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sistemafindes.org.br 

PROPOSTA COMERCIAL 
Serviços Tecnológicos e Inovação – STI 

Metrologia 

PROPOSTA COMERCIAL 
SSI - Saúde e Segurança na Indústria 

 

Vitória / Espirito Santo 14 de agosto de 2020 

Proposta Comercial n° 10725 

Revisão n° 0 

 

Empresa: 
COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO 

SANTO - ES GAS 
CNPJ: 34.307.295/0001-65 

Contato:  Antonio Carlos de Freitas Telefone:  (27) 3347-8973 

E-mail:   antonio.freitas@esgas.com.br 

Logradouro: 
 

AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 1688 
Complemento: 

EDIF EDIVIT BLOCO 1 

ANDAR 2 

Bairro: BARRO VERMELHO CEP: 29057 - 550 

Município Vitória Estado: Espirito Santo 

 

 
 

Desenvolver um Plano de Enfrentamento à COVID-19, apoiando as empresas, com medidas de prevenção a 

contaminação do coronavírus na empresa, realizando testes rápidos aos colaboradores,  com soluções integradas em 

SST e eficiência operacional, visando a manutenção das operações da empresa de forma segura e otimizada, 

colaborando com estratégias e protocolos de saúde no combate a pandemia.  

 

 
 
O cenário atual de pandemia da COVID-19 exige das empresas ações para que possam exercer a manutenção das suas 

atividades empresariais seguindo protocolos de segurança.  O SESI-ES,  com sua experiência em serviços prestados na 

área de saúde e inovação poderá contribuir identificando necessidade de orientação e apoio às empresas neste momento, 

com uma análise prática e direcionamentos assertivos, colaborando para minimizar os impactos no âmbito da saúde dos 

colaboradores e das atividades empresariais.  Para a análise do processo produtivo e avaliação dos impactos na 

otimização da produção, o SENAI-ES com a experiência em projetos e consultorias focadas em melhoria da produtividade 

das empresas e redução de desperdícios, complementará a abordagem que neste momento se torna ainda mais 

necessária 

 Etapas 

 
 

1) DIAGNÓSTICO: 1) Mapeamento de perfil da empresa; 
2) Definição de protocolo de referência ; 
3) Esclarecimentos dos Protocolos via email/on-

line com Especialista em SST do Sesi-ES 

2) PLANO DE ENFRENTAMENTO: 1) Avaliação da Estrutura da Empresa e 
Processos ( Gaps ); 

2) Definição de Plano de Ação de Eficiência 
Operacional; 

3) Atendimentos Presencial e On Line a empresa; 
4) MONITORAMENTO: 1) Análise Crítica e Ajustes no Plano de 

Enfrentamento a Covid; 
2) Análise Qualitativa; 
3) Atendimento On Line e Presencial; 
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Adesão Solução Preço Unitário  Quantidade Preço total 

1. Solução de Enfrentamento a Covid-19 
Plano de Enfrentamento, Monitoramento 

 

R$7.150,00 1 R$ 7.150,00 

2.  

 

3. 

Testes imunológicos (teste rápido) para COVID-19 
 

  Atendimento Psicológico On-line 

R$ 85,50 
 
R$ 37,80 
 

Conforme 
Demanda 
Conforme 

Demanda 

Conforme ordem de 
serviço 
Conforme ordem de 

serviço 

Total a Pagar pela empresa 

 

Descontos   

R$ 6.435,00 

 

R$ 715,00 

Forma de pagamento 03 Parcelas via Boleto Bancário 

 

 
 

 A Presente Proposta Comercial atenderá a empresa conforme ETAPAS supracitadas (Etapa de 

Diagnóstico, Plano de Enfrentamento, Monitoramento); 

 A quantidade de Testes Rápidos na presente Proposta Comercial será conforme demanda e  será  cobrado o 

valor fixado em R$ 85,50 (  Oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme tabela acima; 

 O teste rápido disponibilizado pelo SESI-ES é o Testes de Imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção 

qualitativa de anticorpos (IgG e IgM) para Covid-19. Para que as decisões sejam tomadas de forma assertiva, o 

SESI-ES orienta, em consonância com as orientações da ANVISA e Ministério da Saúde, que o teste seja 

realizado em sintomáticos e que este ocorra entre o 7º e 10º dia após a primeira manifestação de sintomas; 

 A realização dos testes imunológicos ocorrerá conforme demanda. Sua estratégia para definição das pessoas a 

serem testadas, assim como o acompanhamento dos indivíduos, ocorrerá seguindo os parâmetros definidos pelo 

Ministério da Saúde, além dos critérios médicos a serem alinhados junto a ES GAS; 

 O prazo para início da execução dos serviços contratados após a formalização da Proposta Comercial é de até 

07 (sete) Dias úteis após o Aceite Formal da Proposta Comercial; 

 A realização dos Testes Rápidos será programada conforme demanda, seguindo o protocolo de saúde e 

validação com o Gestor da empresa; 

 Qualquer alteração na proposta deverá ser tratada diretamente com o Agente de Relações com o Mercado do 

Sistema Findes, onde este avaliará a solicitação de mudança, bem como, as devidas correções do valor da 

proposta junto a Gerência de Mercado do Sistema Findes; 

 O cancelamento da proposta após o aceite acarretará em 5% de multa, sem prejuízo do ressarcimento de 

eventuais despesas realizadas pelo SESI; 

 Escopo das atividades consiste na consultoria de especialista do SESI através de apoio na definição das 

diretrizes do modelo formal que parametrizará as condutas e práticas para prevenção do contágio e transmissão 

da Covid-19. O objetivo é que o consultor SESI, após receber os protocolos elaborados pela equipe da ES GÁS, 

apresente ao designado da empresa um plano de ajustes e melhorias destes protocolos existentes, podendo 

haver nessa entrega, se necessário, protocolos elaborados pelo SESI que poderão ser implantados pelo cliente. 

Os protocolos e práticas das visitas abrangerão principalmente:  

- Triagem de trabalhadores antes da entrada na empresa e Comunicação; 

- Proposição de melhorias quanto às sinalizações e comunicados visuais; 

- Protocolo de limpeza e desinfecção de ambientes; 

- Cuidados para utilização de veículos e transportes fornecidos pela empresa; 

 Atividades propostas abrangem os seguintes locais de atuação: 

- Escritório Administrativo da ES GÁS: Av. Nossa Senhora da Penha, 714, 11º andar, Praia do Canto, 

Vitória/ES 

- Centro de Operações de Gás Natural: Rua Homero Pimentel Lopes, 82, Rosário de Fátima, Serra/ES 
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- Agência Vitória: Shopping Boulevard da Praia – 3º andar. Avenida Nossa Senhora da Penha, 356, lojas 30 e 

31, Praia do Canto – Vitória – ES. 

- Agência Vila Velha: Rua Humberto Serrano, nº 99, Loja 01, Ed. Atlântico Sul, Praia da Costa – Vila Velha – 

ES 

- Posto Avançado de Atendimento Serra: Shopping Laranjeiras- Primeira Avenida, 231, 2º piso Laranjeiras – 

Serra – ES 

 Atendimento Psicológico será On-line de acordo com a demanda da Contratada e conforme escopo descrito no 

Termo de Prestação de Serviços em anexo a essa proposta. Valor deste atendimento já encontra-se com 

desconto de Indústria aplicado (10 %). 

 A empresa ES GÁS informou que planeja retomar suas atividades parcialmente, a partir do dia 01/09/2020. Desta 

forma, o SESI compromete-se em buscar as alternativas possíveis para que as etapas iniciais (visitas às 

unidades, análise dos protocolos recebidos, envio de sugestões de melhorias e complementações de protocolos) 

sejam finalizadas até esta data. Para cumprimento deste prazo a Contratante deverá também atentar-se à 

redução dos prazos para envio das informações solicitadas, designando pessoa responsável para receber as 

informações apresentadas pelo SESI e executar das atividades propostas para a empresa. 

 O prazo para início da execução dos serviços contratados após a formalização da Proposta Comercial é de até 

07 (sete) dias úteis após o Aceite Formal da Proposta Comercial,  

 Após a apresentação dos pontos de melhorias identificados e protocolos complementares, serão realizadas as 

visitas de acompanhamento das ações nas unidades da empresa. Nestas visitas poderão ser apontadas 

necessidades de ajustes nas ações e adequações realizadas pela empresa, com o intuito de garantir a eficiência 

em relação às práticas de prevenção ao contágio da Covid-19 (Monitoramento). 

 Esta proposta tem validade de 30 (Trinta ) dias 

 

 
 

1. Confidencialidade 

 

Durante o prazo de execução desta proposta e por um período de 24 meses após o seu término ou rescisão por qualquer 

motivo, os partícipes deverão tratar as informações trocadas, disponibilizadas entre si ou que venham a tomar 

conhecimento como resultado do desenvolvimento do objeto desta proposta (doravante denominadas de informações 

confidenciais), com absoluto sigilo e não deverão revelá-las ou transmiti-las a terceiros, sem a autorização prévia, 

expressa e por escrito do outro Partícipe. 

 

 

2. Política de inadimplência 

 

A data de vencimento se dará todo dia 20 de cada mês. Pagamentos realizados após a data de vencimento serão 

acrescidos de 2% de multa e 1% de juros ao mês. A falta de pagamento das parcelas autorizará o SESI, não só a inscrever 

o nome do devedor no sistema de proteção ao crédito (SPC) ou SERASA, bem como interpor cobrança judicial, acrescido 

do pagamento de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, independente de quaisquer avisos ou notificações 

judiciais ou extrajudiciais, sem prejuízo das sanções administrativas e acadêmicas cabíveis. 

 

 
 

Emissor: SESI - SAÚDE VITORIA 

CNPJ:  03.810.480/0003-06 Insc. Estadual: Isento 

Data emissão: 14/08/2020 11:38 Validade: 30 dias 

Contato: Carolina Carvalho de Freitas 

Souza 

Telefone: 27 98802-3552 

E-mail: ccfreitas@findes.org.br 
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 É necessário assinalar os itens que serão adquiridos, listados no item “Investimento” desta proposta, validando 

o aceite dos mesmos; 

 A aceitação da proposta após seu prazo de validade acarretará possíveis mudanças de valores; 

 Em caso de aceite, é necessário assinar esta proposta e enviar por e-mail ao Agente de Relações com o 

Mercado Marcelo dos Santos Gaia do Sistema FINDES responsável pela proposta. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

Nome: 
CPF:  

 

 

 

 

Data do aceite: ________________________________  

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Testemunha 1 

Nome: 
CPF:  
 
 

_____________________________________________ 
Testemunha 2 

Nome: 
CPF:  
 
 

 

 

 

Permanecemos à disposição para mais informações. 

 

 

Atenciosamente, 

Serviço Social da Indústria – SESI – DR/ES 

Saúde e Segurança na Indústria – SSI 
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