
 

 

ERRATA 1 – EDITAL Nº 004/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÁS GLP – GRANEL COM 

COMODATO DE TANQUE ESTACIONÁRIO VERTICAL PARA O HOSPITAL 

ESTADUAL DE FRANCO DA ROCHA, PERTENCENTE AO CONTRATO DE 

GESTÃO 382696/2020. 

 

A presente errata tem por finalidade adequar o anexo VI em seus quesitos técnicos 

ao edital supramencionado para atendimento da unidade hospitalar, alterando desta 

forma o edital no que tange: 

 

1.0. DA ALTERAÇÃO: 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

Os itens abaixo descritos, passam a vigorar com a seguinte redação: 

CLÁUSULA QUINTA – 5.3, 5.6. e 5.6.1.: 

“5.3. Deverá constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, o 

que segue: (i) objeto do presente contrato; (ii) local da 

prestação dos serviços; (iii) período da prestação dos 

serviços; (iv) detalhamento a ser especificado pelo 

CONTRATANTE quanto ao kg do gás fornecido e 

destaque dos impostos incidentes, tudo conforme a 

legislação vigente.” 

“5.6 A CONTRATADA será notificada com 30 (trinta) dias 

de antecedência sobre eventual retenção ou glosa no 

pagamento, sem prejuízo das sanções e penalidades 

previstas neste contrato, caso se constate que a 

CONTRATADA: 

a) Deixou de executar as atividades contratadas nos 

prazos previstos ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

b) Deixou de apresentar, em seus respectivos prazos, 

os documentos de regularidade fiscal e os demais 

solicitados, previstos na cláusula segunda, item 2.19 da 

presente minuta.” 

“5.6.1 Em caso de glosa ou retenção, fica vedada a 

aplicação de multas e juros pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, desde que comprovadamente e 

apresentada a CONTRATANTE a retenção do órgão 



 

 

responsável. Fica também vedada a possibilidade de 

rescisão imediata e/ou suspensão da prestação dos 

serviços previstos neste contrato pela CONTRATADA. A 

glosa será mantida enquanto perdurar a irregularidade 

apontada. 

CLÁUSULA SEXTA – 6.1.: 

“6.1 Os valores indicados nos itens 5.1. da Cláusula 

Quinta, deste contrato, poderão ser corrigidos anualmente, 

mediante negociação entre as partes, ou sempre que 

houver alteração de qualquer um dos fatores que compõem 

o GLP, como custos de matéria-prima, tributos ou de 

qualquer dos custos operacionais de distribuição e 

serviços.” 

 

2.0. DA EXCLUSÃO: 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

Exclui-se do presente edital a integralidade da cláusula nona – das penalidades. 

 

 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2021. 
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