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1. OBJETO 

 Estabelecer as diretrizes básicas para que a CONTRATADA preste os serviços 

especializados de criação da marca, elementos de comunicação e elaboração da identidade 

visual e corporativa da Companhia de Gás do Espírito Santo, denominada ES GÁS, a fim de 

atender aos seguintes objetivos: 

a) Desenvolver a marca e slogan da ES GÁS; 

b) Estabelecer o padrão de identidade visual da empresa; 

c) Elaborar manual de identidade visual e brandbook; 

d) Propor layouts e especificações para itens de comunicação interna e externa; 

e) Adequar o conjunto de peças existentes da BR Distribuidora para a ES GÁS; 

f) Propor a personalidade da marca, que deve ser refletida em todas as peças e pontos de 

contato com stakeholders, visando à solidez de sua reputação. 

 

 
2. APRESENTAÇÃO DA ES GÁS 

 
 Constituída pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS) é 

uma empresa de economia mista em que o Governo do Estado do Espírito Santo detém 51% de 

participação, tendo como sócia a BR Distribuidora, com 49%. A empresa nasce dentro de um estatuto 

moderno, que contempla todos os benefícios do novo mercado de gás, sendo uma iniciativa do 

Governo Federal para promover a concorrência e baratear o preço do combustível. 

 No Estado do Espírito Santo, a ES GÁS exerce a concessão do serviço de distribuição de gás natural 

canalizado, atividade anteriormente de responsabilidade única da BR Distribuidora. 

 No Espírito Santo, o gás natural é fornecido por meio de uma rede de dutos que atende a 

aproximadamente 59 mil clientes dos segmentos industrial, comercial, veicular, climatização, 

cogeração, matéria-prima, termoelétrico e residencial, em treze municípios: Anchieta, Aracruz, 

Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Itapemirim, Linhares, São Mateus, Serra, Sooretama, 

Viana, Vila Velha e Vitória. Atualmente, cerca de 90% do total comercializado têm como destino 

grandes indústrias do Estado, com destaque para a Companhia Vale do Rio Doce. 

 O mercado de gás no ES, no segmento residencial e comercial, concorre com o GLP (Gás Liquefeito 

de Petróleo – gás de botijão). Outro concorrente direto é a energia elétrica, com uso mais 



10 

 

 

 ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

MD 001/2019 Folha: 10 

CRIAÇÃO DE MARCA, IDENTIDADE VISUAL E ELEMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO DA ES GÁS 

  

 

tradicional para aquecimento de água. Uma especificidade do uso do gás natural é a necessidade de 

rede instalada para fornecer o produto ao cliente e essa particularidade restringe a oferta em 

algumas regiões, determinando a coexistência com os principais concorrentes. 

 Apresentamos no quadro abaixo os principais dados referentes à atuação da ES GÁS na distribuição  

 de gás natural no Estado do ES: 

  

Rede de distribuição em operação (maio/2019): 458,14 Km 

Número de Município atendidos: 13 municípios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade de Usuários (out/2019): 

Industrial: 49 usuários 

Térmico: 1 usuário 

Veicular: 33 usuários 

Comercial: 666 usuários 

Residencial: 58.723 usuários 

Cogeração: 1 usuário 

Matéria-prima: 1 usuário 

Climatização: 5 usuários 

 
 
 

Volume total de gás distribuído: 

2016: 2,6 milhões m³/dia 

2017: 2,7 milhões m³/dia 

2018: 2,8 milhões m³/dia 
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3. ESCOPO 

 
Produtos: Os produtos esperados dessa contratação estão divididos em dois lotes e 

subdivididos em etapas, conforme abaixo: 

 Lote 01: Trata-se da criação da marca, slogan e do conjunto de peças básicas para a 

construção inicial da identidade visual e corporativa da ES GÁS. 

 

Lote 01 

ETAPAS PRODUTOS 

01 01. Criação da marca, slogan e identidade visual; 

02. Elaboração do manual de identidade visual; 

03. Elaboração do brandbook; 

04. Criação dos formulários de faturas / nota fiscal. 

02 05. Criação do nome para a central de atendimento; 

06. Criação de templates para apresentações – sem imagens; 

07. Criação de papelaria básica: cartões de visita, envelopes em três 

tamanhos (tamanho A4, ofício com janela e saco), pasta, bloco 

de anotações, caneta, assinatura de e-mail, crachá, guia de 

crachá e carimbos; 

08. Adequação visual dos três pontos de atendimento já existentes 

e propostas para novos pontos; 

09. Criação e execução de brindes, com embalagem e Tag; 

10. Elaboração do portal – conteúdo estático e dinâmico. 

  

 Lote 02: Amplia as entregas no campo de comunicação e organiza a identidade visual do 

segundo conjunto de itens do dia a dia da ES GÁS. Este lote concede a empresa opções 

completas para o diálogo com os públicos estratégicos. 
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Lote 02 

ETAPAS PRODUTOS 

01 01. Criação do layout do uniforme e especificação técnica; 

02. Criação de modelo de banner, convite online e impresso; 

03. Elaboração de padrão visual para mídias sociais: capa, posts de 

atenção, comunicados e ações, bem como tom de voz e 

abordagem; 

04. Elaboração da comunicação com o usuário: panfleto pós- 
conversão, folder institucional, cartilha / Obras Interferentes, 
Padrão de Instalações Prediais (PIP), aviso de porta, imã de 
geladeira; 

05. Criação do kit comunidade: cartaz, comunicado escolar e 

comunitário e revista “A Turma do Sagáz”; 

06. Criação do kit / comunicação interna: Mural Gás News, abas / 

Mural Gás News, e-mail Marketing, modelo de agenda, clipping; 

07. Criação do kit / comunicação externa: outdoor, CD, banco de 

imagens e vídeo institucional; 

 08. Criação de templates para apresentações com imagens; 

09. Elaboração do manual visual de sinalização. 
 

  

 Detalhamento dos produtos: 

 Etapa 01: 

 
• Criação da marca, slogan e identidade visual. A marca deverá transmitir: 

o Modernidade, já que a empresa já nasce dentro do novo marco regulatório do 

mercado de gás; 

Sua missão, que é fornecer soluções energéticas sustentáveis e seguras por meio do 

gás natural, contribuindo para o desenvolvimento do ES, e assim criar valor para 

clientes, colaboradores e acionistas; 

Sua visão 2030, que é tornar-se uma das três melhores distribuidoras de gás natural 

do País em rentabilidade e qualidade da gestão, sem abdicar da responsabilidade 

socioambienteal, da qualidade e da segurança; 

Seus valores: Ética · Inovação · Segurança · Excelência · Sustentabilidade  Trabalho 

em equipe · Orientação para o cliente · Compromisso com resultados · 

Responsabilidade socioambiental · Respeito às pessoas e à diversidade · 

Compromisso com a sociedade capixaba 

o Sua capacidade de atrair novos investimentos, pois oferece um insumo de extrema 

importância para a indústria; 

o Valores como respeito ao consumidor, preços justos e transparência; 

o O potencial de se tornar a nova energia do Espírito Santo; 
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o Sustentabilidade, pois dentre os combustíveis de origem fóssil, o gás natural é o mais 

limpo e emite menos poluentes; 

o Remeter ao Espírito Santo, usando cores e elementos tradicionais do Estado. 

 
• Elaboração do Manual de Identidade Visual – Criação do conjunto de regras e orientações 

que irão compor o universo de uso e aplicação da marca ES GÁS. Neste âmbito, será 

necessária atenção para a aplicação da marca juntamente às marcas do Governo Federal, 

Governo Estadual e órgão regulador ARSP (Agência de Regulação de Serviços Públicos). O 

documento deverá ter apresentação somente digital. 

 
• Elaboração do Brandbook - Como uma empresa recém-criada, a ES GÁS pode ter, desde o 

início, seu posicionamento de marca muito claro. Para tanto, faz-se necessário o estudo de 

empresas do segmento, do novo mercado de gás e das expectativas dos consumidores, a fim 

de definir como ela se posicionará perante os seus stakeholders. O manual de identidade 

visual deve vir acompanhado de um brandbook, que contenha arquétipo da marca, 

posicionamento, essência, personalidade, comportamento, tom de voz, missão, visão, 

valores, políticas de apoio e patrocínio, para promover a coerência entre identidade e sólida 

reputação da empresa no mercado. O documento deverá ter apresentação somente digital. 

 

• Criação dos formulários de fatura / nota fiscal - Para envio impresso e por meios 

eletrônicos, possui formato A4, com 02 dobras / formato carta. Neste arquivo deverão 

conter informações da agência reguladora (Site, e-mail de ouvidoria, 0800 e texto 

conceitual), canais de atendimento (número da Central de Atendimento, site, e-mail, 

endereços das agências de atendimento e horários de funcionamento), elemento gráfico, 

marca, endereço da sede, chancela dos Correios, quadro “para uso exclusivo dos Correios” e 

espaço para publicidade com foto. 

 
 

 Etapa 02: 

 
• Criação do nome para a central de atendimento – Criação do nome para a Central de 

Atendimento que será o canal de relacionamento entre a ES GÁS e o público externo. A 

central poderá ser acessada por meio dos seguintes canais de atendimento: telefone, digital, 

carta e presencial. 

 
• Criação de templates para apresentações – sem imagens: mediante construção da 

identidade visual da ES GÁS, a CONTRATADA deverá sugerir 10 modelos de templates para 

apresentações sem o uso de imagem, com extensão “.PPT”. 

 
• Criação de papelaria básica – Criação composta por cartão de visita, envelopes em três 

tamanhos (tamanho A4, ofício com janela e saco), pasta, bloco de anotação, caneta, crachá, 

guia de crachá, assinatura de e-mail e carimbos. 
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- Envelope: no envelope “ofício com janela” deverão conter, de um lado, a chancela dos 

Correios e, do outro, a marca, endereço da sede e o quadro “para uso exclusivo dos 

Correios”. 

 
- Pasta: com formato 20x30cm, deverá conter a marca, número da Central de Atendimento, 

site e e-mail de atendimento. 

 
- Bloco de anotação: com formato 20x15cm, deverá conter a marca, número da Central de 

Atendimento e o site. 

 
- Caneta: deverá conter a marca e o número da Central de Atendimento. 

 
- Carimbos: ES GÁS endereço, ES GÁS Diretor Presidente, ES GÁS Diretor Operacional, ES GÁS 

Diretor Financeiro, ES GÁS Correios, ES GÁS recebido. 

 
• Adequação visual dos três pontos de atendimento já existentes e propostas para novos 

pontos (como o hall de entrada da sede da empresa) - Contendo propostas para fachada, 

mobiliário, sinalização interna e externa, comunicações para o público no local no âmbito de 

layout e de materiais a serem usados, inclusive com manual de aplicação e instalação. 

 
* Hall de entrada da sede; 

 
- Mediante referências do espaço físico (sejam elas foto, projeto, planta, etc), a 
CONTRATADA deverá propor fachada com aplicação da logo, mobiliário e sinalizações 
necessárias. 

 
 

* Agência / Vila Velha; 
 

- Placa luminosa reta “Caminho do Gás”: possui formato 82x13cm e deverá conter o trajeto 

do gás natural canalizado, desde a extração até o consumidor final. O conteúdo textual será 

enviado pela CONTRATANTE. 

 
- Painel para exibição de materiais e equipamentos utilizados na rede de gás: possui formato 

100x150cm, acrílico transparente, com 02 bandejas de acrílico de 100 cm de comprimento. 

 
- Sinalização / Agência de Vila Velha: placas para sinalização de equipamentos e 

administrativas: “Aquecedor de Acumulação”, “Aquecedor de Passagem a Gás Natural”, 

“Churrasqueira a Gás Natural”, “Chuveiro a Gás Natural”, “Cooktop a Gás Natural”, “Forno a 

Gás Natural”, “Secadora de Roupas a Gás Natural”, “Equipamento de Demonstração. Não 

utilize-o”, “Sala de TI”, “Conheça a nosso Showroom”, “Superfície Quente”, “Identifique-se 

pelo Interfone” e “Banheiro”. 
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- Uniforme: conforme citado no Lote 01, com layout e especificações técnicas como tecido, 

aplicação da marca (bordado, silk etc), opções para gestante, para as áreas administrativa e 

operacional 

 
- Mobiliário: deverá acompanhar o conceito da identidade visual da empresa aplicado no 

local. 

 
* Agência / Vitória; 

 
- Placa luminosa abaulada “Caminho do Gás”: possui formato 82x13cm e deverá conter o 

trajeto do gás natural canalizado, desde a extração até o consumidor final. O conteúdo do 

material será informado pela empresa. 

 
- Uniforme: conforme citado no Lote 01. 

 
- Mobiliário: deverá acompanhar o conceito da identidade visual da empresa aplicado no 

local. 

 
* Posto de Atendimento / Serra. 

 
- Uniforme: conforme citado no Lote 02. 

 
- Mobiliário / Quiosque: deverá acompanhar o conceito da identidade visual da empresa 

aplicado no local. 
 

• Criação e execução de brindes, com embalagem e Tag- Sugestão, layout e execução de 100 

brindes institucionais. A CONTRATADA deverá propor opções alusivas ao negócio do gás 

natural canalizado, considerando embalagem, Tag com mensagem e valor unitário de até 

R$100,00. O brinde será distribuído para clientes, autoridades e empresários. 

 
• Elaboração do portal – conteúdo estático e dinâmico: no portal da ES GÁS deverão conter 

informações institucionais, conteúdo de governança e serviços aos consumidores: formulário 

online, 2ª via de fatura, histórico de consumo, mudança de titularidade, envio de e-mail e 

envio de mensagem (fale conosco). O portal deverá dar solução de autoria e permitir 

alteração/publicação de conteúdo após o modelo ser entregue, contendo, no mínimo, o que 

o portal da BR Distribuidora possui (www.br.com.br/gasnatural - Somente a aba GÁS 

NATURAL – ESPÍRITO SANTO). 
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 Lote 02: 

 
 Etapa 01: 

 
• Criação do layout do uniforme e especificação técnica - Modelo de uniforme para 

funcionários internos e externos em diferentes funções administrativas e operacionais, 

contendo não apenas layout, mas também indicadores de cor, tecido e acabamento 

(bordado, silk, etc.) e opção para grávidas. 

 
- Uniforme / agências de atendimento: blusas manga 3X4, camisas sociais, vestido, saia e 

calça. 

 
- Uniforme / administrativo: vestido, calça, blusa manga curta e camisa social feminina e 

masculina. 

 
- Uniforme operacional / segurança: conjunto - camisa, calça e jaqueta. 

 
• Criação de modelo de banner, convite online e impresso – Layouts de banners e convites 

para eventos, com indicação de material a ser usado (papel, lona, gramatura, dobras e 

acabamentos). Nestes arquivos deverão conter a marca, elemento gráfico, site e canal de 

atendimento. 

 
• Elaboração de padrão visual para mídias sociais – Capas, posts de atenção, comunicados e 

ações, bem como tom de voz e abordagem. 

 
• Elaboração da comunicação com o usuário – Layout e especificações técnicas para os 

seguintes itens: 
 

- Panfleto pós-conversão: possui formato 20x30cm / lâmina frente e verso. Neste arquivo 

deverão conter imagem relacionada ao negócio, marca, elemento gráfico, canal de 

atendimento, site, e-mail de atendimento e conteúdo textual (que será enviado pela 

CONTRATANTE). 

 
- Folder institucional: possui formato 20x30cm, capa, contra-capa e uma dobra. Neste 

arquivo deverão conter imagens relacionadas ao negócio, marca, elemento gráfico, canal de 

atendimento, site, e-mail de atendimento e conteúdo textual (que será enviado pela 

CONTRATANTE). 

 
- Cartilha / Obras interferentes: possui formato 21x15cm, capa, contra-capa e 06 páginas. 

Neste arquivo deverão conter imagens relacionadas ao negócio, marca, elemento gráfico, 

canal de atendimento, site, e-mail de atendimento e conteúdo textual (que será enviado pela 

CONTRATANTE). 
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- Padrão de Instalações Prediais (PIP): possui formato 20x30cm, capa, contra-capa e 92 

páginas. Prever arte finalização do arquivo para uso digital e impresso. Neste arquivo 

deverão conter imagens relacionadas ao negócio, marca, elemento gráfico, canal de 

atendimento, site, e-mail de atendimento e conteúdo textual (que será enviado pela 

CONTRATANTE). 

 
- Aviso de porta: possui formato 7,5x20,5cm, com corte faca especial. Neste arquivo deverão 

conter a marca, elemento gráfico, canal de atendimento e conteúdo textual (que será 

enviado pela CONTRATANTE). 

 
- Imã de geladeira: possui formato 4x4,5cm e deverá conter a marca, elemento gráfico, canal 

de atendimento, site e conteúdo textual (que será enviado pela CONTRATANTE). 

 
• Criação do Kit comunidade - Conjunto de peças destinado a dar suporte às ações de 

relacionamento comunitário, contendo os seguintes itens: 

 
- Cartaz: possui formato 30x60cm e deverá conter a marca, elemento gráfico, canal de 

atendimento, site e conteúdo textual (que será enviado pela CONTRATANTE). 

 
- Comunicado escolar: possui formato 10x15cm e deverá conter a marca, canal de 

atendimento, elemento gráfico e conteúdo textual (que será enviado pela CONTRATANTE). 

 
- Comunicado comunitário: possui formato 20x30cm e deverá conter a marca, elemento 

gráfico, canal de atendimento, site e conteúdo textual (que será enviado pela 

CONTRATANTE). 
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- Revista “A Turma do Sagáz”: possui formato 20x15, com conteúdo em desenho, capa, 

contra-capa e 16 páginas. Neste arquivo deverão conter a marca, elemento gráfico, canal de 

atendimento, site, e-mail de atendimento e conteúdo (considerar contratação do 

artista/criador da revista já existente para ajustes nos desenhos e adequação do conteúdo de 

acordo com a identidade visual da ES GÁS). 

 
• Criação do Kit Comunicação Interna - Conjunto de peças destinado ao público interno, 

contendo os seguintes itens: 

 
- Mural Gás News: possui formato 100x150cm em acrílico transparente, com 07 display’s em 

acrílico para A4. Neste arquivo deverão conter a marca e elemento gráfico. 

 
- Abas / Mural Gás News: possui formato 20x30cm e 07 temas (a serem definidos). Neste 

arquivo deverão conter o título do conteúdo, marca e elemento gráfico. 

 
- E-mail Marketing: envio eletrônico de conteúdo. Neste arquivo deverão conter a marca e 

elemento gráfico. 

 
- Modelo de agenda: neste arquivo deverão conter a marca, elemento gráfico e site. 

 
- Clipping: envio eletrônico de notícias estaduais e nacionais. Neste arquivo deverão conter a 

marca e elemento gráfico. 

 
• Criação do Kit Comunicação Externa - Conjunto de peças destinado ao público externo, 

como outdoor, cd, e-mail marketing, banco de imagens e vídeo institucional. 

 
- Outdoor: neste arquivo deverão conter a marca, elemento gráfico, número da central de 

atendimento e site. 

 
- Cd: neste arquivo deverão conter a marca e elemento gráfico. 

 
- Banco de Imagens: produção de fotografias digitais para fins publicitário, com imagens de 

áreas que compõem a distribuição do gás natural canalizado (clientes, estações, postos de 

trabalho, loja de atendimento, dentre outras). No total, serão 16 datas para a realização das 

sessões fotográficas: 10 sessões de 02 até 04 horas de serviço e 06 sessões com acima de 04 

horas de serviço (consideradas 06 diárias). 

 
- Vídeo Institucional: produção de vídeo para fins publicitário, com imagens de áreas que 

compõem a distribuição do gás natural canalizado (clientes, estações, postos de trabalho, 

loja de atendimento, dentre outras). No total, serão 16 datas para a realização dos takes: 10 

filmagens de 02 até 04 horas de serviço e 06 filmagens com acima de 04 horas de serviço 
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(consideradas 06 diárias). Para este vídeo, considerar o uso de drone. O arquivo final deverá 

ter redução de 01min e de 30seg. 

 
• Criação de templates para apresentações – com imagens: mediante construção da 

identidade visual da ES GÁS, a CONTRATADA deverá sugerir 10 modelos de templates para 

apresentações com imagem alusivas ao negócio, em formato “.PPT”. 

 
• Elaboração do manual visual de sinalização - deverá englobar orientações para o uso  

correto de todo e qualquer tipo de sinalização utilizada nas instalações administrativas e 

operacionais da empresa. Neste arquivo deverão conter a marca, elemento gráfico, canal de 

atendimento, site, e-mail de atendimento e conteúdo (texto e imagens - que serão enviados 

pela CONTRATANTE). 

 

 
 A ES GÁS disponibilizará todas as informações técnicas e informativas necessárias ao 

trabalho de criação. 

4. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 
 Lote 01 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

1 Autorização de serviço 

2 Apresentação do plano de trabalho 

3 Liberação do plano de trabalho 

4 Apresentação final: 

01. Criação da marca (03 caminhos), slogan (03 caminhos) e 

identidade visual (03 caminhos); 

02. Elaboração do Manual de Identidade Visual; 

03. Elaboração do Brandbook; 

04. Criação dos formulários de faturas / nota fiscal. 

5 Aprovação final da etapa 3 

6 Apresentação final: 

05. Criação do nome para a central de atendimento; 

06. Criação de templates para apresentações – sem imagens; 

07. Criação de papelaria básica: cartões de visita, envelopes em três 

tamanhos (tamanho A4, ofício com janela e saco), pasta, bloco de 

anotações, caneta, assinatura de e-mail, crachá, guia de crachá e 

carimbos; 

08. Adequação visual dos três pontos de atendimento já existentes e 

proposta para novos pontos; 

09. Criação e execução de brindes, com embalagem e Tag; 
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 10. Elaboração do portal – conteúdo estático e dinâmico. 

7 Aprovação final da etapa 6 

  
 Lote 2 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

1 Apresentação do plano de trabalho 

2 Liberação do plano de trabalho 

3 Apresentação final: 

01. Criação do layout do uniforme e especificação técnica; 

02. Criação de modelo de banner, convite online e impresso; 

03. Elaboração de padrão visual para mídias sociais: capa, posts de 

atenção, comunicados e ações, bem como tom de voz e 

abordagem; 

04. Elaboração da comunicação com o usuário: panfleto pós- 
conversão, folder institucional, cartilha / Obras Interferentes, 
Padrão de Instalações Prediais (PIP), aviso de porta, imã de 
geladeira; 

05. Criação do Kit comunidade: cartaz, comunicado escolar e 

comunitário e revista “A Turma do Sagáz”; 

06. Criação do Kit Comunicação Interna: Mural Gás News, abas / 

Mural Gás News, e-mail Marketing, modelo de agenda, clipping; 

07. Criação do Kit Comunicação Externa: outdoor, CD, banco de 

imagens e vídeo institucional; 

08. Criação de templates para apresentações – com imagens; 

09. Elaboração do manual visual de sinalização. 

4 Aprovação final da etapa 3 

 
 

 Após a assinatura do contrato, a ES GÁS emitirá uma autorização de serviço (em reunião 

presencial), documento que solicita e autoriza a execução dos serviços nele descritos, 

nomeada pela etapa 01 – Lote 01. 

 Para o desenvolvimento do trabalho da CONTRATADA, visando à entrega do produto previsto, 

deverá ser observada a metodologia descrita nos itens e subitens abaixo. 

 Na etapa 02 – Lote 01, após a emissão da autorização de serviço, a CONTRATADA deverá elaborar 

um plano de trabalho para aprovação da ES GÁS, que abrangerá pelo menos os seguintes 

aspectos: 

- Coleta das informações, dados e documentos junto à ES GÁS, referentes à relação dos produtos que 

serão construídos. 
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- Planejamento e detalhamento dos trabalhos a serem desenvolvidos, de forma que demonstre a 

visibilidade de todas as atividades necessárias ao objetivo da contratação. 

- Prazos de cada etapa e subetapa dos trabalhos. 
 

- Definição das pessoas que irão compor a equipe da CONTRATADA responsável pelo o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 Logo após a liberação do plano de trabalho e, para o início do desenvolvimento da primeira etapa 

do Lote 01, a CONTRATADA deverá realizar entrevistas presenciais com os membros da 

diretoria da ES GÁS, a fim de que os propósitos da Companhia sejam mais bem conhecidos. 

 Após a liberação do plano de trabalho e início do desenvolvimento das atividades previstas neste 

documento, deverão ser realizadas reuniões presenciais com a ES GÁS, na sede da Companhia, 

para avaliação do progresso, acompanhamento dos trabalhos e análises dos resultados 

parciais, bem como para a realização de ajustes necessários ao pleno desenvolvimento dos 

serviços objeto dessa contratação. Vale ressaltar que as reuniões presenciais serão realizadas 

tantas vezes quantas forem necessárias, até que haja um entendimento pleno do negócio e 

das demandas envolvidas na contratação. 

 Na etapa 03 – Lote 01, a ES GÁS terá 05 dias para solicitar alterações e aprovar a proposta de 

trabalho apresentada pela CONTRATADA. 

 Na etapa 04 – Lote 01, a CONTRATADA deverá apresentar à ES GÁS as propostas de criação da 

marca (03 vertentes), slogan (03 vertentes), identidade visual (03 vertentes), manual de 

identidade visual, Brandbook e formulários de fatura, em um prazo de 60 dias. O prazo 

estipulado para este item contempla apresentações preliminares e interações com a ES GÁS. 

 Na etapa 05 – Lote 01, após a CONTRATADA submeter os arquivos à aprovação da ES GÁS, a 

CONTRATADA e a ES GÁS terão mais 15 dias para que os arquivos sejam alterados e cheguem 

às suas versões finais. 

 Na etapa 06 – Lote 01, a CONTRATADA deverá apresentar à ES GÁS as propostas de criação dos 

demais elementos de comunicação correspondentes a este lote, num prazo de 45  dias. O 

prazo estipulado para este item contempla apresentações preliminares e interações com a ES 

GÁS. 

 Na etapa 07 – Lote 01, após a CONTRATADA submeter os arquivos à aprovação da ES GÁS, a 

CONTRATADA e a ES GÁS terão mais 10 dias para que os arquivos sejam alterados e cheguem 

às suas versões finais. 
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 Após a aprovação final da etapa 07 – Lote 01, na etapa 01 – Lote 02, a CONTRATADA deverá 

apresentar à ES GÁS a proposta de trabalho referente ao Lote 02. 

 Na etapa 02 – Lote 02, a ES GÁS terá 05 dias para solicitar alterações e aprovar a proposta de 

trabalho apresentada pela CONTRATADA. 

 Na etapa 03 – Lote 02, a CONTRATADA deverá apresentar à ES GÁS as propostas de criação dos 

elementos de comunicação correspondentes a este lote, num prazo de 50 dias. O prazo 

estipulado para este item contempla apresentações preliminares e interações com a ES GÁS. 

 Na etapa 04 – Lote 02, após a CONTRATADA submeter os arquivos à aprovação da ES GÁS, a 

CONTRATADA e a ES GÁS terão mais 10 dias para que os arquivos sejam alterados e cheguem 

às suas versões finais. 

 A CONTRATADA será a responsável pelo resultado apresentado como produtos, conforme item 

3.1., respondendo na esfera administrativa ou judicial por qualquer erro ou dano decorrente 

do mesmo. 

 Até que ocorra a aprovação final dos arquivos pela ES GÁS, as artes deverão ser alteradas pela 

CONTRATADA tantas vezes quantas forem necessárias. 

 Os arquivos finais deverão ser formalmente aprovados pela ES GÁS via e-mail. 

 O descumprimento do cronograma do plano de trabalho poderá ensejar a aplicação de penalidades 

previstas em Contrato. 

 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

 
 Os serviços complementares, de caráter eventual, deverão ser executados pela 

CONTRATADA, após a liberação da ES GÁS, incluindo o fornecimento de toda mão-de-obra, 

encargos, equipamentos e materiais necessários. 

 Estes serviços só poderão ser executados mediante autorização por escrito da ES GÁS. 

 Para formação dos custos unitários devem ser atendidas as condições exigíveis a seguir: 
 

• Fornecimento de mão-de-obra destinada à execução de serviços eventuais, 

compreendendo todos os custos necessários para a utilização da mão-de-obra, 

incluindo salários, encargos, equipamentos, ferramentas e consumíveis necessários 

para desempenhar as funções, bem como a supervisão dos seguintes serviços: 
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a) Serviços de designer: a composição do preço desta hora de serviço contempla a atividade de 

criação de materiais gráficos e seus recursos necessários; 

b) Serviços de redator: a composição do preço desta hora de serviço contempla a atividade de 

elaboração e revisão textual; 

c) Serviços de arte-finalista: a composição do preço desta hora de serviço contempla a 

atividade de organização, adequação e fechamento de arquivos; 

d) Serviços de atendimento / solicitação de banco de arquivos multimídia – foto, áudio e vídeo: 

a composição do preço desta hora de serviço contempla a atividade de pesquisa, 

arquivamento e disponibilização em nuvem dos arquivos. 

 

6. RECURSOS 
 

 É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todos os recursos materiais e 

humanos necessários à execução dos serviços, inclusive as despesas com viagens e 

deslocamentos necessários, devendo estar inclusos no preço dos serviços, conforme descrito 

na Planilha de Preços Unitários (Anexo II do Contrato). 

 Todos os recursos, inclusive EPI’s, materiais, veículos, equipamentos, softwares, 

hospedagens e deslocamentos, eventualmente utilizados na prestação dos serviços deverão 

ser mantidos às custas da CONTRATADA e em bom estado de uso, conservação e 

funcionamento, sendo substituído por outros do mesmo tipo ou similar, sempre que a juízo 

da ES GÁS, estiverem comprometendo a segurança e a normalidade dos serviços. Todos 

consumíveis utilizados devem ser de qualidade e quantidade compatíveis com os serviços. 

 A CONTRATADA deverá utilizar suas próprias instalações de escritório para 

desenvolvimento dos trabalhos objeto dessa contratação. A ES GÁS não disponibilizará 

instalações de escritório para utilização pela CONTRATADA. 

 Para a realização dos Lotes 01 e 02, a CONTRATADA deverá considerar a realização de 

reuniões presenciais na sede e/ou instalações da ES GÁS, para entendimento pleno do 

negócio e das demandas envolvidas na contratação. 
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7. PESSOAL 
 

A CONTRATADA deverá ter um Gerente do Contrato, que atuará na direção do projeto, 

devendo representá-la em todos os assuntos relativos à execução do contrato, com 

poderes suficientes para reunir-se com a fiscalização do contrato e resolver, em nome da 

CONTRATADA, toda e qualquer pendência correlata . 

As comunicações e notificações enviadas ao Gerente do Contrato, pela ES GÁS, serão 

consideradas como feitas à própria CONTRATADA. 

Os currículos dos profissionais contidos na equipe de elaboração do projeto deverão 

ser apresentados à ES GÁS junto ao plano de trabalho. 

 

 
8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
Após a Autorização de Serviço emitida pela ES GÁS, os prazos deverão ser 

criteriosamente considerados conforme o quadro a seguir: 

 Lote 01 
 
 

ETAPAS DESCRIÇÃO PRAZO 

1 Autorização de Serviço Após a assinatura 

do contrato 

2 Apresentação do plano de trabalho Em até 05 dias 

após a 

autorização de 

serviço 

3 Liberação do plano de trabalho Em até 05 dias 

após a 

apresentação   do 

plano de trabalho 

4 Apresentação final: 

01. Criação de marca, slogan e identidade visual 

da ES GÁS; 

02. Elaboração do manual de identidade visual; 

03. Elaboração do Brandbook. 

04. Criação dos formulários de faturas. 

60 dias após a 

liberação do 

plano de trabalho 

(Nota 1) 

5 Aprovação final da etapa 3 Em até 10 dias 

após a 

apresentação  das 

propostas 
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6 Apresentação final: 

05. Criação do nome para a central de 

atendimento; 

06. Criação de templates para apresentações – 

sem imagens; 

07. Criação de papelaria básica: cartões de visita, 

envelopes em três tamanhos (tamanho A4, 

ofício com janela e saco), pasta, bloco de 

anotações, caneta, assinatura de e-mail, 

crachá, guia de crachá e carimbos; 

08. Adequação visual dos três pontos de 

atendimento já existentes e proposta para 

novos pontos (como o hall de entrada da sede 

da empresa); 

09. Criação e execução de brindes, com 

embalagem e Tag; 

10. Criação do Portal. 

45 dias após a 

aprovação final 

da etapa 3 (Nota 

1) 

7 Aprovação final da etapa 6 Em até 10 dias 

após e entrega da 

preliminar da 

etapa 7 

 

 Lote 02 
 

ETAPAS DESCRIÇÃO PRAZO 

1 Apresentação do plano de trabalho 05 dias após a 

aprovação final 

da etapa 6 / Lote 

01. 

2 Liberação do plano de trabalho Em até 05 dias 

após a 

apresentação   do 

plano de trabalho 

3 Apresentação final: 

01. Criação do layout do uniforme e especificação 

técnica; 

02. Criação de modelo de banner, convite online e 

impresso; 

03. Elaboração de padrão visual para mídias sociais: 

capa, posts de atenção, comunicados e ações, 

bem como tom de voz e abordagem; 

04. Elaboração da comunicação com o usuário: 

50 dias após a 

liberação do 

plano de trabalho 

(Nota 1) 
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 panfleto pós-conversão, folder institucional, 

cartilha / Obras Interferentes, Padrão de 
Instalações Prediais (PIP), aviso de porta, imã de 
geladeira; 

05. Criação do Kit comunidade: cartaz, comunicado 

escolar e comunitário e revista “A Turma do 

Sagáz”; 

06. Criação do Kit Comunicação Interna: Mural Gás 

News, abas / Mural Gás News, e-mail 

Marketing, modelo de agenda, clipping; 

07. Criação do Kit Comunicação Externa: outdoor, 

CD, banco de imagens e vídeo institucional. 

08. Criação de templates para apresentações – com 

imagens; 

09. Manual visual de sinalização. 

 

4 Aprovação final da etapa 3 Em até 20 dias 

após a entrega da 

preliminar da 

etapa 3 

Nota 01: o prazo estipulado contempla apresentações preliminares e interações com a ES GÁS. 

Nota 02: os prazos estipulados acima referem-se a dias corridos. 

 
 O prazo de execução será de 115 dias corridos para o Lote 01, dividido em duas etapas: 

60 dias para a primeira etapa e 45 dias para a segunda. Já para o LOTE 2, o prazo será de 50 

dias corridos. 

 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 Os serviços serão medidos e pagos considerando os valores da Planilha de Preços 

Unitários (Anexo II do Contrato), por meio do seguinte critério de medição: 

 Lote 01 
 

DESCRIÇÃO PARCELA 

Apresentação do plano de trabalho 5% 

ETAPA 01 

Apresentação final: 

01. Criação de marca, slogan e identidade visual; 

02. Elaboração do manual de identidade visual; 

03. Elaboração do Brandbook; 

04. Criação dos formulários de faturas / nota fiscal. 

25% 
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Aprovação final 20% 

ETAPA 02 

Apresentação final: 

05. Criação do nome para a central de atendimento; 

06. Criação de templates para apresentações – sem imagens; 

07. Criação de papelaria básica: cartões de visita, envelopes em três 

tamanhos (tamanho A4, ofício com janela e saco), pasta, bloco de 

anotações, caneta, assinatura de e-mail, crachá, guia de crachá e 

carimbos; 

08. Adequação visual dos três pontos de atendimento já existentes e 

propostas para novos pontos; 

09. Criação e execução de brindes, com embalagem e Tag; 

10. Elaboração do portal – conteúdo estático e dinâmico. 

30% 

Aprovação final 20% 

 

 Lote 02 
 

DESCRIÇÃO PRAZO 

Apresentação do plano de trabalho 5% 

ETAPA 01 

Apresentação final: 

01. Criação do layout do uniforme e especificação técnica; 

02. 02. Criação de modelo de banner, convite online e impresso; 

03. Elaboração de padrão visual para mídias sociais: capa, posts de 

atenção, comunicados e ações, bem como tom de voz e 

abordagem; 

04. Elaboração da comunicação com o usuário: panfleto pós- 

conversão, folder institucional, cartilha / Obras Interferentes, 

Padrão de Instalações Prediais (PIP), aviso de porta, imã de 

geladeira; 

05. Criação do Kit comunidade: cartaz, comunicado escolar e 

comunitário e revista “A Turma do Sagáz”; 

06. Criação do Kit Comunicação Interna: Mural Gás News, abas / 

Mural Gás News, e-mail Marketing, modelo de agenda, clipping; 

07. Criação do Kit Comunicação Externa: outdoor, CD, banco de 

imagens e vídeo institucional; 

08. Criação de templates para apresentações – com imagens; 

09. Elaboração do manual visual de sinalização. 

50% 

Aprovação final 45% 
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10. DIREITOS AUTORAIS 

 
 A ES GÁS poderá utilizar todo o material elaborado e previsto nesse edital, a qualquer 

tempo, em todas as suas unidades, isentos da obrigação de pagamento de direitos autorais 

por repetição, podendo realizar alterações e adaptações no projeto se assim for necessário. 

Para tanto, todos os arquivos deverão ser entregues EDITÁVEIS e nos formatos citados no 

item 11. 

 
11. ENTREGA 

 Todos os arquivos deverão ser entregues da seguinte forma: 

 
- Impresso: em papel apropriado para análise, textos, desenhos e gráficos; 

- Digital: em pendrive com arquivos EDITÁVEIS, gravados em formatos que sejam de comum 

operação em agências, tais como: 

 

• “cdr”, “.ai”, “.indd” e “.psd”, no caso de desenhos/artes e gráficos; 

• “.doc”, para textos; e, 

•“.xls”, para planilhas eletrônicas. 

 Totens, placas, pictogramas, sinalizadores de piso e demais elementos deverão ser 

apresentados em dimensões e também editáveis. 

 

12. SIGILO 

 
 A CONTRATADA deverá assumir integral obrigação de sigilo e confidencialidade em 

relação às informações a que tiver acesso e a todo material produzido, ficando vedada por 

qualquer modo a sua reprodução, cópia, comercialização, distribuição, publicação e ou 

divulgação, sob pena de responsabilização. 

 
13. ENDEREÇOS DAS UNIDADES 

 Endereço provisório da Sede: Avenida Nossa Senhora da Penha, 1688, Barro Vermelho, 

Vitória, ES, CEP: 29.057-550, Bloco 01, 2º andar. 

 Agência Vitória: Shopping Boulevard da Praia: Av. Nossa Senhora da Penha, 356, 3º 

andar, lojas 30 e 31, Praia do Canto – Vitória/ES, de segunda a sexta, das 09h às 17h. 

 Agência Serra: Shopping Laranjeiras: Primeira Avenida, 231, 2º piso, Laranjeiras - 

Serra/ES, de segunda a sexta, das 09h às 13h30 e das 14h30 às16h. 

 Agência Vila Velha: Edifício Atlântico Sul: Rua Humberto Serrano, 99, loja 01, Praia da 

Costa – Vila Velha/ES, de segunda a sexta, das 09h às 17h. 
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14. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
 Os documentos abaixo listados serão apresentados à CONTRATADA quando da emissão 

da autorização de serviço. 

- Modelos de manuais de identidade visual; 

- Modelos de manuais de sinalização; 

- Modelos de formulários de fatura; 

- Modelos de envelopes; 

- Modelos de pastas; 

- Modelo do panfleto pós-conversão; 

- Modelo de folder institucional; 

- Modelo de cartilha – obras interferentes; 

- Modelo do padrão de instalações prediais (PIP); 

- Modelo do aviso de porta; 

- Modelo do ima de geladeira; 

- Modelo do cartaz de relacionamento comunitário; 

- Modelo do comunicado escolar e comunitário; 

- Modelo da Revista “A Turma do Sagáz”; 

- Modelo do Mural Gás News; 

- Modelo de CD. 


