espera de cada colaborador:  
 

I) Ações voltadas para o respeito e a satisfação do cliente; 

II) Atitudes que conduzam à racionalidade, à melhoria da produtividade e 
à modernização empresarial; 

III) Postura que reflita compromisso com as estratégias, políticas, objetivos 
e metas da Companhia; 

IV) Postura de defensor da imagem positiva da Companhia. Lealdade e 
honestidade com a PBGÁS em todas as ocasiões de trabalho, 
inclusive em outros locais e ambientes; 

V)  A busca do auto-desenvolvimento profissional; 

VI) O compartilhamento do conhecimento; 

VII) Ambiente de trabalho limpo, ordenado e seguro; 

VIII) Atitudes que demonstrem compromisso com a qualidade no 
desempenho de suas tarefas e consciência de que qualidade é 
responsabilidade de cada um e de todos; 

IX)  Assumir o erro e proceder as correções, fazendo dele uma 
oportunidade de aprendizado; 

X) Cuidados com a aparência pessoal, vestindo-se de forma discreta e 
adequada ao ambiente de trabalho; 

XI) Consciência de que o seu trabalho é uma oportunidade de servir ao 
Estado, à Companhia e à sociedade; 

XII) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

XIII) Observar as normas legais e regulamentares; 

XIV) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

XV) Atender com presteza o cliente; 

XVI) Levar ao conhecimento da gerência imediata as irregularidades de que 
tiver ciência em razão do cargo; 

XVII)  Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio da 
Companhia; 
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XVIII) Guardar sigilo sobre assuntos da Companhia; 

XIX) Manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

XX) Ser assíduo e pontual ao serviço; 

XXI) Tratar com urbanidade as pessoas; 

 

Art. 100. São consideradas como faltas passíveis de aplicação de regime 
disciplinar as seguintes atitudes cometidas pelos colaboradores da PBGÁS, entre 
outras: 
 

I) Apropriar-se ou utilizar-se de bens da Companhia para uso pessoal; 

II) Influenciar negociações ou transações com fornecedores ou outras 
organizações externas de modo desfavorável à Companhia; 

III) Utilizar o tempo remunerado pela Companhia para desenvolver 
qualquer atividade externa, interna ou pessoal, que conflite com as 
atividades profissionais; 

IV)  Usar o cargo ou a posição na Companhia para influenciar ou coagir 
outro colaborador a fazer ou deixar de fazer algo, a fim de obter 
proveito pessoal; 

V) Elaborar ou participar em qualquer tipo de propaganda gratuita ou 
remunerada, inclusive política, que envolva a imagem da Companhia 
sem a devida autorização; 

VI) Prevalecimento de relações de autoridade ou de confiança, para 
praticar qualquer tipo de discriminação, intimidação ou provocação, em 
especial quanto à raça, cor, religião, sexo, idade ou nacionalidade; 

VII) Receber diretamente do cliente qualquer tipo de pagamento a título de 
gratificação ou remuneração por serviços de interesse direto ou 
indireto da PBGÁS, ou eticamente desaconselhável; 

VIII) Ter conduta pessoal não desejada no ambiente de trabalho, tais como: 

a) Demonstrar sinal de embriaguez; 

b) Fazer ameaças ou ter comportamento violento; 

c) Posse, uso, distribuição ou venda de substâncias químicas  
proibidas; 

d) Ausências freqüentes e sem justificativas; 

e) Participar de conversas depreciativas ou jocosas sobre a 
Companhia ou colegas de trabalho; 

f)  Portar arma de qualquer tipo, exceto para os que exercem cargo 
ou atribuição para cujo uso seja imprescindível; 
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g) Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do gerente imediato; 

h) Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da Companhia para uso pessoal ou de 
terceiros; 

i) Recusar fé a documento público; 

j) Opor resistência injustificada ao andamento de documento, 
processo ou execução de serviço; 

k) Cometer a pessoa estranha à Companhia, fora dos casos previstos 
em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua 
responsabilidade ou de seu subordinado; 

l) Compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação à 
associação         profissional ou sindical; 

m) Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função; 

n) Receber propina, comissão, presentes ou vantagens de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições; 

o) Praticar usuras sob qualquer de suas formas; 

p) Proceder de forma desidiosa no ambiente de trabalho; 

q) Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício      do cargo ou função e com o horário de trabalho. 

 
 SEÇÃO III 

DOS PROCEDIMENTOS 
 
Art. 101. Os colaboradores da PBGÁS estão passíveis das seguintes penalidades 
disciplinares, dependendo da gravidade da falta cometida: 
 
I) Advertência - O cometimento das seguintes faltas é passível da pena disciplinar 
de advertência, entre outras: 
 

a) Atrasos injustificados constantes ao trabalho; 
b) Tratamento ríspido para com os colegas de trabalho e/ou clientes; 
c) Saídas durante o expediente, para tratar de assuntos particulares, sem 

autorização do gerente imediato; 
d) Falta de zelo aos instrumentos de trabalho; 
e) Desperdício de material; 
f) Discussão de assuntos alheios ao trabalho durante o expediente, tais 

como: política, religião, futebol, etc. 
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g) Falta de colaboração para com os colegas no desempenho de suas 
tarefas 

h) Uso indevido de materiais, equipamentos, utensílios e veículos da 
Companhia. 

 
II) Repreensão - O cometimento das seguintes faltas é passível da pena 
disciplinar de repreensão, entre outras: 
 

a) Faltas injustificadas ao trabalho; 
b) Falta de respeito ao colega e/ou ao cliente da PBGÁS; 
c) Ausência constante e repetitiva do local de trabalho, sem autorização do 

gerente imediato; 
d)  Não cumprimento aos instrumentos normativos da Companhia. 
 

III) Suspensão - O cometimento das seguintes faltas é passível da pena 
disciplinar de suspensão, entre outras: 

a) omissão no cumprimento de tarefas de competência do colaborador     
resultando em prejuízo moral (imagem) ou financeiro à Companhia; 
b) uso indevido de equipamentos, materiais e/ou veículos que resultem em                
prejuízo moral (imagem) ou financeiro à Companhia; 
c) declarações formais que repercutem negativamente ao bom nome e 

imagem da Companhia. 
 

IV) Demissão por Justa Causa - O cometimento das seguintes faltas são 
passíveis da pena disciplinar de demissão por justa causa:  
 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 
empregador, e quando construir ato de concorrência à empresa para 
a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso 
não tenha havido suspensão da execução da pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato e indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo 
em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo de honra e boa fama ou ofensas físicas praticada contra 
o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima 
defesa, própria ou de outrem: 
l) prática constante de jogos de azar. 
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SEÇÃO IV 

 DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
 
Art. 102. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a 
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a Companhia, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.  
 
Art. 103. A advertência, repreensão ou a suspensão é aplicada, a critério da 
autoridade competente, com observância das disposições antecedentes, por 
escrito, quando da inobservância de dever funcional previsto em Lei, regulamento 
ou norma interna e nos casos de conduta que não tipifique infração sujeita a 
penalidade de demissão por justa causa. 
 
Art. 104. A suspensão não poderá exceder de trinta dias, no curso da qual o 
colaborador deixará de perceber qualquer remuneração proporcional, por dia de 
suspensão. 
 
Art. 105. A destituição de cargo em comissão, exercido por não ocupante de 
cargo efetivo, será aplicada sempre nos casos de infração sujeita às penalidades 
de suspensão. 
 
Art. 106. Configura abandono de Cargo ou Função a ausência injustificada ou 
intencional do colaborador ao serviço, por mais de trinta dias consecutivos ou 
noventa dias intercalados ou ainda em prazo inferior quando verificada a intenção 
do colaborador em deixar suas atividades. 
 
Art. 107. Nos casos de infrações, simultâneas, a maior absorve a menor, 
refletindo essa como circunstância agravante na graduação da penalidade. 
 
Art. 108. A penalidade de destituição de cargo em comissão ou função gratificada 
implica na impossibilidade de ser o colaborador investido em cargos ou funções 
desta natureza durante o período de três anos, contados do ato da punição. 
 

 
SEÇÃO V 

DA EFETIVAÇÃO DAS PENALIDADES 

 Art. 109. As penalidades de Advertência, Repreensão e Suspensão são 
efetivadas por escrito, mediante uso do formulário “Aviso Disciplinar”, apresentado 
no Anexo I desta instrução. 
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SEÇÃO VI 
DA IMPLICAÇÃO FUNCIONAL 

Art. 110. Todas as penalidades disciplinares são registradas na ficha funcional do 
colaborador, servindo de base para análise do comportamento funcional. 
 
Art. 111. Qualquer colaborador punido com pena disciplinar, não estará apto a 
receber qualquer tipo de promoção que existir na Companhia durante o prazo de 
06 (seis) meses a contar do término da punição, salvo por antiguidade. 
 

SEÇÃO VII 
DA REINCIDÊNCIA 

Art. 112. A reincidência de uma penalidade de advertência resultará em uma 
repreensão; uma repreensão em suspensão e suspensão em demissão, ou seja, 
em caso de reincidência, aplica-se a penalidade imediatamente mais forte, mesmo 
que tal falta esteja indicada para um tipo de penalidade inferior. 

 
SEÇÃO VIII 

DO DIREITO DE DEFESA 

Art. 113. É assegurado a todo colaborador o direito de defesa de qualquer ato 
disciplinar aplicado pela gerência. 
 
 Art. 114. O colaborador deve encaminhar o pedido de defesa ao gerente superior 
hierárquico no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a partir da ciência da punição, 
com cópia para a Gerência Geral de Administração e Recursos Humanos (GGAD). 

 
Art. 115. O gerente imediato encaminha no prazo de até 02 (dois) dias úteis, o 
pedido ao Diretor, para análise e decisão junto ao Presidente. 
 

SEÇÃO IX 
DA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 116. Quando julgado conveniente para atender o direito de defesa exercido 
pelo colaborador e para assegurar a justiça do ato disciplinar, será criada por ato 
do Diretor Presidente, uma Comissão de Sindicância constituída por 03 (três) 
colaboradores da Companhia e coordenada pelo Assessor Jurídico. 
 
Art. 117. A autoridade que tiver ciência de irregularidade na Companhia é 
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante apuração administrativa 
assegurando ao acusado o direito de defesa. 
 
Art. 118. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração. Quando o 
fato narrado não configurar evidente falta disciplinar, a denuncia será arquivada. 
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Art. 119. Sempre que a falta praticada pelo colaborador ensejar a imposição de 
penalidades de suspensão por mais de 30 (trinta) dias ou demissão será 
obrigatória a instauração de apuração administrativa. 
 
Art. 120. Como medida cautelar e a fim de que o colaborador não venha a influir 
na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo poderá 
ordenar o afastamento preventivo, sem prejuízo da remuneração do exercício do 
cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, findo o qual cessarão os efeitos, 
ainda que não concluído o processo. 
 
Art. 121. O prazo para a conclusão do processo não excederá 30 (trinta) dias, 
contados da data de inicio da apuração que constituir a comissão, admitida a sua 
prorrogação por prazo, quando as circunstâncias exigirem, não podendo exceder 
a 60 (sessenta) dias. 
 
Art. 122. As reuniões da Comissão de Sindicância serão registradas em atas que 
deverão detalhar as deliberações adotadas.  
 

SEÇÃO X 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 123.  A aplicação das penalidades será efetuada de acordo com as seguintes 
competências: 

  
a) Advertência – aplicada pelo Gerente Superior Hierárquico; 
b) Repreensão – Gerente Geral da área; 
c) Suspensão – Diretor da área por solicitação do Gerente Geral; 
d) Demissão e Destituição de Função – Diretoria Executiva, por solicitação      

do Diretor da área. 
 

Art. 124. Compete a Gerência de Recursos Humanos (GERH) proceder aos 
registros necessários em decorrência da aplicação das penalidades; manter toda 
documentação arquivada na pasta funcional do colaborador e fazer cumprir as 
penalidades impostas.  
 
 

SEÇÃO XI 
DA LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Art.125. O presente regulamento está disponível na pasta: 
Z:\DOCUMENTACAO\SDE\Instrumentos de Gestão\Documentação 
Normativa\Instrução Normativa. 
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SEÇÃO XII 
DOS ANEXOS 

 
Art.126.  Anexo I – Aviso Disciplinar. 

 
CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
Art.127. As disposições contidas neste Regulamento serão disciplinadas, 

quando necessário, através de normas específicas baixadas pela 
Administração. 

 
Art.128. Contar-se-ão por dias seguidos os prazos previstos neste 

Regulamento. 
 
Art.129. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento 

que incidir em dia em que não haja expediente para o primeiro dia útil 
subseqüente. 

 
Art.130. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva. 

 
Art.131. Este Regulamento de Pessoal entrará em vigor na data da sua 

aprovação pelo conselho de Administração da Companhia. 
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Regulamento de Pessoal 

 
 

ANEXO I 
 

 
 

AVISO DISCIPLINAR 
 

 
NOME DO COLABORADOR: 

 
 

REGISTRO: 
 

 
LOTAÇÃO: 

 
Comunicamos a V. Sª, que por motivo de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Resolvemos 

 
 

E, que em caso de reincidência, tomaremos medidas mais enérgicas conforme 
norma vigente na Companhia. 

 
LOCAL E DATA: 

 
 

 
ASSINATURA DO GERENTE/DIRETOR COMPETENTE 

 
 

ASSINATURA DO COLABORADOR: 
Ciente 

1a via do colaborador – 2a via Companhia (Gerência de Recursos Humanos)  
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