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TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO DA 
MARCA, ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 
ELABORAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E 
CORPORATIVA DA COMPANHIA DE GÁS DOS 
ESPÍRITO SANTO, Nº: 5000012019, QUE ENTRE 
SI FIRMAM: 
 

 
A) COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO, contratualmente denominada de “ES 
GÁS”, CNPJ 34.307.295/0001-65, situada na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 
1688, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-550, representada neste ato pela 
Assessora de Comunicação e Sustentabilidade, Cintia Coelho Dias, na forma do seu 
Estatuto Social, doravante denominada “ES GÁS”, e;  

 
B) ARKUS PROPAGANDA LTDA, com sede na Rua Alvaro Floret, 102, Vila Hilts, na 
cidade de Jau, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 20.491.368/0001-07, 
representada neste ato na forma do seu contrato social, pela Sócia Administrativa, 
Maria Fernanda Gregio Ronchesel, inscrito no CPF/MF sob o nº. 277.008.358-96 
doravante denominada “CONTRATADA”. 
 
As partes acima qualificadas comparecem ao presente instrumento com o objetivo de 
aditar o Contrato referenciado, o qual foi celebrado em 09/06/2020, de forma a 
formalizar as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO FIRMADO 

 
1.1. As PARTES firmaram entre si, em 09/06/2020 o CONTRATO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO DA MARCA, ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 
ELABORAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL E CORPORATIVA DA COMPANHIA DE 
GÁS DOS ESPÍRITO SANTO, com início em 09/06/2020 e término em 05/01/2021, 
mediante as cláusulas e condições constantes do CONTRATO ora aditadas. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

 

2.1. O presente termo aditivo tem por objetivo: 
 

2.1.1. Alterar o item XIII – VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, 

acrescentando R$ 8.500,00 (4,47%) ao valor contratual de R$ 190.000,00, passando o 

seu valor global a montar R$ 198.500,00; 
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2.1.2. Alterar o item XVII – ANEXOS CONTRATUAIS, para incluir o Memorial 

Descritivo de criação do Website da ES GÁS como ANEXO III do contrato; 

 

2.1.3. Incluir o item 4 na PPU – Anexo II do contrato para contemplar a criação de 

Website da ESGÁS. 

 

2.1.4. Estipular que o prazo para entrega do produto final desse item 4 previsto no item 

2.1.3 , seja de 15 dias após assinatura do presente aditivo , devendo ter o aceite da 

fiscalização para fins de faturamento a respeito. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
3.1.  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. 
 
3.2. As Partes contratantes, expressamente, ratificam todas as cláusulas e condições 
do contrato ora aditado, que não foram alterados pelo presente instrumento. 

 
E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de forma 
digital: 
 
 
Vitória, 17 de Agosto de 2020. 

 

ES GÁS: 
 
  

CONTRATADA: 

 

 

______________________________ _______________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 

SANTO 
Cintia Coelho Dias 

ARKUS PROPAGANDA LTDA 
Maria Fernanda Gregio Ronchesel 
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TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: 

________________________________________ _____________________________________ 
NOME: NOME:
RG: RG:
CPF/MF: CPF/MF:
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COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE INSTITUCIONAL CORPORATIVO 

(rev. 00) 
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1. Introdução. 

 

Entende-se por website, um conjunto de páginas web organizadas e interligadas, hospedadas em 

um servidor por meio de protocolo FTP/SSH, transportadas por protocolo http ou https, e acessadas 

por meio de um navegador através da URL registrada para o domínio, sendo seu objetivo fortalecer 

a marca da empresa e prover aos seus clientes, parceiros de negócios ou qualquer outra pessoa 

conectada a internet informações importantes sobre a empresa, seus produtos e serviços, em 

forma de texto e mídias diversas como, imagens, animações, áudios e vídeos, como também 

rotinas construídas em linguagens de programação específicas para atender a um determinado 

público ou necessidade. 

 

2. Objetivo e Premissas desse Memorial. 

 

2.1 Objetivo 

 

Esse memorial descritivo tem por objetivo apresentar de forma transparente, os critérios e 

parâmetros definidos em consonância com a área de comunicação e sustentabilidade que 

servirão de base e referência para a contratação de serviços para desenvolvimento e publicação 

do website oficial com informações institucionais da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO 

SANTO - ES GAS. 

 

2.2 Premissas 

 

a) Definições 

 

As definições do site como marca, slogan, identidade visual deverão estar de acordo com o plano 

de trabalho estabelecido pela área de comunicação e sustemtabilidade da ES GÁS. 

 

O prazo para entrega do produto final objeto desse memorial descritivo com toda a documentação 

e material deverá ser acordado com a area de comunicação e sustentabilidade não poder 

ultrapassar o perido de 30 dias apos a assintatura do contrato. 
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A CONTRATADA será solidária junto com a desenvolvedora dos elementos visuais do site durante 

a vigência do contrato até a sua hospedagem. 

 

A CONTRATADA deverá ssinar um termo de confidencialidade e sigilo regido pela Lei Federal n. 

10.406, 10 de janeiro de 2002 em sua parte sobre o Direito das Obrigações, a ser firmado com 

intuido de evitar a divulgação e a utilização não autorizada das informações confidenciais de 

prorpiedade da ES Gás por ocasião da realização desse projeto se comprometendo ainda a 

manter sigilo bsoluto com relação as informações recebidas de funcionários autorizados da 

companhia. 

 

A ativação do site deverá ser realizada em um ambiente seguro devidamente certificado com o 

protocolo de segurança SSL exclusivamente dedicado para projetar a hospedagem do site 

empresarial corporativo registrado com o domínio esgas.com.br de titularidade da Companhia de 

Gás do Espirito Santo no departamento do NIC.br com acesso liberados via FTP ou SSH para 

publicação da estrutura de páginas com suporte na linguagem de programação desenvolvida com 

gerenciamento da hospedagem por meio de paineis e controle. 

 

Todas as informações, arquivos e mídias que compõem o website institucional (arquivos de texto, 

imagens, vídeos, arquivos fontes, códigos de programação, entre outros), deverão estar à 

disposição da ES Gás sendo entregues ao seu departamento de tecnologia da informação após 

o período de 30 dias de operação assistida iniciado a partir do go live. 

 

b) Proposta 

 

A empresa licitante deverá estar habilitada junto aos orgãos de registro nacional e internacional 

copetente para atender ao objeto desta execução. 

 

A empresa licitante deverá enviar Contrato Social (Cópia Autenticada), Cartão de CNPJ, 

Comprovante de Inscrição Estadual ou Municipal, Quitação com o INSS, Quitação com o FGTS, 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão 

Negativa de Débito, Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, Certidão 
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negativa de débitos municipais,Certidão negativa de débitos trabalhistas, nada consta no cadastro 

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. 

 

Os critérios de julgamento são: 

1. Melhor proposta financeira; 

2. Documentação (habilidade jurídica e regularidade fiscal); 

3. Atendimento às especificações técnicas; 

4. Atendimento ao Termo de Referência na sua integralidade. 

 

É estremamente recomendado a realização de um briefing entre a empresa licitante e o time de 

projeto interno da ES Gás para passagem de informações com obejtivo de embasar a elaboração 

da proposta. 

 

As propostas devem descrever clara e detalhadamente tudo que será oferecido no site, de acordo 

com o solicitado neste termo, de tal forma que não haja dúvidas sobre a funcionalidade, a 

acessibilidade e a disposição do Website da ES Gás. 

A linguagem e os conceitos utilizados nas propostas devem ser de fácil entendimento. Havendo 

a necessidade do uso de termos técnicos, e estes deverão ser explicados para evitar qualquer 

dificuldade de interpretação por ambas as partes. 

 

Deve-se também enviar informações com referencia dos principais projetos já desenvolvidos, 

tempo de atuação no mercado e outras informações relacionadas ao ramo de atividade que 

atende o objeto em questão (website). 

 

c) Visita Técnica 

 

A Empresa vencedora, deverá realizar uma visita técnica in loco com agendamento da ES Gás, 

a fim de apresentar um pré-projeto do Web Site aos stakeholders, conhecer a infraestrutura e 

sanar dúvidas relativas aos detalhes técnicos do projeto de construção do Web Site da 

companhia. 
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Na ocasião, deverá apresentar lista dos principais Sites já desenvolvidos pela empresa, indicando 

qual ferramenta de gestão de conteúdo foi utilizada em cada projeto.  

 

Essa reunião também valerá como kick-off do projeto para apresentação do escopo de trabalho, 

cronograma com tarefas e suas predecessoras, responsabilidades e prazos para as entregas. 

 

3. Produtos e Serviços 

 

3.1 Serviço 

 

Fornecimento de mão-de-obra para desenvolvimento específico de site web com conteúdo 

institucioanl, dinâmico, com Design responsivo, gerenciador de conteúdo, layout personalizado, 

slides, formulário de contato, galeria de imagens, integração com google maps até 28.000 

exibições gratuitas e redes sociais para prover informações institucionais.  

 

3.2 Produto 

 

Entrega de website publicado na interner por meio de deploy utilizando FTP da sua última versão 

devidamente homologada e aprovada pela ES Gás através da assinatura do termo de autorização 

para go live. O site deverá estar acessivel através de browsers de navegação por meio da URL 

www.esgas.com.br sendo suas páginas transportadas por protocolo http e https. 

 

3.3 Hospedagem do site 

 

Hospedagem cloud em processo de contratação pela ES Gás em ambiente dedicado com 

certificado de segurança SSL projetado para hospedagem do site empresarial corporativo 

registrado para o domínio esgas.com.br de titularidade da Companhia de Gás do Espirito Santo 

no departamento do NIC.br com acesso para publicação via FTP ou SSH, com ferramentas para 

gerenciamento da hospedagem. 
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Configuração da máquina virtual (Servidor Web Hosting): 

 Memória (RAM) 6GB; 

 Armazenamento em SSD 140GB ; 

 Núcleos de CPU  4; 

 Largura de Banda Ilimitado; 

 Velocidade Aumentada 2X; 

 Recursos Dedicados; 

 IP Dedicado; 

 Certificado SSL;  

 Sistema Operacional Linux. 

 

3.4 Execução do Serviços 

 

O Profissional que será responsável por conduzir a criação do ambiente, instalações e 

configurações da area destinada a hospedagem para onde será realizado o upload do site, deverá 

possuir certificação dos sistemas ativados no host, ou estar licenciado tendo sido treinado e estar 

habilitado como instalador pelo fabricante dos sistemas utilizados, no sentido de que execute uma 

perfeita instalação. 

 

O profissional que será responsável pela programação do site deverá possuir habilidades técnicas 

especificas comprovadas que exige a formação de um webmaster no sentido de garantir todos os 

padrões de funcionamento das paginas desenvolvidas para a website. 

 

A título de comprovação, deverá ser apresentado o currículo de formação do(s) responsável(is) 

técnico(s) na criação do Website com Informação de pelo menos 3 links de trabalhos já realizados, 

de preferência de clientes conceituados, podendo ser avaliado a qualidade de funcionamento e 

design dos trabalhos já desenvolvidos. 
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4 Especificação Técnica 

4.1 Definições Gerais 

Oferecer uma clara arquitetura de informação do site, possibilitando ao usuário uma navegação 

objetiva e funcional. Buscar através do layout e navegabilidade acesso rápido às informações do 

equipamento cultural, criando áreas de destaque para os conteúdos de maior relevância. Mapa 

do site com o que deve conter a parte institucional do portal segue no ANEXO I. 

 4.2 Especificações técnicas do WordPress e do Servidor 

Desenvolvimento de website utilizando preferencialmente a plataforma WordPress com as 

tecnologias front-end de HTML5, CSS3 e Javascript. O código será projetado com melhor 

funcionalidade em navegadores com versões mais recentes como o Firefox, Microsoft Edge, 

Google Chrome e Safari. A proposta prevê a necessidade de uma codificação otimizada (SEO), 

que visa o melhor posicionamento das páginas de um site nos mecanismos de buscas de maneira 

orgânica. 

Entre os recursos técnicos necessários estão: gerar XML, XHTML, e CSS em conformidade com 

os padrões W3C; suporte a plug-ins; suporte a múltiplas categorias e tags para postagem; 

suporte a páginas estáticas; suporte a múltiplos autores; suporte a importação e exportação de 

dados; sistemas níveis de usuários, sistema de agendamento de posts e edição de menus. 

O site deverá ser compatível com a infraestrutura existente (Amazon AWS) e ter suporte ao 

sistema operacional Linux; ser compatível com PHP; servidor virtual em ambiente dedicado e 

banco de dados My SQL. 
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4.3 Design 

 

Elaboração do design das páginas de todo o portal com práticas de UI/UX. 

Fazer uso de tecnologia responsiva, que seja compatível com smartphones e tablets, PCs e 

notebooks. Deve incorporar elementos de acessibilidade, bem como área para contraste, 

aumento de fonte e outras requisições do gênero. 

Componentes - As páginas web deverá ser construídas com conteúdo dinâmico, utilizando 

componentes, de forma que, quando colocadas em produção possam ter seu conteúdo 

organizado com acesso rápido (imagens, notícias, programação, portfolios, galerias, agendas, 

blogs, menus, formulários. conteúdo multimidia (texto, imagem, som, vídeo), oferecendo galerias 

de vídeos e fotos. Suportando as extensões: JPG, PNG, PDF, MP3 MP4; 

Devera possibilitar navegação amigável intuitiva, de forma que facilite interatividade com 

visitante. 

Possibilitar que, em qualquer ponto do portal, seja possível retornar página principal. 

4.4 Escopo técnico 

 

 Painel Administrativo - Administração gerenciamento de conteúdo apenas pelos usuários 

administradores do website, com uma interface simples intuitiva; Cadastros formulários 

conforme demanda das respectivas áreas; 

 Otimização SEO; Site otimizado para buscadores, customizado para gerar estatísticas gráficos 

de dados específicos; 

 Importação de conteúdos já existentes (textos, imagens, comentários e eventos) do site da 

BSP (bsp.org.br); 

 Destaques de notícias em formato de mosaico e ser compatível para chamadas na home de 

posts e páginas; 

 Desenvolvimento de um plugin para postagem de eventos da agenda da biblioteca; 
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 Sistema de publicações de posts no formato blog com suporte de vídeos, áudios e conteúdos

multimídias; 

 Redes Sociais - Plataforma que possibilite comunicação com as principais redes sociais.

 Permissão de comentários com identificação por meio de sistemas como Facebook, Disqus

e/ou similares; 

 Integração com redes sociais;

 Integração com o Google Analytics e Google XML Sitemaps;

 Desenvolvimento de sistema de busca;

 Desenvolvimento de uma página 404 customizada;

 Otimização de todas as imagens postadas;

 O site contará com área para assinatura de newsletter;

 O sistema também deve ser preparado para a tradução em inglês e Espanhol.

 O site terá integração com o sistema de catálogo da biblioteca (A integração é necessária para

consulta, cadastro, renovação de empréstimos. Integração pode ser via IFrame.) 

5 Documentação e Treinamento 

Deverá ser disponibilizada toda documentação pertinente a programação do site tais como 

diagramas, dicionário de dados, modelo de dados, códigos fontes entre outros. 

É indispensável a realização de treinamento técnico e operacional para administração e gestão de 

conteúrod do site. 

6 Anexos 

Anexo I - Mapa do Site.



Mapa do site   www.esgas.com.br 

1. Institucional

1.1 A empresa

1.1.1 História 

1.1.2 Apresentação 

1.1.3 Organograma 

1.1.4 Contatos 

1.1.5 Sustentabilidade 

1.1.6 Concursos 

1.1.7 Onde estamos (lojas, municípios, lista de postos com GNV no Estado, 

instaladoras GNV) 

1.1.8 Licenças ambientais e projetos em andamento 

1.2 Governança corporativa 

1.2.1 Missão, visão, valores 

1.2.2 Estatuto social 

1.2.3 Código de conduta 

1.2.4 Diretorias e conselhos 

1.2.5 Atas e certidões 

1.2.6 Demonstrativos financeiros 

1.2.7 Competências 

1.2.8 Regimentos internos 

1.2.9 Políticas institucionais 

1.2.10 Relatórios de administração 

1.2.11 Portal da Governança 

2. Transparência e ética

2.1 Códigos e normas

2.2 Gestão de processos

2.3 Canal de denúncia

2.4 Transparência de preços

2.5 Perguntas frequentes

2.6 Arsp

3. Gás Natural

3.1 O que é o gás natural

3.2 Características físicas e químicas

3.3 Vantagens do gás natural

3.4 Tabela tarifária

3.5 Simulador de consumo

3.6  Ficha de informações de segurança de produtos químicos

3.7 Dicas e cuidados

4. Clientes

4.1 Residenciais

4.2  Comerciais 

4. 3 Industriais

http://www.esgas.com.br/


4.4 Automotivos 

4. 5 Climatização 

4. 6 Cogeração 

4. 7 Matéria-prima 

4. 8 Termoelétrico 

4. 9 Tenho interesse (formulário para se tornar cliente) 

5. Produtos e serviços (por segmento) 

6. Licitações 

6.1 Regulamento 

6.2 Como participar 

6.3 Avisos de editais 

6.4 Avisos de audiências públicas 

6.5 Licitações em andamento 

6.6 Licitações concluídas 

6.7 Contratos e aditivos celebrados 

6.8 Outras informações 

6.9 Contato 

7. Parceiros (fornecedores) 

7.1 Empresas que prestam serviços de rede interna e conversão de equipamentos 

a gás natural para a ES Gás 

7.2 Como se cadastrar 

7.3 Comunicados oficiais 

7.4 Licitações abertas 

7.5 Certidões 

7.6 Regulamento interno de licitações e contratos 

8. Lei de acesso à informação  (Portal Transparência) 

9. Serviços online 

9.1 Extrato e segunda via de conta 

9.2 Consulta de débitos 

9.3 Conta por email 

9.4 Acesso administradoras 

9.5 Ligar ou religar o gás 

9.6 Vazamento/falta de gás 

9.7 Alterar o titular da conta 

9.8 Entenda a sua conta 

9.9 Alterar endereço da conta 

9.10 Alterar data de vencimento 



9.11Corrigir nome do titular da conta 

9.12 Débito automático 

9.13 Informar pagamento 

9.14 Parcelamento 

9.15 Assistência técnica 

9.16 Informar leitura do medidor 

10. Comunicação

10.1  Notícias

10.2 Sala de imprensa

10.3 Banco de imagens

10.4 Destaques e publicações

10.5Vídeo institucional

11. Links

11. 1 Governo do Estado

11.2 Arsp 

11.3 BR 

11.4 Petrobras 

11.5 ANP 

11.6 Ministério das Minas e Energia 

12. Ouvidoria

12. 1 Conheça a Ouvidoria

12.2 Dúvidas freqüentes 

12. 3 Contato (formulário)

13. Intranet

13.1. Informações 

13.2  Serviços de RH  

13.2.1 Controle de freqüência 

13.2.2 Benefícios 

13.2.3 Solicitação de férias 

13.2.4 Atualização cadastral do empregado e de dependentes 



13.2.5. Extrato de Imposto de Renda 

 



ÓRGÃO: ES GÁS

1
LOTE 1 - Trata-se da criação da marca, slogan e do conjunto de peças básicas para a 
construção inicial da identidade visual e corporativa da recém-criada ES GÁS.

1.1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 1 cj 3.651,44R$                  3.651,44R$                     

1.2. PRODUTOS - ETAPA 01 1 cj 39.559,36R$                39.559,36R$                   

1.3. PRODUTOS - ETAPA 02 1 cj 44.138,59R$                44.138,59R$                   

2
LOTE 2 - 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.

2.1 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 1 cj 4.327,72R$                  4.327,72R$                     

2.2 PRODUTOS - ETAPA 01 1 cj 89.082,66R$                89.082,66R$                   

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1 Serviços de designer 32 hs 84,89R$                       2.716,48R$                     
3.2 Serviços de redator 32 hs 74,16R$                       2.373,12R$                     
3.3 Serviços de arte-finalista 32 hs 66,34R$                       2.122,88R$                     
3.4 Serviços de atendimento / solicitação de banco de imagens – foto e vídeo. 32 hs 63,37R$                       2.027,84R$                     

4 Criação de website da ESGÁS,
Serviços de designer 100,13 84,89R$                       8.500,00R$                     

DESCRIÇÃO QTDE. UNID.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE PARA A CRIAÇÃO DE MARCA, IDENTIDADE VISUAL E ELEMENTOS DE 
COMUNICAÇÃO DA ES GÁS

PREÇO UNITÁRIO  (R$) PREÇO TOTAL (R$)ITEM

 ANEXO II - PLANIHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPANHIA DE GÁS NATURAL DO ES

TOTAL 198.500,00R$                                                                 

ARKUS PROPAGANDA LTDA
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