Guia de Informações

Atendemos mais de 1, milhão de
clientes na nossa área de concessão:
residenciais, comerciais, industriais e
veiculares.

Olá,
somos a Comgás.
Seja bem-vindo.

Nossas soluções transformam a vida das
felizes que você esteja com a gente!
Neste guia você vai encontrar todas as
informações sobre as vantagens de ter
nossa energia e como usar. Além de
entender sua conta de gás e conhecer
todos os meios de contato para falar
com a gente, a hora que precisar.

Já conhece os benefícios
do gás natural encanado?

fornecimento contínuo
sem a necessidade de gestão de estoque.

Odor: o gás natural não tem cheiro.
Colocamos um odorante para que
você sinta em caso de vazamentos.

Produtividade: queima do gás
uniforme e bem menos poluente
comparado com outros combustíveis.

Mais seguro: como é mais leve que o ar,
o gás natural se dissipa rapidamente,
reduzindo o risco de acidentes.

Transparência: a tarifa é regulada,
o que garante transparência na nossa
relação comercial com o mercado.

Queima limpa: a chama tem cor
azulada e não suja suas panelas.

Versatilidade: são muitas as soluções
possíveis. De um gerador de emergência
à co-geração de energia elétrica e térmica.

Mais espaço: sem a necessidade
de áreas para estocar botijões.

Controle no ﬂuxo de caixa: conta com
vencimento na melhor data para você,
e sempre na mesma data.

Sem desperdício: você só
paga depois de usar e apenas
a quantidade que utilizou.

Como usar o gás
natural com segurança
Fique atento
Se sentir cheiro de gás:

! Se o estabelecimento for ﬁcar fechado por

muito tempo, feche os registros de gás natural
de todos os equipamentos.

Ligue imediatamente para
08000 110 197 - Opção 1.

! Use os equipamentos sempre de acordo
com o manual do fabricante.

!
Feche os registros.

Não ligue nada que faça faísca, como
lâmpadas ou aparelhos eletrônicos.

Apague qualquer chama.

Abra portas e janelas para ventilar o local.

equipamento para facilitar o manuseio, se for necessário.

Cuide do seu medidor
! Não use o abrigo do medidor para guardar
! Mantenha o medidor sempre fechado.
! Mantenha o abrigo sempre ventilado.

Vai construir ou reformar?
Fique atento à
tubulação de gás
Se for na área interna:

1
2

ra o percurso da tubulação e não use
ferramentas pontiagudas próximas a ela.

Veja se a rede de gás natural passa na
rua onde será a obra através do site:
http://comgas.com.br/nossarede

4

Nossos especialistas podem ajudar na sua obra
com orientações técnicas para sua segurança.
O serviço é gratuito, basta chamar com
antecedência pelo: virtual.comgas.com.br ou
08000 110 197.

5

Se vir uma obra na sua rua
os responsáveis têm conhecimento da
rede de gás no local.

6

Em caso de dano e vazamento de gás, isole o
local e chame nossa emergência imediatamente:
08000 110 197 – Opção 1.

em local arejado.

Se for na área externa:

*Sujeito a disponibilidade.
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1

Se a obra for na calçada solicite acompanhamento
técnico pelo telefone 08000 110 197.

2

Na área externa, é preciso encontrar a rede de gás
da caixa de válvula e do abrigo do medidor.

1

Entenda sua
conta de gás

2

A conta de gás tem
tudo o que você
precisa saber sobre
seu fornecimento,
valores de cobrança,
tarifas e como falar
com a gente.
Saiba como ler e
entender a sua.

3

1 Informação
importante
Assuntos diversos.
2 Telefone de
emergência
Telefone do Atendimento
24h Comgás.
3 Endereço de lojas
Veja onde há um posto
de atendimento pessoal
mais próximo a você.
4 Débito automático
Instruções de como
proceder para colocar
sua conta em débito
automático.

4

Entenda sua
conta de gás

1

- EPP ***
R

06.11.2017

VENCIMENTO

SUZANO

6

3

OUTUBRO/2017

MÊS DE REFERÊNCIA

Nota Fiscal / Conta de Gás NO

001.060.559

Tipo de Conta

NORMAL

Segmento

Comercial

Data da Emissão
CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

2

27.10.2017

23.636.318/0001-69
672.312.671.115

7

DADOS DO FATURAMENTO

Valor
R$ 2.002,34

Fornecimento de Gás Natural

1 Mês de referência
A conta se refere ao
fornecimento de gás
neste período.

*De acordo com a lei, após a primeira alteração, uma nova data
só poderá ser escolhida depois de 12 meses.

2 Vencimento
Data-limite para quitar a
fatura sem multa ou juros.
São 6 opções de vencimento e pode ser alterado após
a 1ª conta, ligando para
08000 110 197.*
3 Código do usuário
Trata-se do cadastro do
imóvel junto à Comgás.
Tenha sempre em mãos
ao entrar em contato.
4 Total a pagar
Valor total a ser pago.
5 Código do cliente
Trata-se do cadastro do
titular da conta junto à
Comgás. É diferente do
código do usuário, que
representa o imóvel.

6 Dados do faturamento
Aqui estão discriminados
todos os serviços cobrados:
fornecimento de gás,
serviços, juros, e multas
que são cobrados na conta
posterior ao pagamento
em atraso.
7 Tributos
Os tributos incidentes
sobre o fornecimento
de gás natural do período
indicado na conta.

R$ 2.002,34

AVISOS AO USUÁRIO

Atenção: Pensando na preservação do meio ambiente, em breve deixaremos de imprimir as contas de gás de
valor zero. Você poderá acessa-las em: virtual.comgas.com.br
Atenção: Pensando na preservação do meio ambiente, a partir de dezembro de 2017 deixaremos de imprimir as
contas de gás de valor zero. Você poderá acessa-las em: virtual.comgas.com.br

Mais na
próxima página >>

Código do Cliente

12210670

Data de Apresentação

31.10.2017

Unidade de Leitura

29086BCL

TRIBUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA - CONV. 18/92
Base de Cálculo
%ICMS
Valor ICMS
R$ 1.668,62
18,00
R$ 300,35

5

BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(SOMENTE P/UNIDADES USUÁRIAS DE GNV)
Base de Cálculo
%ICMS
Valor ICMS
R$ 0,00
0,00
R$ 0,00
Valor COFINS
R$ 152,18

Impostos Estaduais Impostos Federais
R$ 300,35
R$ 185,22

RESUMO DO FORNECIMENTO
Consumo
Tarifa Aplicada
Corrigido/Faturado* com ICMS
472,11
4,241287
Dados Tarifários (m3/mês)

Fixo (R$)

Total de Impostos
R$ 485,57

Fornecimento
de gás natural
R$ 2.002,34
Variável (R$)

Histórico de Consumo 12 últimos meses (m3/mês)
Mês
Medido
Corrigido/Faturado

DETALHAMENTO DE CONSUMO
_______________________________________________________________________________________________________________
Data Leitura Anterior
Data Leitura Atual
Dias de Consumo

06.09.2017
18.10.2017
043

Leitura Anterior
Leitura Atual
Consumo(m3/mês) Medido

2,00
471,00
469,00

Fator de PCS
1,0127
Fator de Pressão
0,9940
Consumo Corrigido/Faturado* 472,11

Tipo do Medidor
CD025
H16I5819293D
NO do Medidor
Previsão da Próxima Leitura 16.11.2017

* O cálculo do consumo corrigido/faturado é feito através do Consumo m3 medido x Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de Pressão = Consumo Corrigido/Faturado.
_______________________________________________________________________________________________________________

Reservado ao Fisco

4b0b.c12a.f509.548c.914a.b7d4.6af3.d819

Via do Usuário
Autenticação mecânica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota Fiscal / Conta de Gás
Usuário: AG03

NO.001.060.559

RESTAURANTE EIRELI - EPP ***

Código do Usuário

8 Avisos ao usuário
Aqui são colocadas
mensagens de seu interesse,
como tarifas, serviços
e cobrança.

4

2.002,34

TOTAL A PAGAR (R$)

Valor PIS
R$ 33,04
Valor Total a Pagar

298 20

CÓDIGO DO USUÁRIO

Mês de Referência

32984200

OUT/2017

Vencimento

06.11.2017

Valor Total a Pagar (R$)

2.002,34

Para cadastramento em Débito Automático

Banco

Agência

Código

32984200

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.
156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).
Bancos autorizados a receber essa conta: Bradesco*, Banco do Brasil*, Itaú*, Caixa Federal*, Citibank, Safra e Santander. (*exceto boca de caixa)

836800000207 023400577492 001740630007 003298420005

Autenticação Mecânica

Entenda sua
conta de gás

- EPP ***
R

MÊS DE REFERÊNCIA

Nota Fiscal / Conta de Gás NO

001.060.559

Tipo de Conta

NORMAL

Segmento

9 Resumo do fornecimento
Neste quadro você tem
rapidamente as informações
relativas ao fornecimento de
gás natural do período.

leitura. O valor da conta pode
variar de um mês para o
outro devido a maior ou
menor quantidade de dias de
consumo faturados.

10 Informações
importantes
Neste campo aparecerão
informações relativas à

13 Consumo medido
Quantidade de m3 lidos entre
a última leitura faturada e a
leitura do mês atual.

como compensação de
débito automático, aviso de
corte e aviso de pendências
anteriores, entre outros.

14 Consumo corrigido /
faturado
É o consumo medido levando
em consideração os fatores

OUTUBRO/2017
06.11.2017

VENCIMENTO

SUZANO

Comercial

Data da Emissão

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

27.10.2017

23.636.318/0001-69
672.312.671.115

298 20

CÓDIGO DO USUÁRIO

2.002,34

TOTAL A PAGAR (R$)
Código do Cliente

12210670

Data de Apresentação

31.10.2017

Unidade de Leitura

29086BCL

TRIBUTOS

DADOS DO FATURAMENTO
Valor
R$ 2.002,34

Fornecimento de Gás Natural

BASE DE CÁLCULO ICMS REDUZIDA - CONV. 18/92
Base de Cálculo
%ICMS
Valor ICMS
R$ 1.668,62
18,00
R$ 300,35
BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
(SOMENTE P/UNIDADES USUÁRIAS DE GNV)
Base de Cálculo
%ICMS
Valor ICMS
R$ 0,00
0,00
R$ 0,00
Valor PIS
R$ 33,04

Valor Total a Pagar

R$ 2.002,34

Valor COFINS
R$ 152,18

Impostos Estaduais Impostos Federais
R$ 300,35
R$ 185,22

RESUMO DO FORNECIMENTO

AVISOS AO USUÁRIO

Consumo
Tarifa Aplicada
Corrigido/Faturado* com ICMS
472,11
4,241287

Atenção: Pensando na preservação do meio ambiente, em breve deixaremos de imprimir as contas de gás de
valor zero. Você poderá acessa-las em: virtual.comgas.com.br
Atenção: Pensando na preservação do meio ambiente, a partir de dezembro de 2017 deixaremos de imprimir as
contas de gás de valor zero. Você poderá acessa-las em: virtual.comgas.com.br

9

10

Dados Tarifários (m3/mês)

Fixo (R$)

Total de Impostos
R$ 485,57

Fornecimento
de gás natural
R$ 2.002,34
Variável (R$)

Histórico de Consumo 12 últimos meses (m3/mês)
Mês
Medido
Corrigido/Faturado

11
DETALHAMENTO DE CONSUMO
_______________________________________________________________________________________________________________
Data Leitura Anterior
Data Leitura Atual
Dias de Consumo

06.09.2017
18.10.2017
043

Leitura Anterior
Leitura Atual
Consumo(m3/mês) Medido

2,00
471,00
469,00

Fator de PCS
1,0127
Fator de Pressão
0,9940
Consumo Corrigido/Faturado* 472,11

13

Tipo do Medidor
CD025
H16I5819293D
NO do Medidor
Previsão da Próxima Leitura 16.11.2017

* O cálculo do consumo corrigido/faturado é feito através do Consumo m3 medido x Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de Pressão = Consumo Corrigido/Faturado.
_______________________________________________________________________________________________________________

Reservado ao Fisco

4b0b.c12a.f509.548c.914a.b7d4.6af3.d819

Via do Usuário
Autenticação mecânica

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Nota Fiscal / Conta de Gás
N .001.060.559
15
AG03 RESTAURANTE EIRELI - EPP ***
14
O

11 Histórico
Aqui você acompanha seu
consumo nos últimos meses,
podendo checar épocas de
maior consumo e organizar o
orçamento doméstico.
12 Dias de consumo
Indica a quantidade de dias
entre a penúltima e a última

e pressão)*.
15 Previsão para a
próxima leitura
Data prevista para medição.
residência, é preciso alguém
receber o leiturista.

* Fator de poder caloríﬁco: por ser um produto de origem natural, não manipulado, o gás pode sofrer
pequenas alterações na composição, alterando o seu poder caloríﬁco.
Fator de pressão: por ser um produto gasoso, devido a diferenças na altitude de cada região onde
é distribuído, existem variações na pressão.

Usuário:

Código do Usuário

Mês de Referência

32984200

OUT/2017

Vencimento

06.11.2017

Valor Total a Pagar (R$)

2.002,34

Para cadastramento em Débito Automático

Banco

Agência

Código

32984200

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.
156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais emolumentos (Lei Fed. 9492/97).
Bancos autorizados a receber essa conta: Bradesco*, Banco do Brasil*, Itaú*, Caixa Federal*, Citibank, Safra e Santander. (*exceto boca de caixa)

836800000207 023400577492 001740630007 003298420005

Autenticação Mecânica

Débito automático
e conta por e-mail

Débito automático

Conta por e-mail

Você pode ter suas faturas debitadas mês a
mês diretamente na sua conta.

Você também pode receber sua fatura
exclusivamente por e-mail todo mês com
segurança e praticidade e evitar o desperdício
de papel. Veja como funciona:

Para isso, basta:
1

Acessar sua conta no Comgás Virtual,
virtual.comgas.com.br.

1

2

Clicar no link débito automático e
preencher todos os campos com os seus
dados bancários.

Você receberá um e-mail mensalmente com
a fatura anexa no formato PDF e um lembrete
por SMS quando sua fatura for enviada.

2

Para maior segurança, o arquivo só poderá
ser aberto com o uso de uma senha. Fique
tranquilo, você receberá as orientações de
como abrir o documento todos os meses
junto com a sua fatura por e-mail.

3

Agora é só aproveitar todo o conforto e pagar
a sua fatura de maneira sustentável e muito
mais prática.

3

Aceitar os termos e clicar em cadastrar
débito automático.
Assim você mantém seus pagamentos
sempre em dia e não precisa se preocupar
com a data de vencimento da sua conta.

Comgás Virtual

Comgás Virtual é o jeito
mais prático e rápido
de acompanhar seu
consumo, fazer alterações,
solicitar serviços, tirar
dúvidas, etc.
Veja como fazer:
1 Nessa área você acessa o
assunto de seu interesse.
Para alguns serviços, é preciso
estar logado.
2 Se quiser atendimento
personalizado utilize o
Chat On-Line.

virtual.comgas.com.br

2

1

Comgás Virtual

Página de Login:
1 Insira seu CPF ou CNPJ.
2 Insira seu código de
usuário. (Item 3 do capítulo
Entenda sua Conta).

virtual.comgas.com.br

1
2

Comgás Virtual

App Comgás
O aplicativo da Comgás
está cada vez mais moderno,
com ele, você realiza diversos
serviços de onde estiver
através do seu celular.
Você pode acessar sua
conta a qualquer hora,
consultar seu extrato,
pedir a ligação do seu gás
e pagar contas com toda
a segurança que a Comgás
oferece.

Não é só gás, é Comgás
Além de gás, podemos fazer muito mais
para o seu negócio.
Conheça nossos ramos de atuação:

industrial
• caldeiras
• secadores
• fornos
• turbinas
• atomizadores
• boilers
• estufas
• empilhadeiras

residencial
• fogões
• piscinas
• aquecedores
• lareiras
• chuveiros
• secadoras
• geradores

cogeração e
termogeração

comercial
• fogões
• chapas
• fornos
• fritadeiras
• lavadoras
• fornos
• queimadores

• geradores

automotivo
• gás natural veicular

Fique atento

Caso não seja possível, entre

As leituras são feitas em dias

em contato com a gente

úteis e os dias de consumo

através do Comgás Virtual

podem variar de 27 a 33 dias

para informar a leitura real.

www.comgas.com.br
virtual.comgas.com.br

em média. A primeira leitura
pode ter mais dias de consumo,

Canais de Atendimento

Consulte sempre a data de

mas nunca acima de 45 dias

previsão da próxima leitura e

(conforme regulado pela

deixe o medidor acessível.

chat on-line

ARSESP).

! TITULARIDADE DA CONTA
Quando o leiturista não

Quando sair de um imóvel,

consegue realizar a leitura no

peça a alteração de

medidor de gás, a sua fatura

titularidade ou desligamento

será calculada pela média dos

do gás. Caso contrário, você

últimos 12 meses, assim,

continuará sendo responsável

disponibilize o acesso do

pela utilização dos nossos

leiturista ao medidor. Com a

serviços de gás.*

leitura correta, sua conta será
regularizada (para mais ou
para menos).

Nos acompanhe nas redes sociais
/ComgasNatural

comgasbr
@comgasBR

* Em caso de pedido de desligamento o usuário será responsável até o efetivo desligamento.

! LEITURA E FATURAMENTO

Fale com a gente
sempre que precisar

