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INSTRUMENTO DE CESSÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 
4600185754 PELA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., EM 

FAVOR DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO (ES 
GÁS), NA FORMA ABAIXO: 

Como CEDENTE: 
 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (“BR”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Economia (CNPJ) sob o n° 34.274.233/0001-02, com sede na Rua Correia Vasques n.º 
250, Cidade Nova, CEP: 20.211-140, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste ato 
representada na forma de seu Estatuto Social, por por seu Coordenador de Desenvolvimento e 
Implantação, Sr. Antonio Fernando Cesar Filho e por seu Coordenador de Operações de Gás, Sr. 
Marcio Eduardo de Souza Lirio, doravante denominada “BR”; e 

 
Como CESSIONÁRIA: 
 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO (“ES GÁS”), sociedade de economia mista, com filial 
na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Rua Santos Dumont, S/Nº, quadra 72, lote 11 à 20, 
bairro Rosário de Fátima,  CEP 29.161-144, inscrita no CNPJ sob o n° 34.307.295/0002-46, neste ato 
representada na forma de seu Estatuto Social, por seu Gerente de Gestão de Pessoas e Serviços 
Administrativos, Sr. Lucas Magalhães Torres; e, 
 

Como INTERVENIENTE ANUENTE: 
 
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA. (“QUANTIQ”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
do Ministério da Economia  (CNPJ) sob o nº 62.227.509/0029-20,  com sede estabelecida na Avenida 
Ladslau Kardos, nº. 380, Bairro Jardim Aracilia, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, neste 
ato representado pela Diretora Geral, Annik Costa Varela e seu Gerente de Controladoria e Fiscal, 
Edson José Brandão Assunção. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(i) o  Art. 21 da Lei Estadual (ES) 10955/2018 dispõe quanto à previsão de que os serviços de 
distribuição de gás canalizado não sofram solução de continuidade até que a sociedade de 
economia mista assuma a execução do objeto, de modo que caberá à Petrobras Distribuidora 
a responsabilidade pela continuidade dos serviços durante o período de transição;  
 

(ii) a outorga à ES GÁS da concessão para explorar os serviços de gás canalizado em todo o 
território do Estado do Espírito Santo, apenas se iniciará com assinatura do contrato de 
concessão;  

 
(iii) diante do compromisso da BR em manter a continuidade dos serviços  de distribuição de gás 

canalizado no Estado do Espírito Santo durante o período de transição até a total 
transferência dos serviços para a a nova empresa Estatal constituída, as partes acordaram 
com a celebração de contrato de prestação de serviços entre BR e ES GÁS, por meio do 
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qual a BR prestará serviços técnicos especializados de distribuição de gás canalizado pelo 
período de transição, e fornecerá à ES GAS suporte técnico e capacitação necessárias no 
período até que a citada empresa assuma o exercício da concessão de  distribuição de gás 
natural no Estado do Espírito Santo;  

 
(iv) nos termos do contrato de prestação de serviços  firmado entre BR e a ES GAS, a BR atuará, 

dentre outros serviços, no gerenciamento e fiscalização de alguns contratos de serviços que 
dão suporte ao exercício da concessão de  distribuição de gás natural na forma do descritivo 
que consta do Anexo I do citado contrato, para tal atuação pela BR em favor da ES GÁS  

 
RESOLVEM as Partes celebrar o presente instrumento de Cessão total do Contrato nº 4600185754, de 
acordo com as cláusulas e condições a seguir descritas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
1.1. Por este instrumento, a BR cede e transfere, a posição contratual que detém no Contrato n.º 

4600185754 firmado com a QUANTIQ em favor da ES GÁS que, por sua vez, recebe, na mesma 
proporção e forma estabelecidas, os direitos e obrigações oriundos do referido Contrato, 
referente ao fornecimento pela QUANTIQ de odorante para Gás Natural à BR. 

 
1.1.1 A ES GÁS anui com todos os termos do instrumento cedido acima indicado e obriga-se pelo 

cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato ora cedido. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES 
 

2.1. Por força do Contrato de Prestação de Serviços que é mencionado nos considerandos (iii) e (iv) 
a BR será responsável pelo gerenciamento e fiscalização do contrato objeto da cessão à ES 
GÁS, podendo exercer, em nome da ES GÁS, os direitos inerentes ao referido Contrato.  
 

2.2. A ES GÁS, por sua vez, será responsável pela obrigação de pagamento perante a QUANTIQ 
observadas as condições previstas no contrato e mediante prévio ateste dos valores pela BR 
por meio da medição do contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA -  MANDATO  
 

3.1. Neste ato, a ES GÁS, na condição de cessionária nos termos do presente Instrumento de 
Cessão, na forma do artigo 653 do Código Civil Brasileiro, nomeia a BR como sua mandatária  
perante terceiros no âmbito deste Contrato, até que ocorra a transição total dos serviços para a 
ES GÁS,  sendo que a  BR aceita sua indicação como representante da ES GÁS para efeito 
deste contrato.  
 

3.2. A atuação da BR como mandatária da ES GÁS na gestão do contrato limita-se a poderes de 
acompanhamento e fiscalização do exercício de todos os direitos e cumprimento das obrigações 
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objeto do presente contrato ora cedido inerentes à atividade de gerenciamento e fiscalização do 
contrato.  
 

3.3. Para os fins previstos no item 3.2 acima, a BR está autorizada a atuar em nome da ES GÁS 
para gerir o cumprimento do contrato em referência,  nos termos do disposto no  Contrato de 
Prestação de Serviços e anexos dele integrantes firmado entre BR e ES GÁS, incluindo, mas 
não se limitando a, verificação do cumprimento das obrigações contratuais pela QUANTIQ e 
outras ações inerentes à fiscalização do contrato quanto ao  cumprimento de todos os deveres, 
responsabilidades e obrigações  no exercício de todos os direitos da ES GÁS, inclusive com a 
outorga dos seguintes poderes específicos:  
 
(i) Fiscalização, acompanhamento e gestão da execução das obrigações contratuais pela 

QUANTIQ;  
(ii) fornecimento de informações e orientações quanto ao cumprimento das condições 

contratuais;  
(iii) tratativas quanto ao descumprimento de obrigações contratuais;  
(iv) ateste e assinatura dos boletins de medição dos serviços executados; 
(v) gestão do saldo contratual. 

 
3.4. A ES GÁS está ciente de que a obrigação de pagamento pelos serviços prestados no âmbito do 

contrato objeto da cessão ficará a seu cargo a partir da entrada em vigor deste instrumento. 
 

3.5. A QUANTIQ, interveniente anuente, fica ciente de que com a presente cessão contratual, os 
faturamentos deverão ser feitos em nome da ES GÁS.    

 
CLÁUSULA QUARTA - TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO 

 
4.1. A BR deverá repassar a ES GÁS a fatura mensal para pagamento dos serviços, já considerando  

a medição e aceite dos serviços realizados, sem prejuízo do repasse de todos e quaisquer 
documentos dos quais tenha posse em razão do Contrato ora cedido, bem como cópia de 
correspondências trocadas entre a BR e a QUANTIQ, desde que necessário ao conhecimento 
da ES GÁS.  

 
CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO 
 
5.1. As Partes ratificam aqui todos os termos do Contrato ora cedido, não alterados pelo presente 

instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA 

 
6.1.   Este instrumento entrará em vigor na data de 01 de outubro de 2020. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

7.1.    As Partes elegem o foro central da Comarca da Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, 
como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou demandas oriundas do presente 
instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1.     Por ocasião da transição total dos serviços para a ES GÁS, este instrumento de cessão perde a 

validade para todos os fins e efeitos, ficando a BR exonerada das obrigações que lhe são 
acometidas por meio deste instrumento.   

 
8.2.    A ES GÁS fica ciente de que responderá por qualquer ônus financeiro, que tenha dado causa, 

decorrente da execução do contrato a seu favor, mediante prévio comunicado da BR.  
 
LISTA DE ANEXOS: 
 
 
Anexo I – Contrato 4600185754 e anexos 
Anexo II – Aditivo ao Contrato 
Anexo III - Planilha de Preços – Itens cedidos 

 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento, assinando de 
forma digital. 
   

 
 

_______________________________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO  

Lucas Magalhães Torres 
 

 
______________________________________________________________ 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 
Antonio Fernando Cesar Filho 

 
 

______________________________________________________________ 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Marcio Eduardo de Souza Lirio 
 

[a seguir continuação da página de assinatura do Instrumento de Cessão Total do Contrato Nº 4600185754 Pela 
Petrobras Distribuidora S.A., em Favor da Companhia de Gás do Espírito Santo (Es Gás)] 
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_____________________________________________________________ 
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 

Annik Costa Varela 

_____________________________________________________________ 
QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 
Edson Jose Brandao Assuncao 

TESTEMUNHA:               TESTEMUNHA:       

_________________________        ________________________ 
NOME:                          NOME: 
RG:             RG: 
CPF/MF:                        CPF/MF: 
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FORNECEDOR NUMERO 00 INiCIO DO FINAL DO SOLICITAÇÃO 
QUANTIQ DISTRIBUIDORA L TDA CONTRATO CONTRATO CONTRATO DE COTAÇÃO 

ENDEREÇO 

AVENIDA ANGELICA 2346 

CIDADE 

SAO PAULO 

CNPJ 

01228-200 62227509000129 

LOCAL OE ENTREGA 

AV. NOSSA SENHORA DA PENHA 1688 

VITORIA, ES 

CEP 29057-550 TELEFONE 40022040 

UF 

SP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

112557353110 

OBS: Verificar esta infOfmação para cada item 

4600185754 16.12.2016 

GERENTE DO CONTRATO 

Augusto Cesar Medeiros Moraes 

2.584.000,00 BRL 
CENTRO CONDIÇÃO DE ENTREGA 

5053 

ORGANIZAÇÃO 

DE COMPRAS 

5701 

LOCAL OE APRESENTAÇÃO DA FATURA 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. que entre si fazem 

CONDIÇÃO DE 

PAGAMENTO 

030DIAS 

CONTRATANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A .. contratualmente denominada de '"BR", CNPJ 34 .274.23310001·02, situada na Rua 

Correia Vasques, nº 250, B. Cidade Nova. Rio de Janeiro/RJ. CEP 20211-140. Representan te: Gerente de Marketing e Comercialização de Gás 

Natural • GMGN. Sr. Frederico Bichara Henriques, e 

CONTRATADA: Quantiq Distribuidora Lida. contratualmente denominada de "CONTRATADA". CNPJ nº. 62.227.40910029-20. situada na Av 

Ladslau Kardos, nº. 380, B .Jardim Aracilia - Gu.;mJlhos - S~o Pa,ulo/SP, CEP 07250-125 

Representante (s): José Armando Bighelti Teixeira e André Luiz Maynart de Lemos 

1. LICITAÇÃO: Processo Lici tatório nº P013019528, sob a modalidade Cotaçao (Atividade fim) , do tipo MELHOR PREÇO 

li. ORIGEM DOS RECURSOS: BR Distribuidora S.A 

Ili. OBJETO 00 CONTRATO: Aquisiçao de odorante para gás natural. na forma de CONTRATO GLOBAL, confonne especificaçao técnica 

contida no Anexo ldaCotaçãoP013019528 

IV. ENDEREÇO OE ENTREGA DOS BENS: Confonne indicado no i!em 4 do Anexo 1 • Especificação Técnica 

V. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R.$2.584.000.00 (dois milhões. quinhentos e oitenta e quatro mil reais). 

VI. DATA BASE DA PROPOSTA DE PREÇO: 03111/2016 

VIL CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em um prazo de 30 dias contados a partir da data do efetivo recebimento do 

produtoedaemissãodarespectivaNota FiscaldeVenda 

VIII. INDJCE DE REAJUSTE: Confonne Cláusula Sexta 

IX. VIGtNC!A DO CONTRATO: O presente CONTRATO terá o praw de 36 (trinta e seis) meses. prorrogável por períodos de 12 meses. até o } ·-··-·----.. ~-·--.. -------'if ··r '"·g ~~ 

NÚMERO DO PEDIDO INfCIO 

00 CONTRATO 

46001115754 

FINAL 

DO CONTRATO 

16.12.201g 

Data: 21.12.2016 

Rev.: 20.12.2016 

Pég.: 31 10 

3.6. A CONTRATADA terâ responsabilidade integral perante a BR pelo cumprimento das condições contratuais. nao sendo esta responsabilidade 

de fonna alguma diminulda ou dividida pela eventual participação de terceiros, por ele contratados, no fornecimento objeto deste contrato 

3 .7. A CONTRATADA se obriga, ás suas expensas, reparar quaisquer divergências e providenciar o retrabalho ou substituição dos bens não 

aceitos.nostermosdestecontratoeseusanexos 

3.8. Manter durante a e~ecuçao deste CONTRATO, todas as condições e requisitos de habili tação e qualificação assumidas para sua 

participação na licitação 

3.9. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as demais exigências deste CONTRATO e do instrumento convocatório da lieitação que 

precedeu este contrato 

3.10. A CONTRATADA declara deter todas as autorizações legais relativas á marca e patentes licenciados de terceiros. isentando a BR de 

qua!querresponsabilização 

3.11. Em relação ás operações, atividades e serviços previstos neste CONTRATO. a CONTRATADA 

3.11 .1. Declara que não realizou , não ofereceu nem autorizou, direta ou ifldiretamente, bem como se compromete a não realizar. não oferecer 

nem autorizar, direta ou indiretamente. qualquer pagamento. presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra vantagem para o uso ou 

beneficlo,diretoouindireto,dequalquerautoridadeoufuncionáriopúblico.conformedefinidonoart. 327,caput,§§ 1ºe2º,doCódigoPenal 

Brasllelro, qualquerindividuoouentidade,nacional ouestrangeiro, pertencentesounãoãadministraçãopública, nacionalouestrangeira,oua 

eras reracionadas, inciusive partido po1itico. membro de partido político. candidaio a cargo eletivo, quando ial pagamento, oierta ou promessa de 

presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituirem um ilícito previsto nas leis brasileiras 

3 .. 2. o a ã ãBli b çã d d q lq t"g çã j d". p 

apuração de prátlca dos atos il ícitos descritos no item 3.11.1, imputados ã CONTRATADA ou ãs suas controladas, controladoras e sociedades 

sob controle comum, seus respectivos administradores, prepostos, empregados, representantes e terceiros a seu serviço. referentes a 

operaçlles.3tivid3deseserviçosprevistosnesteCon!rato 

3.11.3. Declara que informou a seus administradores. prepostos, representantes , empregados e terceiros a seu serviço. bem como aos de suas 

controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, de seu compromisso em relação ao disposto nesta cláusula, bem como tomou 

medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar em responsabilidade para a BR 

3 .11.4. Responsabiliza.se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta cláusula, por si e suas controladas, controladoras e 

sociedades sob controle comum. seus respectivos administradores, prepostos, empregados. representantes e terceiros a seu serviço, no que se 

referemàsoperações.atividadeseserviçosprevistosnesteContrato 

3 .11.5. Fornecerá declaração, sempre que solicitado pela BR. no sentido de que vem cumprindo com o estabelecido nesta ciãusula 

CLÁUSULA QUARTA· OBRIGAÇÕES DA BR 

4.1 . Efetuar o pagamento nos valores e condições previstos no item VII 

4.2. Notificar a CONTRATADA para corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execuçao contratual e de eventua,is multas aplicadas; 

4.3 Notificar, por escrito. a CONTRATADA, da ocorrência de si1uação permissiva de extinção contratual, nos termos deste CONTRATO: 

4.4 . Pdiemo da ação de Fiscalização deste contrato. a BR poderá solicitar a substituição de qualquer equipamento/material que esteja em 

:X):_ ._ desacordocÕm as especific~ções e padrões contratados ou contenha qualquer vicio ou defeito de fabricação. sem prejuízo da aplicação das 

' tf') penalidades previstas neste instrumento 

CLÁUSULA QUINTA· PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

5.1, O odorante, por se tratar de produto importado, tem seu preço formado por duas parcelas distintas: uma parcela do preço unitário afetada 

pelo Dólar Comercial Médio de Venda e uma parcela do preço unitário não afetada pe!o Dólar Comercia! Médio de Venda. confonne fórmulas 

abaixo apresentadas 

f 
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4600185754 16.12.2016 
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X. PRAZO DE ENTREGA: 07 dias a contar do envio do Pedido de Compra da BR, conforme detalhado no Anexo 1- Especificação Técnica 

XI. GARANTIA: A CONTRATADA deverá garantir a qualidade do produto fornecido por até 24 meses após a data da entrega 

XU. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: RS2.584 .000,00 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil reais) 

XIII. DADOS PARA FATURAMENTO E COBRANÇA 

RAZÃO SOCIAL: PETROBRAS DISTRIBUIDORAS.A - BR / GOGN 

RUA INDEPENDtNCIA, 82, QUADRA 72. GARAPINA, SERRA·ES • CEP: 29176-294 

CNPJ: 34.274.233/0084·21 

IE: 082.326-550 

XIV. FORO DA COMARCA DA CAPITAL DA CIDADE: Comarca da Capital da cidade de Vitória no Estado do Espírito Santo 

CONDIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA· OBJETO 

i .i . O presenie insin.imenio tem por objeio a venda â BR peia CONTRATADA dos bens especificados no iiem lii de acordo com as 

Especificações Técnicas constantes do instrumento convocatório da Licitação e seus Anexos, e com a Proposta Técnica da CONTRATADA • 

Anexo Ili deste Contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA- LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO 

2.1. O produto objeto deste CONTRATO deverá ser entregue nos endereços informados no item 4 do Anexo 1 - Especificação Técnica 

2.2. O faturamento do produto será feito a partir do envio pela BR ã CONTRATADA dos Pedidos de Compra, conforme as necessidades da BR 

CLÁUSULA TERCEIRA· OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Entregar o bem objeto do presente instrumento. de acordo com as especificações técnicas, no local indicado pela BR 

3.2. Garantir o bem ofertado na forma do estipulado no item XI e de acordo com as especificações contidas no item 1 do Anexo 1 • Especificação 

Técnica 

3,3. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mao de obra infantil , 

nos tennos do inciso XXXIII do artigo 7ºda Constituição da República, nem utilizar mão de obra em condição análoga á de escravo. bem como, 

lazer constar cláusula especifica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços. sob 

pena de multa ou rescisao deste Contrato. sem prejuiw da adoção de outras medidas cabíveis 

3.4. A CONTRATADA não poderá promover no recrutamento e na contrataçao da sua força de trabalho qualquer tipo de dlscriminaçlio, seja em 

virtudederaç.a/etnia, cor.idade,sexo.estadocivil,edeposiçãopolitica, Ideológica, filosóficaelou religiosa, ouporqualqueroutromolivo, sob 

pena de extinção do CONTRA TO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicáveis 

3.4.1 . .titSGNTRA TADA envidará os maiores esforços para: (i) promo,.,er a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminação de 

qua!qu;;;;;-ãtureza,(iii)contribuirparaodesen,.,olvimentosustentãvel, paraareduçãodadesigua!dadesociale(iv)estimularaequidadede 

i<:_\Ú'"_ gêneroeétnico•racial 

\{.}~"'~\" 
3.5. A CONTRATADA não poderá manter, durante a execução do contrato, administrador ou sócio com poder de d ireção que seja cônjuge, 

companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade. até o terceiro grau, de empregado(a) da BR detentor(a) 

defunçãodeconfiança:{i)queautorizouacontratação;{ii)queassinouocontrato;(iii)responsávelpelademanda;{iv)responsãvelpela 

contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pe!a demanda: (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao 

responsável pela contratação 

NÚMERO 00 PEDIDO INÍCIO 

00 CONTRATO 

PPna=yxPU 

Pt= Preçototal(RS!kg) 

PPa = Parcela do Preço Unitârio afetada pelo dólar (RS/kg) 

i =- Percentual do Prnço Unitàrio afetado pelo dólar(%) 

PPna = Parcela do Preço Unitário não afetada pelo dólar (RS/kg) 

y=PercenlualdoPreçoUnilárionãoafetadapelodólar(%) 

PU = Preço Unitário {R$lkg) 

5.1.1. Os valOfes de i, y e PU são infonnados no Anexo li - Planilha, de Preços Unitários 

FINAl 

DO CONTRATO 
Data:21.12.2016 

Rev.:20.12.2016 

Pãg.:4/ 10 

5.2. A BR pagará ã CONTRATADA o Preço Total (Pt) multiplicado pelas quantidades efetivamente fornecidas. limitado o valor total do presente 

CONTRATO indicado nos itens Ve XII 

5.3. O valor total estimado do contrato não confere ã CONTRATADA o direito ao seu exaurimento. sendo fixado tão•somente com a finalidade de 

destaque para orçamento interno da BR ao presente CONTRATO 

5.4. As qua,ilidades eslipuiadas ,,o piesenle CONTRA TO silo r11ei"a111e11!e esli1rnltivas, puUem.iu a 6R :.uii1:ila1 quantiUaUe:. :.uperiure:. ou 

inferiores de cada item 

5.5. A CONTRATADA. ao emitir a Nota Fiscal com referência ao Pedido de Compra, deverâ atentar para os valores infonnados em cada item de 

5.6. Notas fiscais emitidas com valores divergentes dos constantes do Pedido de Compra impedem o lançamento do documento no sistema da 

BR e. consequen temente, o pagamento â CONTRATADA. Não caracterizará mora o não pagamento pela BR em decorrência de inconsistências 

naNotaFiscalemitidanestascondições 

5.7. Quando da emissão da Nota Fiscal de Venda, a CONTRATADA deverá infonnar o item de material que estã sendo entregue, sua 

quantidade, o número do Pedido de Compra e a unidade de fomecirnento do Pedido de Compra 

5.8. Nãoserãoconcedidosadiantamentosaqualquertitulo 

5.9. Os pagamentos serão condicionados à correta apresentaçao dos documentos de cobrança. Os documentos de cobrança apresentados com 

incorreção serão devolvidos à CONTRATADA e a nova data de vencimento será contada a partir da reapresentação correta destes 

5.1 O. O prazo de pagamento será de 30 {trinta) dias contados a partir do recebimento, pela BR, da documentação comprobatória da entrega do 

equipamento no endereço informado no item IV, sendo certo que, antes disso, a mercadoria deverá ter sido entregue, fiscalizada e aceita pela 

BRnolocaldedestino 

5.11. Caberá á CONTRATADA acompanhar a programação de pagamento pelo site da BR - www.br.com.br - no link Canal de Negócios • 

utilizando login e senha. Caso não tenha o cadastro, deverá ligar para os nUmeros da Central de Atendimento BR conforme sua localidade 

CLÁUSULA SEXTA· REAJUSTE CONTRA TURAL 

6.1. Fiõam.tabelecido que o contrato será reajuslado das seguintes lonnas 

,d,;:,- -
f -?-Qj'., -, 6 .1.1. A cada Pedido de Compra do produto, em sua parcela do preço unltãrio afetada pelo dólar {PPa). Na data do Pedido a PPa será 

:Ç.' e, ,.J ieajustada, para mais ou para menos, considerando a variação do dólar, conforme a fórmula abaixo apresentada 

PPar"' PPa X (S/So) 

PPar"' Parcela do Preço Unitário afetada pelo dólar, reajustada. em RS/kg 

P Pa = Parcela do Preço Unitário afetada pelo dólar. confonne item 5.1 , em RSlllg 

S = Colação do Oó!ar Comercial de Venda do Banco Central • BACEN. 1 (um) dia antes do Pedido de Compra; f 
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So ,. Cotação do Dólar Comercial de Venda do Banco Central - BACEN, 1 (um) dia antes da data base da proposla de preços (item VI) 

6.1.2. Anualmente. em sua parcela do preço unitàrio não afetada pelo dólar (PPna). Um ano após a data base da proposta de preços (item VI), o 

preço ser.li reajustado conforme a fórmula abaixo apresentada 

PPnar = PPna X {IGP/lGPo) 

PPnar ,. Parcela do Preço Unitário não afetada pelo dólar, reajustada, em RS/kg 

PPna =Parcelado Preço Unitário nllo afetada pelo dólar, conforme item 5.t, em RS/kg 

IGP = valor definitivo do Índice Geral de Preços . Disponibilidade tn1ema (coluna 2 - código A0161384). publicado mensatmente na revista 

"Conjuntura Económica" da Fundaçao Getlllio Vargas, relativo ao mês anterior á data do reajustamento anual; 

IGPo = valor definitivo desse mesmo lndlce de preços, correspondente ao mês anterior ao da data base da proi,osta de preços (item VI ) da 

CONTRATADA 

6.2. 0reajustenãoatinglráosprodutosentreguesanteriormenteádatadaocorrênciadomotivoqueojustifique. 

6.3. A CONTRATADA realizará o cálculo do reajuste, expressando o seu resultado para aprovaç!lo da FISCALIZAÇÃO 

6.4 . Todos os cálculos parciais da fórmula de reajuste deverão ser feitos sem limitação do número de casas decimais (ponto fluluante) e sem 

arredondamento,sendoqueasdivisõesdeverlloprocederàsmultiplicaçóes.conslderando-sesomenteparaovalorfina!dofatorde 

reajust<nmm to 04 (quahu) ca~a~ dt:cimai~. :Stim am:do11da!llti1)\0. 

6.5. Não caberá nenhuma reivindicação de revisllo contratual por conta de acordo. convenção ou dissídio coleti"o ocorrido no curso da 

CLÁUSULA SÉTIMA · PRAZO E CONDIÇÃO OE ENTREGA 

7.1. O prazo para a CONTRATADA en1regar os bens encontra-se indicado no i!em X 

7.2. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA o carregamento, o frete , o seguro e o descarregamento do material no local de deslino, 

bem como a responsabilidade por quaisquer sinistros verificados no cumprimento de suas obrigações, inclusive contra terceiros 

CLÁUSULA OITAVA - QUALIDADE NO FORNECIMENTO E INSPEÇÃO 

8.1 . O produto e embalagem estão liberados de inspeção na fábrica da CONTRATADA. entretanto estarão sujeitos á verificação pela Unidade 

Requisitante por ocasião do recebimento. Devem ser fornecidos com os manuais em português e todos os certificados apHcávels 

CLÁUSULA NONA - EMBALAGEM 

9.1.0valordaembalagemestáinclusonospreçosapresentados 

9.2.A CONTRATADA é responsável pelo correto acondicionamento do material. que deverá garantir sua integridade física/operacional durante a 

transferência, manuseio e estocagem. atendendo à legislação específica para transporte de carga. Cada volume acondicionado deverá possuir 

indicação em local visível com tinta indelével (sobre a embalagem), com no mínimo os seguintes dizeres 

a) Produtocontido; 

J b) ~ ~desérieelote: 

(L◊ c) Diagrama de HOMMEL; 

JJ~(: :; ~::::::: :: :r::~!º da embalagem: 

f) Outrasidentificaçõesexigidaspornormasoulegislaçãovigente 

CLÁUSULA DÉCIMA- CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. A CONTRATADA não poderá ceder, negociar ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos. de qualquer natureza, 

decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorização prévia e por escrito da BR. ); 

10.1.1. º""' ooastac, ob,tgatoriameot,, da a,tori,ação p,;.,, qo,, BR opõe é oessiooéria dos crndllos as e,oeções qo, lhe compefüem, ~ 
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12. 1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos em decorrência direta ou indireta deste 

instrumento contratual ou de sua execução. são de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direílo a 

reembolso. A BR, quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da Leí, dos pagamentos que efetuar. os tribulos a que esteja 

obrigada pela legislação vigente 

12.2. A CONTRATADA declara haver considerado. na apresentação de sua proposta. os tributos incidentes sobre a execução dos fornecimentos 

e/ouserviços, nãocabendoqualquerreivindicaçaodevidaaerronessaavaliaçllo , paraefeitodesollcilarrevisãodepreçooureemborsopor 

recolhimentos determinados pela autoridade competente 

12.3. Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu indevidamente, a seus preços . valores correspondentes a 

tributos. contribuições fiscais e parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, incidentes ou não incidentes sobre o fornecimento ou a 

execuçllo dos serviços contratados ou deixou de fazer deduções tributárias autorizadas por le!, tais valores ser!lo imediatamente exciuidos, com 

a consequente redução dos preços praticados e o reembolso a BR dos valores porventura pagos à CONTRATADA 

12.4. 0correndoacriaçãodenovostributos, alteraçãodealíquotaseloualteraç!lodebasedecálculo,duranteoprazocontratual , quevenham a 

majorar comprovadamente o ónus da CONTRATADA, o preço originariamente acordado será aumentado proporcionalmente á majoração 

ocorrida 

12.5. No mesmo sentido, se durante o prazo de vigência do CONTRATO ocorrer a extinção de tributos existentes, a alteração de alíquotas ou de 

basedecálculo,a instituiçãodelncentivosfiscaisdequalquernaturezae/ouisençãooureduçãodetributosfederais,estaduaise/oumunicipais. 

que venham a diminuir o ônus da CONTRATADA, o preço originariamente acordado ser.li diminuído, compensando-se, na primeira oportunidade, 

adiferençadewr;entedasrespectivasaiterações 

12.6. A CONTRATADA ressarcirá á SR os valores pagos a titulo de tributos, atualizados monetariamente desde a data dos efetivos pagamentos 

12.6.1 .Reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade, total ou parcial. da cobrança de tributo, em processo administrativo ou judicial em 

que a CONTRATADA seja parle 

12.6.2. Declaração judicial de ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em decisão definitiva do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em matérias que sejam objeto de ato declaratório do Procurador Geral de Fazenda Nacional, 

apro11ada pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a não interpor recurso ou a desistir de recurso que tenha sido interposto 

12.6.3. Deciaraçao judicial de inconstitucionalidade do tributo. total ou parcial, proferida em decis!lo definitiva do STF, que seja objeto de súmula 

vinculante, proferidaemsededecontroleabstratodeconstitucionalidadeou. seproferidaem sededecontroleconcretodeconstitucionalidade. 

seja submetida ao procedimento a que alude o art . 52, X, da Constituição da República 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

13.1. Aspartes. r1ahipótesedeocorrênciadeeventoquecaracterize,comprovadamente,casofortuítoouforçamaior,naformadodefinidono 

ari. 393 do Código Civil , ficam isentas de qualquer responsabilidade pela impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, e~ceto nos casos 

demoraestipuladosnosarts. 394, 395e399, doCódigoCivil 

13.2.Se o CONTRATO for encerrado por motivo de força maior ou caso fortuito, a CONTRATADA terá direito a receber da BR apenas o valor dos 

fomecimentosrealizadosatéoencerramento 

13.3.0ualquer suspensão de execução dos fornecimentos em decorrência dos fatos assinalados neste item será limitada ao período durante o 

qual tal causa ou suas consequências persistirem. Esseperíodoseráacrescidoaopraiocontratualprevlsto. 

f _ 13.4. g__~~circunstãncias que jus!iliquem a invocação da existência de caso fortuito ou força maior. a parte impossibilitada de cumprir a sua 

#~ y -J ~~~:.~~~;:r:u:a~;:;~:~:~;:: ::~~:~~:~:c;~~;;:~~:s;~;;~:e\d;;~~;:~:;:i::~n~eame t:.:~ :::~:~ê:~:os~arão, 

f independentemente,suasrespectivasperdas 

13.6.Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, qualquer uma das partes poderá notificar a 

outraparaencerramentodopresenteContrato. 

13.7.Se o encerramento deste CONTRATO ocorrer pelos motivos descritos nesta cláusula, ambas as partes deverão satisfaier as obrigações 

reciprocamentedevidasatêadatadasuaocorrência 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRA TO 
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mencionando-se expressamente que os pagamentos à cessionària estan'lo condicionados ao preenchimento, pela cedente, ora CONTRATADA, 

detodasassuasobrigaçõescontratuais 

10.2. A CONTRATADA poderá ceder exclusivamente de forma parcial o escopo. e os seus créditos correspondentes, previsto neste CONTRATO, 

no caso de expressa e prévia solicitação da CONTRATADA e após expressa e prévia análise e concordância da SR 

10.2.1. Em havendo a cessão parcial , nos termos aventados no item 10.2, restará compulsoriamente estabelecida a responsabllidade solidària 

entre a cedente e a cessionária, com relaçllo a todas as cláusulas contratuais vinculadas a cedente, ora CONTRATADA 

10.3. A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os fornecimentos e/ou serviços associados integrantes do objeto contratual. desde que 

asubcontra1adaatendaasexigênciasda8R, eesta , porsuavez. autorize, por escrito.a subcontratação 

10.3.1 . O vinculo jurídico entre CONTRATADA e a sua subcontratada nllo se estende á SR, permanecendo a primeira integralmente obrigada 

pelo fiel e perfeito cumprimento dos fornecimentos e/ou serviços associados contratados, na forma do presente CONTRATO; 

10.3.2. Incumbe à CONTRATADA dar pleno conhecimento do CONTRA TO, e seus Anexos, a sua subcontratada, eximindo a BR de quaisquer 

reclamaçõesfuturasporpartedes!a 

10.3.3. Êvedadaqualquerquarteirizaçãodefornecimentosetouserviçosassociadosjásubcontralados 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA· EXTINÇÃO 

11.1 .0 presente CONTRATO ficará rescindido de pleno direito por ambas as partes. independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial 

nas seguintes hipóteses 

11 .1.1. inadimp!ementodequalquercláusulaoucondiçãodeste instrumento; 

11.1.2. pedidoouproposiçãoderecuperaçãojudicialouextrajudicial , pedldo, requerimen\o,decre\açãoouhomologaçãodefalência, convolação 

de recuperação judicial em falência, ou ainda legítimo protesto de Ululo de emissão ou co-obrigaçllo da CONTRATADA. sem sustaç!lo no prazo 

legar: 

11.1.3. lentidão ou irregularidade no seu cumprimento. levando a SR a presumir a nllo-conclusão ou conclusão irregular da obra. do serviço ou 

dofomecimento. nosprazosestipulados: 

11 .1.4.atrasoinjustificadono fornecimento/entrega: 

11 .1.5. paral isação do fornecimento/entrega sem justa causa e prévia comunicação a BR; 

11 .1.6.dissoluçllodasocledade 

11 .2. Arescisãoacarretaráasseguintesconsequênciasimediatas 

11.2.1. Execuçllo da garantia contratual, acaso existente, para ressarcimento á BR dos valores das multas aplicadas e de quaisquer outros 

ressarcimentosdevldos: 

11 .2.2. Compensação dos créditos a que a CONTRATADA fizer jus, com os créditos devidos a que a BR fiier jus, em raz!lo das multas por esta 

aplicadas e de quaisquer outras quantias ou indenizações devidas. em razão da ação ou omissão da CONTRATADA na execução dos 

fornecimentos/serviçospacluados; 

Teste 

11 .2.3. Retenção aos créditos aecorrentes oo CON r HA l O até o 11mIte aos pre1uizos causados à BR 

11 .3. O presente CONTRATO poderi:I ser resilido por quaisquer das PARTES sem que assista ã outra parte qualquer direito à reclamação e/ou 

indeniiaçllo, desde que a PARTE interessada manifeste sua vontade de extinguir o CONTRATO mediante comunicaçao por escrito com 

antecedênclaminlmade30(trin!a)dias 

11 .3.1. A resillção eventualmente requerida pela CONTRATADA não poderá ocorrer quando já houver sido realizado Pedido de Compra pela BR 

pendente de entrega e eventual instalaçao, devendo quanto a estes Pedidos ser dado o devido tratamento contratual 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS FISCAIS E OUTROS ENCARGOS 
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14.1.0 prazo de vigência do presente CONTRATO é o indicado no item IX, podendo ser prorrogado mediante a assinatura de Termo Aditivo, 

limitadoaoperíodomáximode60meses 

14.2.0términocontratualnãoimportaránaineficàciadascláusulasdeforo, sigilo, responsabil idadeambientalefiscalquepermanecerilo 

vlgentespelosprazosnelaestabelecidosoupelosprazosprescricionais legalmenteprevistos 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTA 

15.1 . A multa, meramente moratória, por atraso de en1rega do bem ou sua entrega irregular, será de 0.10% (dei centésimos por cento) ao dia do 

valordobemob/etodoínadimplemento. 

15.1.1. Para os casos de atraso na entrega do bem ou sua entrega irregular, o valor total da multa moratória estarà limitado a 10% (dez por 

cen!o) do valor do CONTRATO. 

15.2. Em caso de não-cumprimento ou do cumprimento irregular, por parte da CONTRATADA , de quaisquer outras disposições contratuais e/ou 

das exigências da Fiscalização da BR, dentro do prazo por esta fixado. a BR poderá aplicará CONTRATADA. através de notificação, por escrilo, 

multa moratória no valor de 0,05% (cinco centésimo por cento) ao dia do valor total do presenle CONTRATO 

15.3.Se a CONTRATADA incorrer em atraso na correção de defeitos e eliminaçllo de divergências verificadas nas caracteristicas do bem. flcarà 

sujeita as penalidades de suspensao, cancelamento, eliminação do cadastro ou impedimento de transacionar com a BR, a critério desta 

15.4.Aiém das muitas moratória;. previstas nos subite,,s i5.1 e 15.2, acirM, a ôR poderâ flplicai â CONTRATADA 

15.4.1.Multa compensatória correspondente a 30% {trinta por cento) do valor total do CONTRA TO pelo descumprimento total das obrigações ora 

15.4.2.Multa compensatória correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO pelo descumprimento parcial das obrigações 

ora assumidas 

15.5. As multas aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos subsequentes que a BR efetuar para a CONTRATADA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

16.1. Silo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, as sanções impostas pelas normas ambientais e por todos e 

qualsquerdanoscausadosaomeioambiente,decorrentesdoexerciciodesuasativldadesousinistrosdequalquerna!ureza.especialmenteem 

razãodedefeitos,armazenamentoineficaz. utilização.conservação, manuseiooudisposiçãofinalinadequadosdebens,embalagens,produtose 

equipamentos de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em razao de empréstimo. locaçllo ou outra fonna de negociaçao. ainda que 

transferidas a terceiros estranhos a este CONTRATO; 

16.1 .1. A responsabilidade ambiental da CONTRATADA abrange todas as sanções e exigências contidas na Lei nº. 9.065198 e outras Leis ou 

Atos Normativos que tra!em ou venham a tratar de matéria ambiental ; 

16.1.2. A responsabilidade da CONTRATADA pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigência do CONTRATO e eventuais 

prorrogações. permanece ainda que seus efeitos sejam conhecidos e/ou ocorram após o ence,ramento do CONTRATO; 

16.1 .3. A CONTRATADA obriga-se a manter a BR a salvo de todos e quaisquer õnus. riscos, i,rejuizos ou despesas decorrentes de eventuais 

danos ambientais ou autuações/sanções decorrentes do descumprimento das Leis e Normas que regulamentam o meio ambiente. seja perante 

r ~)~lJS ::~ão:\:::~~:,!: :i::i::~:~:·s::::;:~an~;~;~~;:~:~.e;:~t::~::n;::::~;a:::~:7r~::p:~~~:ie~:::n~~. r:9~;~sivamente todos os 
A~ - ,, ____ 
' 16.1.4. Caso a CONTRATADA infrinja as normas relacionadas ao meio ambiente ou não adote as providências aptas a evitar danos ou prejuízos 

neste sentido, a BR poderá. a seu critério. suspender de imediato a execução do CONTRATO, até que a CONTRATADA adote as medidas 

necessáriasasuprirsuafalta: 

16.1.5. Em ocorrendo quaisquer danos ao meio ambiente, a CONTRATADA está obrigada a comunicar imediatamente as autoridades 

competentes, bem como II realizar todas as medidas no sentido de reparar e minimizar os dan(')S e impacios ambientais. A CONTRATADA 

também se compromete a comunicará BR, imediatamente e de forma eficaz, sobre os referidos danos, bem como as notificações, citações e \ ,, 

autos de infração que receber sem que este fato implique assunção de qualquer responsab1hdade por parte da SR ~ 

,o,e =,O=AA•-••-•-~-••- ,_.,_, ·--•~·••-1 '°-4 tt· 
~ ~ v~f~OO 
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17.1 . A CONTRATADA guardará sigilo sobre todos os dados e informações fornecidas pela BR, diretamente ou a quem tenha acesso indireto. 

acercadoobjetocontratado.obrigando-se, porsi, seusprepostosouempregados, atravésdequaisquerintervenientes,nosfornecimen!oselou 

serviços a serem rea lizados, a não divulgá-los nem fornecê-los a terceiros, sem autorizaçAo expressa da BR. exceto as informações solicitadas 

pelas autoridades governamentais brasileiras. caso em que a CONTRATADA darã prévio conhecimento de tais informações à BR 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÃO DAS PARTES 

18.1. A responsabilidade das PARTES por perdas e danos será limitada aos danos dire1os de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislaçAo 

aplicâve(.excluidosusluefoscessanteseosdanos indiretos. ficandoosdanosdiretosllmitadosaovalor total do contrato reajustado 

18.2.Aspartesaindadeclaramque 

18.2.1 . As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como manifestamente proporcionais; 

18.2.2. A proporcionalidade das prestações assumidas é decorrente de valores vigentes ao tempo em que é celebrado o presente Contrato; 

18.2.3.Estãocientesdetodasascircunstânciaseregrasquenorteiamopresentenegóciojurídico, edetêmexperiéncianasatlvidadesquellles 

,.,ompç,,..,, 1,.,. ,vrÇ<ld .... .,,cv., ... r,:it.,; 

18.2.4. Sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa-fé, presentes também, lanto na sua negociação. 

18.2.5.Mediante sua assinatura, prevalecerá o presente Contrato, substituindo quaisquer tratativas, escritas ou orais. anteriormente mantidas 

entreaspartes. quantoaoobjetodesteContrato 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA-ANEXOS 

19.1. Fazem parte deste CONTRATO como Anexos 

1 Especificação Técnica; 

li. PlanilhadePreços 

Ili. Proposta Técnica da CONTRATAOA 

19.2. As disposições constantes dos anexos complementam e/ou esclarecem o ajuste formalizado neste instrumento. porém não prevalecerão 

sobreclãusulaexpressaaquiestabelecida , devendoserconsideradasnulasascondições.estipulações,preçosouva!oresdosanexos.quando 

contrariarem o disposto neste CONTRATO 

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e rorma, na presenç.a das 

testemunhas abaixo assinadas 

Rio de Janeiro, 16dedezembrode2016 

TESTEMUNHAS: M ~'2.l>.D 6-"bOA.'-\ º ~ S?\J;t! l.'~o 
dft CY1'-1 l l J- .2.Cf\ -SJ 
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QUANTIDADE UN PREÇO UNITARIO 

(ZFNL) 

(ZCCO) 

IPI % VALOR lCMS ICMS •t. 

50.000 KG 

VALOR TOTAL: 

ºª" 
20.12.2016 

20.12.2016 

46.000 2.300.000,000 

BRL 2.300.000,000 

Hora 

14:17 

11:24 
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TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ODORANTE PARA 
GÁS NATURAL, NA FORMA DE CONTRATO GLOBAL Nº. 4600185754, que 

entre si firmam: 

A) PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., com sede na Rua Correia Vasquez, n.0 250,

Cidade Nova, na cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob n.0 34.274.233/0001-

02, e escritório na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 1.688, 81. 1, 2° andar, Barro 

Vermelho, Vitória-ES no CNPJ sob p nº . 34.274.233/0053-25, neste ato representada 

na forma de seu Estatuto Social, pelo Gerente de Desenvolvimento e Implantação de 

Gás Natural, Sr. Antonio Fernando Cesar Filho, doravante denominada "BR"; e 

8) QUANTIQ DISTRIBUIDORA L TOA., com sede à Av. Ladslau Kardos, nº. 380, Bairro

Jardim Aracilia, Guarulhos/SP inscrita no CNPJ sob o nº. 62.227.409/0029-20, neste ato 

representado por Sra. Cristiane Sayuri Masuno Cilento e por Sr. André Morsch Bauer, 

doravante denominada "CONTRATADA". 

As partes acima qualificadas comparecem ao presente instrumento com o objetivo de 

aditar o Contrato referenciado, o qual foi celebrado em 16/12/2016, de forma a 

formalizar a prorrogação de prazo contratual, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRA TO FIRMADO 

1.1. As PARTES firmaram entre si, em 16/12/2016, CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE ODORANTE PARA GÁS NATURAL, NA FORMA DE CONTRATO GLOBAL com 

início em 16/12/2016 e término em 16/12/2019, mediante as cláusulas e condições 

constantes do CONTRATO ora aditado. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

2.1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar o item IX - VIGÊNCIA DO 

CONTRATO, de forma a prorrogar o contrato por mais 12 (doze) meses, passando a 

findar-se em 16/12/2020; e 
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TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ODORANTE PARA GÁS 

NATURAL, NA FORMA DE CONTRATO GLOBAL Nº. 4600185754, QUE ENTRE SI 

FIRMAM: 

 
A) PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., com sede na Rua Correa Vasques, n.º 250, 

Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob n.º 34.274.233/0001-02, neste 

ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Coordenador de 

Desenvolvimento e Implantação de Gás Natural, Antonio Fernando Cesar Filho, e pelo 

Coordenador de Operações de Gás Natural, Márcio Eduardo de Souza Lírio, doravante 

denominada “BR”; e 

 
B) QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA., com sede à Av. Ladslau Kardos, nº. 380, Bairro 

Jardim Aracilia, Guarulhos/SP inscrita no CNPJ sob o nº. 62.227.509/0029-20, neste ato 

representado por Srª. Cristiane Sayuri Masuno Cilento e pelo Sr. André Morsch Bauer, 

doravante denominada “CONTRATADA”. 
 

As partes acima qualificadas comparecem ao presente instrumento com o objetivo de 

aditar o Contrato referenciado, o qual foi celebrado em 16/12/2016, de forma a 

formalizar as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO FIRMADO 

 
1.1. As PARTES firmaram entre si em 16/12/2016, CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

DE ODORANTE PARA GÁS NATURAL, NA FORMA DE CONTRATO GLOBAL com 

início em 16/12/2016 e término em 16/12/2019, mediante as cláusulas e condições 

constantes do CONTRATO ora aditado. 

 

1.2. As partes firmaram aditivo nº01 ao CONTRATO em 17/12/2019, tendo sido o 

mesmo prorrogado até 16/12/2020 e alteração no valor unitário inicialmente contratado. 
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 CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
 

2.1. O presente termo aditivo tem por objetivo de incluir na CLÁUSULA DÉCIMA a 

possibilidade de cessão do referido contrato a terceiros pela BR, com a seguinte 

redação:  

 

“10.3.4. A BR DISTRIBUIDORA poderá ceder o presente Contrato, total ou 

parcialmente, mediante anuência prévia e expressa da CONTRATADA, dispensada 

esta nos casos em que o CESSIONÁRIO seja empresa sob controle ou com 

participação acionária da BR DISTRIBUIDORA.” 

 
2.2. Resolvem as Partes, por fim, retificar o CNPJ da CONTRATADA disposto no 
Contrato, passando o mesmo a vigorar com o n.º 62.227.509/0029.20 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES DE COMPLIANCE ANTICORRUPÇÃO 
 
3.1.  Em decorrência de atualização das diretrizes de contratação da CONTRATADA, 
resolvem as Partes em incluir a Cláusula Vigésima (Disposições de Compliance 
Anticorrupção) ao Contrato, conforme redações abaixo: 
 

20.1 Cada Parte declara e garante que tem conhecimento das Leis 
Anticorrupção (quaisquer leis aplicáveis contra o suborno e anticorrupção, 
estrangeiras ou nacionais, juntamente com suas regras e regulamentos de 
implementação, conforme alteradas de tempos em tempos, incluindo, mas 
não se limitando, ao U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), a Lei da 
Empresa Limpa Brasileira, Lei nº 12.846 (2013) (“Lei da Empresa Limpa”), 
o UK Bribery Act de 2010 (“UKBA”), e as leis e regulamentos propostas 
para implementar a Convenção sobre o Combate da Corrupção de 
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais da OECD) e que nenhuma parte praticará, direta ou 
indiretamente, com relação a este Contrato, qualquer ato que constituiria 
uma violação das Leis Anticorrupção ou de outro modo faria com que a 
outra Parte ou seus diretores, conselheiros, empregados e/ou Afiliadas 
violassem as Leis Anticorrupção. 
20.2 Cada parte declara e garante que, exceto quando divulgado de 
outra forma à outra Parte, nem ela nem nenhum de seus funcionários, 
representantes, executivos e diretores foram condenados ou se declararam 
culpados de um crime que envolve fraude ou corrupção, nem, pelo seu 
conhecimento, qualquer destas pessoas foi incluída em qualquer lista 
mantida por qualquer jurisdição aplicável como impedida, suspensa, 
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proposta para suspensão ou impedimento ou inelegível para programas de 
compras governamentais. 
20.3 Cada Parte deverá manter a todo o momento um sistema 
adequado de controles internos, procedimentos e políticas que monitore, 
proíba e proteja contra qualquer ação que constituiria uma violação das 
Leis Anticorrupção.  
20.4 Salvo conforme previamente divulgado à outra Parte, e até onde 
é de seu conhecimento, nenhum dos conselheiros, diretores, sócios ou 
empregados da Parte diretamente envolvidos neste Contrato é atualmente 
um Funcionário Público. Cada Parte deverá informar a outra imediatamente 
por escrito se e quando souber que tais pessoas, conforme descrito acima, 
assumiu tal cargo. 
20.5 Cada Parte concorda em disponibilizar todos os funcionários que 
conduzem atividades sob este Contrato para treinamento de Compliance, 
conforme solicitado pela outra. 
20.6 Cada Parte concorda em fornecer uma notificação imediata por 
escrito à outra se, a qualquer momento durante o prazo deste Contrato, ela 
violar quaisquer declarações ou garantias contidas nesta Cláusula de 
Compliance.   
20.7 Qualquer falha no cumprimento das disposições de Compliance 
deste Contrato ou qualquer violação das Leis Anticorrupção por qualquer 
das partes ou por seu pessoal será considerada uma violação deste 
Contrato. Mediante notificação por escrito à outra parte de tal violação, a 
parte inocente poderá rescindir este Contrato, imediatamente. 
Alternativamente, a Parte inocente pode optar por notificar a parte que 
violou seu desejo de que a violação seja corrigida dentro de um prazo 
razoável (não superior a 60 dias), fornecendo detalhes da violação e o 
tempo para correção no aviso anexo. Caso a Parte infratora não corrija a 
violação conforme solicitado dentro do prazo indicado na notificação, a 
Parte inocente recuperará seu direito de rescindir o Contrato 
imediatamente, e sem aviso prévio. 
20.8 Cada Parte deverá indenizar e isentar a outra de quaisquer 
reivindicações, ações, investigações, penalidades e multas de qualquer tipo 
resultantes de sua violação das disposições contidas nesta Cláusula de 
Compliance deste Contrato. Esta disposição deverá subsistir a qualquer 
rescisão do Contrato. 
20.9 COMPLIANCE ANTITRUSTE 
20.9.1 Cada Parte declara e garante que tem conhecimento das Leis 
Antitruste incluindo, dentre outras, a Lei nº 12.529/2011 (Lei da 
Concorrência Brasileira), o Sherman Antitrust Act dos Estados Unidos da 
América e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e que 
nenhuma Parte praticará, direta ou indiretamente, qualquer ato relacionado 
a este Acordo que constitua uma violação às Leis Antitruste, nem qualquer 
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Parte fará com que a outra Parte ou seus diretores, conselheiros e/ou 
afiliados infrinjam as Leis Antitruste. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
4.1.  As partes declaram que o presente termo aditivo representa a livre manifestação 

de vontade das partes, prevalecendo sobre quaisquer tratativas, escritas ou orais, 

anteriormente mantidas entre as Partes, quanto ao objeto do contrato ora aditado. 

 

4.2. As Partes contratantes, expressamente, ratificam todas as cláusulas e condições 

do contrato ora aditado, que não foram alterados pelo presente instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, as partes contratantes firmam o presente 

instrumento, assinando de forma digital. 

 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020. 

BR: BR: 

__________________________________ _____________________________ 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A      

Márcio Eduardo de Souza Lírio  
 
 
 

CONTRATADA: 
 
 
 
__________________________________ 

QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A     
Antonio Fernando Cesar Filho 

 
 
 

CONTRATADA: 
 
 
_________________________________ 
   QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA 

 
 

TESTEMUNHA:                                                            TESTEMUNHA:       
 
 
_________________________                                    ________________________ 
NOME:                                                                          NOME: 
RG:                                                                               RG: 
CPF/MF:                                                                       CPF/MF: 
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Délio Nunes Rebello

828786ES

00810543788

Annik Costa Varela Edson Jose Brandao Assuncao





ANEXO III – PLANILHA DE PREÇOS – 
ITENS CEDIDOS





ITEM DESCRIÇÃO QUANT. i y PREÇO PREÇO
[ % ] [ % ] UNITÁRIO TOTAL

[ R$/kg ] [ R$ ]

1 Odorante para gás natural 23.469 60% 40% 50,69 1.189.707,58

PLANILHA DE PREÇOS

FORNECIMENTO DE ODORANTE PARA GÁS NATURAL

ANEXO II

1.189.707,58Valor Global

Definições dos itens da Planilha de Preços Unitários:

i = percentual do Preço Unitário afetado pelo dólar (%). Esse valor deve ser preenchido pelo Licitante, de acordo com a formação de preço do ser produto.

y = percentual do Preço Unitário não afetado pelo dólar (%). Esse valor deve ser calculado pelo Licitante, sendo igual a 1 - i

Um milhão e cento e oitenta e nove mil e setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos.

ASSINATURAS

ES GÁS CONTRATADA

#NP‐1
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