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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  Nº:   4600209371 

 
CONTRATANTE:  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 714, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055‐

130, representada neste ato pela Assessora de Comunicação e Sustentabilidade, Cintia Coelho Dias, na forma do seu 

Estatuto Social, doravante denominada “ES GÁS”, e 

 
CONTRATADA:    ARKUS  PROPAGANDA  LTDA,  contratualmente  denominada  de  “CONTRATADA”,  CNPJ  nº 
20.491.368/0001‐07, situada na Rua Irmão Frederico, Nº 659, Jardim Regina, Jaú, São Paulo – SP. 
 

Representante: Maria Fernanda Gregio Ronchesel, Sócio Administrativa, CPF nº 277.008.358‐96. 

 

1.OBJETO 

 

1.1. O presente CONTRATO  tem por objeto a Prestação de  serviço de  sustentação, manutenção,  suporte e novos 

desenvolvimentos do web site oficial da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS, conforme Anexo I – Memorial 

Descritivo. 
 
1.2. LICITAÇÃO: Dispensa de  licitação, conforme Artigo 29  ‐  Inciso  II da Lei 13.303/2016 e artigo 98 e seguintes do 
Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS. 
 
1.3. As remissões contidas nestas condições gerais em numerais romanos referem‐se às especificações constantes da 
folha de rosto deste contrato. 

1.4. Existindo conflito ou divergência entre as especificações contidas na folha de rosto, nas condições gerais ou no 
anexo, prevalecerão as condições constantes dos documentos na seguinte ordem: 1º ‐ folha de rosto; 2º ‐ condições 
gerais; 3º ‐ anexo. 

2.SIGILO  

 
2.1. A CONTRATADA guardará sigilo sobre todos os dados e informações fornecidas pela ES GÁS, diretamente ou a 

quem  tenha  acesso  indireto,  acerca  do  objeto  contratado,  obrigando‐se,  por  si,  seus  prepostos  ou  empregados, 

através de quaisquer  intervenientes, nos  fornecimentos  e/ou  serviços  a  serem  realizados,  a não divulgá‐los nem 

fornecê‐los a  terceiros,  sem autorização expressa da ES GÁS, exceto as  informações  solicitadas pelas autoridades 

governamentais brasileiras, caso em que a CONTRATADA dará prévio conhecimento de tais informações à ES GÁS. 
 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Executar os serviços contratados de acordo com as especificações previstas neste CONTRATO e anexo I – 

Proposta da CONTRATADA, nos prazos e condições estabelecidos, sem direito à exclusividade, 

responsabilizando‐se pela direção técnica, supervisão, administração e mão‐de‐obra necessárias ao 

fornecimento dos equipamentos e à execução dos serviços contratados, declarando não existir vínculo 

empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a ES GÁS. 

3.2. As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO não cria qualquer tipo de associação, sociedade, mandato, 
agenciamento,  consórcio  e  representação  entre  a  CONTRATADA  e  a  ES GÁS,  sendo  certo que quaisquer  valores 
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exigidos  judicialmente  ou  administrativamente  da  ES  GÁS,  em  razão  das  atividades  da  CONTRATADA,  serão 
ressarcidos por esta, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da sua apresentação pela ES GÁS. 

3.3.  Caso  ocorra  a  cessão  dos  créditos  decorrentes  deste  CONTRATO  pela  CONTRATADA  a  terceiros, mediante 
autorização expressa e  formal da ES GÁS, os créditos decorrentes de  retenção pela ES GÁS por  faltas contratuais 
estarão  excluídos  da  cessão,  especialmente  se  decorrentes  de  multas  eventualmente  aplicadas  ou  de 
inadimplemento  trabalhista, previdenciário ou  fundiário. Em  tais hipóteses estes créditos  serão preferenciais à ES 
GÁS, aos credores trabalhistas e ao fisco.    

3.4. A CONTRATADA, em igualdade de condições praticadas pela ES GÁS, obriga‐se a: 
 

a) abster‐se de utilizar mão‐de‐obra  infantil ou em condição análoga à de escravo, envidando esforços para 
que tal prática conste em cláusula específica nos contratos firmados com seus fornecedores e/ou prestadores 
de serviços; 
 
b) não promover no recrutamento e na contratação da sua força de trabalho qualquer tipo de discriminação, 
seja  em  virtude,  por  exemplo,  de  raça/etnia,  cor,  idade,  sexo,  estado  civil,  posição  política,  ideológica, 
filosófica e/ou religiosa; 
 
c)  não  manter,  durante  a  execução  do  contrato,  administrador  ou  sócio  com  poder  de  direção  e/ou 
profissional  alocado  que:    seja  cônjuge,  companheiro  (a)  ou  parente  em  linha  reta  ou  colateral,  por 
consanguinidade ou afinidade, até o  terceiro grau, de empregado  (a) da ES GÁS detentor  (a) de  função de 
confiança e/ou seu superior hierárquico que tenha: (i) autorizado a contratação; (ii) assinado o contrato; ou 
seja (iii) responsável pela demanda ou contratação na BR. 
 

3.5. A  inadimplência da contratada quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, nos termos do art. 77, § 
1 o, da Lei 13.303/2016, não transfere à ES GÁS a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
 
3.6.  Todas  as  verbas  trabalhistas  e  indenizatórias  que  porventura  a ES  GÁS venha  a  responder  em  razão  dos 
empregados e prepostos da CONTRATADA alocados no presente contrato, serão ser ressarcidas pela CONTRATADA, 
no  prazo  de  05  (cinco)  dias  corridos,  a  contar  da  sua  apresentação  pela ES  GÁS,  sem  prejuízo  de  eventuais 
penalidades aplicáveis à CONTRATADA em face de tais atos. 
 
3.7. Caberá à CONTRATADA manter válida e vigente a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no decorrer 
da  vigência  contratual  e  apresentará  Fiscalização  da  ES  GÁS,  sempre  que  solicitada,  documentação  relativa  à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do Fundo 
de Garantia do Tempo de  Serviço  (FGTS) para  com  seus empregados, além de outras  certidões que  atestem  sua 
regularidade fiscal. 
 
3.8. A CONTRATADA deverá, caso for assim exigido, atender as prescrições da Lei Complementar 879/17 e Decreto 
4251‐R  /18,  que  se  aplicam  a  ES  GÁS,  visto  ser  parte  integrante  da  administração  indireta  do  Poder  Executivo 
Estadual, devendo dessa forma, se ajustar perante a SEJUS para fins de cumprimento das exigências contidas na lei e 
no decreto citados. 
 

4. OBRIGAÇÕES DA ES GÁS  

4.1. Efetuar o pagamento nos valores e condições previstos na cláusula 17. VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 
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4.2. Notificar a CONTRATADA para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto contratual 

e de eventuais multas aplicadas; 

 

4.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da ocorrência de situação permissiva de extinção contratual, nos termos 

deste CONTRATO; 

 

4.4. Por meio da ação de Fiscalização deste contrato, a ES GÁS poderá solicitar a substituição/retificação de qualquer 

item  fornecido  ou  serviço  que  esteja  em  desacordo  com  as  especificações  e  padrões  contratados  ou  contenha 

qualquer vício ou falha na geração das informações para confecção do objeto contratado, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades previstas neste instrumento. 

 
4.5. Na  hipótese  em  que  for  necessária  a  realização  de  tratamento  de  dados  pessoais  de  titulares  vinculados  à 
CONTRATADA em razão do presente Contrato, a ES GÁS deverá adotar medidas de segurança (técnicas,  jurídicas e 
administrativas), aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas 
de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando‐
se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto 
na legislação de proteção de dados e privacidade e privacidade em vigor, especialmente a Lei nº 13.709/2018, suas 
alterações e leis aplicáveis, sem prejuízo do disposto na Cláusula Segunda – SIGILO. 
 
4.6. Acompanhar,  fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento da Lei Complementar 

879/17  e  do  Decreto  4251‐R  /18,  para  que  a  CONTRATADA  se  ajuste  perante  a  SEJUS  para  cumprimento  das 

exigências da lei e do decreto citados. 

5. MULTAS CONTRATUAIS 

5.1. Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais, a ES GÁS poderá aplicar à 
CONTRATADA,  através  de  notificação  por  escrito  e  sem  prejuízo  do  disposto  no  item  6.1  deste  Instrumento,  as 
seguintes multas: 
 

a)  A  quantia  correspondente  a  1%  (um  por  cento)  ao  dia  do  valor  da  fatura  referente  ao  mês  do 
inadimplemento da CONTRATADA, até o cumprimento da exigência no caso da primeira falta, limitada ao teto 
de 10% do valor da fatura; 
 
b) A quantia  correspondente  a 2%  (dois por  cento)  ao dia do  valor da  fatura mensal  referente  ao mês do 
inadimplemento pela CONTRATADA até o cumprimento da exigência, no caso de nova falta ou reincidência de 
falta já cometida em meses anteriores consecutivos ou não, limitada ao teto de 20% do valor da fatura; 

 
5.2.  Caso  a  CONTRATADA  execute  os  serviços  em  desconformidade,  por  culpa  ou  dolo,  no  todo  ou  em  parte, 
causando prejuízo a terceiros ou à ES GÁS, será multada na quantia de 10% sobre o valor do serviço, sem prejuízo de 
responder  pelos  danos  que  eventualmente  vier  a  ocasionar.  Essa multa  não  se  aplica  aos  casos  de mora,  que 
possuem regulamentação específica no item 5.1. 
 
5.3. Caso a ES GÁS venha a ser condenada a arcar com qualquer ônus relativo aos encargos sociais e trabalhistas de 
empregados ou prepostos da CONTRATADA alocados para a execução do objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA 
ficará a sujeita a uma multa de 50% (cinquenta por cento) do valor destas despesas, sem prejuízo do ressarcimento 
dos valores eventualmente incorridos pela ES GÁS. 
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5.4. A CONTRATADA desde  já autoriza a ES GÁS a descontar das  importâncias a que  fizer  jus o valor das multas 
aplicadas  em  conformidade  com  o  disposto  neste  instrumento,  reservando‐se  à  ES GÁS  o  direito  de  utilizar,  se 
necessário, outro meio adequado à liquidação do débito. 

 
6. CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos, de 
qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorização prévia e por escrito da ES GÁS.  
 
6.2. Eventual autorização da ES GÁS estará condicionada às exceções que  lhe competirem contra a cedente, posto 
que os pagamentos  à  cessionária  estarão  condicionados  ao preenchimento, pela  cedente, ora CONTRATADA, de 
todas  as  suas  obrigações  contratuais,  bem  como  às  suas  obrigações  decorrentes  de  lei,  como  as  trabalhistas, 
fundiárias e previdenciárias. Em tais casos a ES GÁS poderá promover à retenção, sendo tais créditos privilegiados à 
ES GÁS, aos funcionários da CONTRATADA, bem como ao fisco. 
 
6.3. A CONTRATADA poderá subcontratar ou ceder de forma parcial ou total o escopo, previstos neste CONTRATO, 
após expressa e prévia análise e concordância da ES GÁS.  
 
6.3.1. Na hipótese de subcontratação, caso a CONTRATADA não efetue os pagamentos devidos à SUBCONTRATADA, 
e  esta  venha  a  efetuar  reclamação  à  ES  GÁS,  ou  colocar  em  risco  a  continuidade  dos  serviços  prestados,  a 
CONTRATADA  obriga‐se  a  efetuar  o  pagamento  devido  à  SUBCONTRATADA,  sob  pena  de  descumprimento 
contratual com aplicação das multas decorrentes do ato e, eventualmente, da retenção do pagamento. 
 
6.4.  O  vínculo  jurídico  entre  CONTRATADA  e  a  sua  subcontratada  não  se  estende  à  ES  GÁS,  permanecendo  a 
primeira  integralmente obrigada pelo  fiel e perfeito cumprimento dos serviços contratados, na  forma do presente 
CONTRATO. 
 
7. EXTINÇÃO 

7.1.  O  presente  CONTRATO  ficará  rescindido  de  pleno  direito  por  ambas  as  partes,  independentemente  de 

interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

 

7.1.1. Inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste instrumento; 

 

7.1.2.  Pedido  ou  proposição  de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  pedido,  requerimento,  decretação  ou 

homologação de  falência, convolação de  recuperação  judicial em  falência, ou ainda  legítimo protesto de  título de 

emissão ou co‐obrigação da CONTRATADA, sem sustação no prazo legal; 

 

7.1.3. Lentidão ou  irregularidade no seu cumprimento,  levando a ES GÁS a presumir a não‐conclusão ou conclusão 

irregular da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

 

7.1.4. Atraso injustificado no fornecimento/entrega; 

 

7.1.5. Paralisação do fornecimento/entrega sem justa causa e prévia comunicação a ES GÁS; 

 

7.1.6. A dissolução da sociedade.  

 

7.2. A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 
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7.2.1.  Execução  da  garantia  contratual,  acaso  existente,  para  ressarcimento  à  ES  GÁS  dos  valores  das  multas 

aplicadas e de quaisquer outros ressarcimentos devidos; 

 

7.2.2. Compensação dos créditos a que a CONTRATADA fizer  jus, com os créditos devidos a que a ES GÁS fizer  jus, 

em razão das multas por esta aplicadas e de quaisquer outras quantias ou indenizações devidas, em razão da ação ou 

omissão da CONTRATADA na execução dos fornecimentos/serviços pactuados; 

 

7.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à ES GÁS. 

 

7.3. O presente CONTRATO poderá ser  resilido por quaisquer das PARTES sem que assista à outra parte qualquer 

direito  à  reclamação  e/ou  indenização,  desde  que  a  PARTE  interessada  manifeste  sua  vontade  de  extinguir  o 

CONTRATO mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

7.3.1. A resilição eventualmente requerida pela CONTRATADA não poderá ocorrer quando já houver sido realizado 

pedido de fornecimento pela ES GÁS pendente de entrega e eventual instalação, devendo quanto a estes pedidos ser 

dado o devido tratamento contratual. 

 

8. INCIDÊNCIAS FISCAIS 

8.1. Os tributos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorrência direta deste contrato ou de sua execução, 
são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso. 
 
8.2. Não se entende como tributos devidos em decorrência direta deste contrato aqueles cujo ônus econômico deve 
ser  suportado  pela  CONTRATADA,  tais  como:  IRPJ,  CSLL,  IOF,  contribuições  previdenciárias  sobre  folha  de 
pagamentos, dentre outros. 
 
8..3. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos incidentes sobre 
a  execução  dos  serviços,  não  cabendo  qualquer  reivindicação  fundada  em  erro  nessa  avaliação,  para  efeito  de 
solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
8.4.  A  ES  GÁS,  quando  fonte  retentora,  irá  descontar  e  recolher  dos  pagamentos  que  efetuar,  nos  prazos  da 
legislação, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, não tendo a CONTRATADA direito à majoração 
da base de cálculo nem revisão dos preços.  
 
8.5.  A  CONTRATADA  fornecerá  previamente  todos  os  documentos  necessários  para  a  eventual  redução  ou 
eliminação da retenção a ser efetuada pela ES GÁS, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.  
 
9. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

9.1.  As  hipóteses  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  previstas  no  Art.  393  do  Código  Civil  Brasileiro,  serão 
excludentes de responsabilidade das PARTES contratantes, exceto nos casos de mora estipulados nos arts. 394, 395 e 
399 do CCB. 
 
9.1.1. Qualquer suspensão na execução dos serviços, em decorrência dos fatos assinalados neste item, será limitada 
ao período em que suas consequências persistirem, hipótese em que as partes suportarão suas respectivas perdas e 
custos. Esse período poderá ser acrescido, mediante acordo entre as partes, ao prazo contratual. 
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9.2. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força maior, a parte 
impossibilitada de cumprir a  sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por escrito, até 24  (vinte e quatro) 
horas da ocorrência do caso fortuito ou força maior. 
 
9.3. Se o impedimento resultante de caso fortuito ou força maior perdurar por mais de 15 (quinze) dias contínuos ou, 
se comunicado, desde  logo, como capaz de  retardar, por prazo  superior a 15  (quinze) dias, o cumprimento deste 
instrumento,  qualquer  das  PARTES  poderá  optar  pelo  encerramento  ou  pela  suspensão  imediata  dos  serviços, 
satisfazendo as obrigações reciprocamente devidas, até a data de início do referido impedimento. 
 
9.4. Se o CONTRATO for encerrado por motivo de força maior ou caso fortuito, a CONTRATADA terá direito a receber 
da ES GÁS apenas o valor dos serviços executados até o encerramento. 
 
10. PROPRIEDADE DOS RESULTADOS E DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10.1. Nos  casos em que  a execução dos  serviços objetivar a  implementação em  favor da ES GÁS de projetos ou 
serviços  técnicos  especializados,  sob  encomenda,  os  direitos  patrimoniais  serão  de  propriedade  da  ES GÁS,  sem 
prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores. 
 
10.2. A CONTRATADA não poderá fazer uso do nome ES GÁS, da Marca ES GÁS, da expressão “a serviço da ES GÁS” 
ou expressões similares, em especial em uniformes, veículos, ferramentas e equipamentos, de propriedade ou não 
da CONTRATADA,  salvo  quando  prévia  e  expressamente  autorizada ou  solicitada, por  escrito,  pela  ES GÁS.  Será 
permitida apenas a referência à ES GÁS no portfólio da CONTRATADA como referência de clientes. 
 
10.3. É vedado à CONTRATADA a utilização ou citação da marca ou do  logotipo do ES GÁS em suas faturas, notas 
fiscais, cartões de visita pessoais ou corporativos e  impressos  fiscais de qualquer tipo ou natureza, exceto quando 
autorizado, por escrito, pelo ES GÁS.  

 
11. RESPONSABILIDADE CIVIL E DECLARAÇÃO DAS PARTES 

11.1. A responsabilidade da ES GÁS e da CONTRATADA por perdas e danos será limitada aos danos diretos de acordo 
com o Código Civil Brasileiro, excluídos os danos indiretos e lucros cessantes.  Nenhuma das PARTES exclui ou limita 
suas responsabilidades em relação à responsabilidade civil perante terceiros. 
 

11.2. As partes ainda declaram que:  

 

11.2.1. As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como manifestamente proporcionais; 

 

11.2.2.  A  proporcionalidade  das  prestações  assumidas  é  decorrente  de  valores  vigentes  ao  tempo  em  que  é 

celebrado o presente Contrato; 

 

11.2.3.  Estão  cientes  de  todas  as  circunstâncias  e  regras  que  norteiam  o  presente  negócio  jurídico,  e  detêm 

experiência nas atividades que lhes competem por força deste Contrato; 

 

11.2.4. Sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da probidade e da boa‐fé, presentes também, 

tanto na sua negociação, quanto na sua celebração; 

 

11.2.5. Mediante  sua  assinatura,  prevalecerá  o  presente  Contrato,  substituindo  quaisquer  tratativas,  escritas  ou 

orais, anteriormente mantidas entre as partes, quanto ao objeto deste Contrato. 
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12. CLÁUSULA DE CONFORMIDADE 

12.1. A CONTRATADA, em igualdade de condições usuais praticadas pela ES GÁS, declara e garante que com relação 
às  atividades,  operações,  serviços  e  trabalhos  vinculados  ao  objeto  do  presente  contrato,  que  ela  própria,  seus 
administradores  empregados,  representantes  ou  terceiros  a  seu  serviço,  não  realizaram,  não  ofereceram,  não 
prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, 
não  prometer,  nem  autorizar,  direta  ou  indiretamente,  qualquer  pagamento,  presente,  entretenimento,  viagem, 
promessa  ou  outra  qualquer  vantagem  para  o  uso  ou  benefício,  direto  ou  indireto,  de  qualquer autoridade  ou 
funcionário público, partido político, autoridade de partido político,  candidato a  cargo eletivo, ou qualquer outro 
indivíduo  ou  entidade,  quando  tal  oferta,  pagamento,  presente,  promessa,  entretenimento  ou  qualquer  outra 
vantagem  constituir  violação  às  leis  aplicáveis,  incluindo, mas não  limitado,  à  Lei 9.613/98,  à  Lei 12.846/13 e  ao 
Código  Penal  Brasileiro.  A  CONTRATADA  declara  ainda  que  tem  ciência  dos  termos  do  Código  de  Conduta  e 
Integridade da ES GÁS, e se compromete a observar os preceitos e regras deles emanados. 
 
 
13. SANÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
13.1 ‐ Sem prejuízo das multas ou rescisão contratual, bem como de outras sanções legais e regulamentares cabíveis, 
a  ES  GÁS  poderá  aplicar  à  CONTRATADA,  sempre  após  regular  procedimento  administrativo  no  qual  sejam 
assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas: 
 

a) Advertência 

b) Multa Administrativa; e 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ES GÁS.  

13.1.1. A Advertência é cabível sempre que o ato praticado não tenha acarretado danos à ES GÁS, suas instalações, 

pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade mais gravosa. 

13.1.2.  A  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a  ES  GÁS 

(“Suspensão”)  é  cabível  sempre  que  for  praticada  ação  ou  omissão  com  potencialidade  de  causar  ou  que  tenha 

causado dano à ES GÁS,  suas  instalações, pessoas,  imagem, meio ambiente ou a  terceiros, e que não  justifique a 

imposição de penalidade menos gravosa. 

13.1.2.1. A Suspensão pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso concreto. 

13.1.3.  A ES GÁS poderá, justificadamente: 

a)  aplicar  Multa  Administrativa  branda,  média  ou  grave,  respectivamente,  em  substituição  integral  à 

Advertência ou à Suspensão Branda, Média ou Grave; 

b) aplicar Multa Administrativa grave ou média, cumulada com Suspensão Branda, Média ou Advertência, em 

substituição à Suspensão Grave; 

c)  aplicar Multa  Administrativa  média  ou  branda,  cumulada  com  Suspensão  Branda  ou  Advertência,  em 

substituição à Suspensão Média; 
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d) aplicar Multa Administrativa branda, cumulada com Advertência, em substituição à Suspensão Branda; 

13.1.3.1. A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas: 

Multa Administrativa branda = 0,1% RB + 0,1% VC + VPA 

     3 

 

Multa Administrativa média = 0,2% RB + 0,2% VC + VPA 

                                                              3 

 

Multa Administrativa grave = 0,4% RB + 0,4% VC + VPA 

                                                                         3 

Onde: 

RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano  fiscal  imediatamente anterior à conduta que enseja a 

aplicação da multa 

VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação) 

VPA  =  valor  do  prejuízo  apurado  a  partir  da  conduta  da  CONTRATADA  (não  havendo  prejuízo  ou 

impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto 

nos casos em que a sanção se referir a  inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal  limite não 

será aplicado. 

13.1.3.1.1. O Valor da Multa Administrativa será  limitado a 10% do valor do Contrato, exceto nos casos em que a 

sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado. 

 

13.1.3.1.2.  A  efetivação  da  substituição  das  sanções  de  Advertência  ou  Suspensão  pela  sanção  de  Multa 

Administrativa,  prevista  no  item  13.1.3.1,  apenas  ocorrerá  quando  do  adimplemento  integral  da  Multa 

Administrativa substitutiva pela CONTRATADA. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Advertência 

ou Suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação. 

 
14. FISCALIZAÇÃO 

 

14.1. A ES GÁS exercerá a fiscalização da execução dos serviços contratados através de empregado especialmente 

designado para tal fim, que terá os mais amplos poderes para: 

 

14.1.1. Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica, ou que atente contra a 

segurança ou bens da ES GÁS e/ou de terceiros. 

 

14.1.2.  Determinar  a  prioridade  dos  serviços  e  as  condições  de  sua  execução,  solucionando  quaisquer  casos 

concernentes à matéria. 

 

14.2.  A  ação  ou  omissão,  total  ou  parcial,  da  FISCALIZAÇÃO  da  ES  GÁS  não  eximirá  a  CONTRATADA  da  total 

responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 
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14.3. Nos casos de inobservância pela CONTRATADA das exigências formuladas pela FISCALIZAÇÃO da ES GÁS, terá 

esta,  além  do  direito  de  aplicação  das  sanções  previstas  neste  CONTRATO,  também  o  direito  de  suspender  a 

execução dos serviços contratados. 

 

14.4. Cabe à FISCALIZAÇÃO da ES GÁS e ao preposto ou representante da CONTRATADA registrar no Relatório de 

Ocorrências  (RDO)  as  irregularidades  ou  falhas  que  encontrarem  na  execução  dos  serviços,  nele  anotando  as 

observações ou notificações cabíveis, assinando‐o as PARTES em conjunto. Caso a CONTRATADA se recuse a assinar, 

a ES GÁS poderá colher assinatura de duas testemunhas em substituição. 

 

14.5. Todas as comunicações ou notificações previstas neste instrumento deverão ser feitas por escrito, por meio do 

Relatório de Ocorrências (RDO) e/ou por meio de correspondências enviadas ao endereço das PARTES, constantes do 

preâmbulo deste CONTRATO. 

 

14.6. Na vigência do prazo contratual, a ES GÁS  realizará avaliação de desempenho da CONTRATADA, através do 

Boletim  de  Avaliação  de  Desempenho  (BAD),  abrangendo  as  equipes,  equipamentos,  materiais,  instalações, 

qualidade  e  eficácia.  Os  resultados  das  avaliações  de  desempenho  serão  comunicados  ao  longo  da  execução 

contratual e consolidadas ao final do CONTRATO. 

 
15. DIREÇÃO TÉCNICA 
 

15.1. A direção técnica dos serviços contratados caberá exclusivamente à CONTRATADA, que se obriga a obedecer 

aos procedimentos de trabalho elaborados de comum acordo com a ES GÁS. 

 

15.2.  A  CONTRATADA  far‐se‐á  representar,  nos  serviços  contratados,  por  um  técnico  habilitado  denominado 

encarregado/preposto, que dirigirá os trabalhos. 

 

15.3. A CONTRATADA deverá  informar por carta o nome do encarregado e/ou preposto  responsável pela direção 

técnica dos contratados. 

 

15.4. Em caso de falta ou impedimento ocasional, o técnico representante da CONTRATADA deverá ser substituído 

por outro preposto da CONTRATADA, que deverá ter os mesmos poderes do encarregado substituído. 

15.5. O nome do encarregado e/ou preposto representante da CONTRATADA e o do seu eventual substituto deverão 

ser previamente comunicados à ES GÁS. 

 
16. PROTEÇÃO DE DADOS 

  

16.1.  As  Partes  deverão,  nos  termos  deste  Contrato,  cumprir  com  suas  respectivas  obrigações  que  lhes  forem 

impostas de  acordo  com  as diretrizes estabelecidas na  “Lei de Proteção de Dados Pessoais” que, para  fins desta 

cláusula,  significam  todas  as  leis,  regras,  regulamentos,  ordens,  decretos,  orientações  normativas  e  auto 

regulamentações aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem limitação, a Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”). 

 

16.2. Fica desde  já estabelecido que cada Parte será a única responsável por determinar sua conformidade com as 

Leis de  Proteção de Dados  Pessoais  aplicáveis  a  ela.  Em nenhum momento  ou  circunstância,   uma Parte deverá 

monitorar  , solicitar ou sugerir a outra Parte sobre as Leis de Proteção de Dados Pessoais aplicáveis à outra Parte, 

reconhecendo  que  cada  Parte  será  responsável  pela  suficiência  de  suas  políticas  e  salvaguardas  de  proteção  de 

dados pessoais, em conformidade com as Leis de Proteção de Dados Pessoais. 
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16.3.  Caso  a  ES GÁS  considere,  seja  por  imposição  legal  ou  por  sua  livre  vontade  e  a  qualquer  tempo,  que  são 

necessárias  medidas  adicionais  para  regular  a  proteção  de  dados  pessoais  relacionadas  ao  cumprimento  das 

obrigações do presente Contrato, para atendimento a Lei de Proteção de Dados Pessoais, acordam as partes e se 

comprometem desde já, a celebrar Termo Aditivo ao presente instrumento para cumprir tal objetivo. 

 

 

17. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 23.440,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e quarenta reais) 

 
17.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA cobrará o valor total de R$ 23.440,00, o pagamento será realizado 

mensalmente em 30 dias mediante a prestação do serviço, conforme especificado no Anexo I deste CONTRATO. 
 
18. FORMA DE PAGAMENTO:  

 
18.1. Os pagamentos devidos pela força deste CONTRATO serão efetuados conforme o estabelecido na cláusula 17. 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO, desde que a CONTRATADA apresente os documentos de cobrança (nota fiscal e/ou 
fatura), indispensáveis à regularidade do pagamento. 
 
18.2. A  CONTRATADA  deverá  fazer  constar  nos  documentos  de  cobrança  apresentados:  o  nome  do  banco  e  da 
agência, o nº da sua conta corrente, bem como o nº deste CONTRATO.  
 
18.3. Os documentos de cobrança apresentados com incorreções ou incompletos serão devolvidos à CONTRATADA e 
o prazo de pagamento poderá ser postergado pelo tempo necessário à sua reapresentação, sem que seja permitida à 
CONTRATADA atualização dos preços. 
 
18.4. Fica assegurado, ainda, à ES GÁS o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, por força deste 
CONTRATO ou em outro contrato mantido com a ES GÁS, importâncias correspondentes a: 
 

a) Todos os débitos a que  tiver dado  causa, notadamente multas de qualquer espécie e os decorrentes de 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários; 
 
b) Despesas relativas à correção de falhas; 
 
c)  Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos; 
 

 
18.5. Caso a ES GÁS  realize  retenções/deduções nas  faturas da CONTRATADA que, posteriormente, verifiquem‐se 
incorretas ou em desacordo com o determinado neste CONTRATO, os valores  incorretamente  retidos deverão ser 
devolvidos  após  a  conclusão  do  procedimento  interno  da  ES  GÁS  que  reconhecer  a  realização  de 
retenções/deduções  indevidas,  atualizado  monetariamente  com  base  no  IPCA  (Índice  Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo), pro rata die. 

 

19. ÍNDICE DE REAJUSTE: não aplicável 

 

20. PRAZO CONTRATUAL: O presente CONTRATO terá o prazo de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado através da celebração de Termo Aditivo. 
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21. LOCAL DE COBRANÇA / DADOS PARA FATURAMENTO:

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO ‐ ES GAS  
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 714, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA‐ ES 
CEP: 29.055‐130  
CNPJ: 34.307.295/0001‐65 
Inscrição Municipal: 4706573 
Inscrição Estadual: 083.593.06‐3  

É obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica utilizando os dados informados neste contrato após execução dos 

serviços contratados. 

É obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Serviços utilizando inscrição, ainda que provisória, do (s) Município (s) onde 

serão prestados os  serviços pela CONTRATADA. Caso a Nota  Fiscal de  Serviços  seja emitida por estabelecimento 

situado em outro município, a ES GÁS  irá reter e recolher o  ISS para o município onde está configurada a unidade 

econômica,  nada  cabendo  à  CONTRATADA,  ainda  que  recolha  o  ISSQN  para  outro município,  sendo  que  nesta 

hipótese arcará exclusivamente com este ônus, em decorrência do descumprimento desta cláusula.  

Considera‐se  configurada  Unidade  Econômica  no  local  em  que  houver  um  complexo  de  bens  organizado  para 

viabilizar a atividade de prestar serviços. 

22. FORO: Comarca da Capital da cidade de Vitória no Estado do Espírito Santo, para dirimir questões decorrentes

deste instrumento, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23. AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO: A presente contratação por dispensa de licitação, nos termos Artigo 29 ‐
Inciso II da Lei 13.303/2016 e artigo 98 e seguintes do Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS, instruído no
Processo 4500792021, foi autorizada pelo Diretor Presidente, conforme FTDDPRES 09/2021.

24. ANEXOS CONTRATUAIS:

ANEXO I – Memorial Descritivo e anexos; 

ANEXO II ‐ Planilha de Preços Unitários; 

ANEXO III – Proposta comercial da contratada. 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento: 

Vitória, 08 de junho de 2021.

ES GÁS:  CONTRATADA: 

______________________________________  _____________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO  ARKUS PROPAGANDA LTDA 

Cintia Coelho Dias 
Assessora de Comunicação e Sustentabilidade 

Maria Fernanda Gregio Ronchesel 
Sócia ‐ Administrativa 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 4600209371

12 

Pública 

TESTEMUNHAS: 

_______________________ 
NOME: 
CPF: 

TESTEMUNHAS: 

_______________________ 
NOME: 
CPF: 
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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 à 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. 

 

A manutenção de sites é um serviço fornecido por empresas da área de web que visa cuidar de 

um site que esteja no ar. Dessa forma, a empresa contratada, geralmente é responsável pelos 

backups, segurança, atualizações de software, correções, ajustes, melhorias, programação das 

paginas e atualizações de conteúdo. 

 

2. Objetivo, objeto e Premissas desse Memorial. 

 

2.1 Objetivo 

 

Esse memorial descritivo tem por objetivo apresentar de forma transparente, as especificações 

técnicas em que o site registrado no domínio www.esgas.com.br foi desenvolvido bem como as 

qualificações técnicas esperadas da licitante que servirão base para a contratação dos serviços 

para: 

- Desenvolvimento contínuo. 

Execução continua de melhorias e implementação de novas funcionalidades focadas nas 

necessidades da companhia. 

- Atualizações. 

Executar as atualizações do WordPress, plugins e temas de forma planejada depois de 

estudadas, testadas para serem aplicadas em produção com o máximo de segurança. 
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- Segurança. 

Executar procedimentos para revisar, manter e corrigir qualquer eventualidade através de 

rotinas de verificação e correções de vulnerabilidades. 

- Backup e contigência. 

Definir e executar periodicamente o plano de backup dos arquivos e banco de dados 

observando os seguintes pontos: 

 Janela de Backup; 

 Versionamento; 

 Tempo de retenção; 

 Archiving ou descarte; 

 Tempo estimado para o processo de restauração; 

 Capacidade de armazenamento necessária. 

 

2.2 Objeto 

 

Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sites e soluções web para 

fornecimento de serviço de sustentação, manutenção, atualização e configurações corretivas, 

adaptativas, e evolutivas, implementação de novos desenvolvimentos, ou alterações nas 

páginas e soluções já desenvolvidas, evolução tecnológica, assistência técnica, suporte e 

treinamento para os usuários  da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS. 

 

2.3 Premissas 

 

a) Definições 

 

As definições do site como marca, slogan, identidade visual deverão estar em conformidade com 

o plano de trabalho estabelecido pela área de comunicação e sustemtabilidade da ES GÁS. 
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A CONTRATADA será responsável em monitorar toda a plataforna de desenvolvimento do site 

de maneira preventiva cuidando para que o ambiente sempre esteja atualizado. A empresa 

contratada, ficará responsável pelos backups, segurança e atualizações de conteúdo. 

 

A CONTRATADA deverá monitorar todo ambiente em que o site se encontra hospedado sendo 

responsável em realizar preventivamente, atualizações, corrigindo situações críticas e de 

segurança, implementando novas melhorias e cuidando para que o site sempre esteja em pleno 

funcionamento. 

 

A CONTRATADA deverá sempre interagir com a TI da ES GÁS, avisando e repassando 

preventivamente as mensagens e avisos de alerta en erros dos ambientes monitorados, bem 

como o planejamento e as ações necessárias para realização das manutenções com estimativa 

de horas e prazo para execução do serviço, com base nisso, será emitida uma AS (autorização 

do serviço) para que o serviço seja executado e as e as horas de trabalho sejam subtraídas do 

saldo do banco de horas contratado. 

 

A CONTRATADA deverá realizar novos desenvolvimentos ou modificações na estrutura atual do 

site sempre que solicitado pela ES GÁS observando os seguintes critérios: 

 Os novos desemvolvimenteo serão realizados sob medida, esses serviços serão tratados 

como solicitações sob demanda, e as horas de trabalho utilizadas deverão ser subtraídas 

do saldo do banco de horas contratado. 

 Deverá ser realizado previamente um briefing com a área cliente para entender o processo, 

coletar dados, levantar requisitos, definir layout, para posterior desenho da solução, 

dimensionamento das horas de trabalho, definição de escopo e prazos de entrega. 

 O levantamento, deverá ser apresentado para aprovação do cliente interno da ES GÁS. 

 O projeto sendo aprovado pela area de negócio a fiscalização do contrato emitirá uma AS 

autorizando a execução do serviço. 

  Após a entrega do produto, será realizado a medição para que o serviço seja faturado e 

cobrado da ES GÁS. 
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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 dos trabalhos se comprometendo ainda a 

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

companhia. 

 

A CONTRATADA deverá manter o site da ES GÁS 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 de estrutura de páginas com suporte na linguagem de 

programação desenvolvida com gerenciamento da hospedagem por meio de paineis e controle. 

 

A CONTRATADA deverá garantir que 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 formalmente 

ao seu departamento de tecnologia da informação após o período máximo de 30 dias do seu 

desenvolvimento ou publicação. 

 

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 

negativa de débitos municipais,Certidão negativa de débitos trabalhistas, nada consta no cadastro 

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade. 
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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. 

 

As propostas devem descrever clara e detalhadamente tudo que será oferecido para sustentação, 

manutenção e melhoria contínua do 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 

 

É estremamente recomendado a realização de um briefing por meio de reunião remota entre a 

empresa licitante e a área de TI da ES Gás para passagem de informações e esclarecimento de 

dúvidas com obejtivo de embasar a elaboração da proposta. 

 

Nessa ocasião, a licitante deverá apresentar os principais trabalhos já desenvolvidos pela 

empresa, as tecnologias utilizadas e qual ferramenta de gestão de conteúdo foi utilizada.  

 

3. Produtos e Serviços 

 

Fornecimento de mão-de-obra especializada em desenvolvimento de sites com Design 

responsivo, layout personalizado, ferramentas de integração de sistemas, utilizando linguagens 
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de programação web, domínio da plataforma Wordpress, conhecimento amplo do ambiente de 

hospedagem cloud da Hostinger e banco de dados My SQL para prover a sustentação, 

manutenção, atualização e configurações corretivas, adaptativas, e evolutivas, implementação de 

novas páginas, ou alterações na estrutura existente do site oficial da ES GÁS. 

 

Entregas esperadas: 

 

- Design e Novos Desenvolvimentos para melhoria continua do site; 

- Suporte Ténico; 

- Ajuastes e correções; 

- Revisão e verificação de segurança e correções de vulnerabilidade; 

- Atualizações do núcleo (core) do WordPress, Plugins e temas; 

- Backups de arquivos e banco de dados; 

- Gestão da Hospedagem; 

- Rotinas de verificação de segurança; 

- Uso de metodologias ágeis de desenvolvimento; 

- Réplica em quatro ambientes (desenvolvimento, homologação, interno e externo e produção) e 

repositório de versionamento; 

- Consultoria técnica especializada; 

- Integração entre sistemas, Web Service REST/SOAP, API entre outras a serem analisadas. 

 

4. Execução do Serviços 

 

4.1 Habilitação Ténica 

O Profissional que será responsável em executar as manutenções no ambiente, instalações e 

configurações da area destinada a hospedagem, 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 conhecer metodologias de 

desenvolvimento, possuir domínio em linguagens de programação web, na platadorma WordPress 



 
 
 
 

 

8 

Pública 

bem como 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. 

 

4.2 Critérios de médição 

 

a) A empresa contratada identifica a não conformide e comunica de maneira formal a área de TI 

da ES GÁS; 

b) A área de negócio identifica o problema ou oportunidade e gera a demanda na area de TI da 

ES GÁS de maneira formal; 

c) A area de TI da ES GÁS identifica a não-conformidade; 

 

A TI da ES GÁS recebe a demanda e analisa e então inicia-se o fluxo de execução respeitando a 

seguinte ordem.  

 

 AS - Autorização de Serviço; 

 Para cada serviço solicitado deverá haver uma AS emitida e aprovada pelo gerente e 

fiscal do contratro da ES GÁS. 

 

 RAT – Relatório de atendimeto técnico; 

 Para cada atendimento realizado a empresa contratada deverá ser emitido uma RAT 

com o numero da AS, horário inicial e final, intervalos do atendimento e descrição detalhada 

do serviço executado assinada pelo analista que realixou o atendimento. A RAT deverá ser 

enviada para assinatura do fiscal e gerente do contrato. 

 

 BMS – Boletim de medição de serviço; 

 No primeiro dia útil do mês subsequente a contratada deverá apresentar o boletim de 

medição de serviço com o quantitativo de horas das AS’s executadas no mês. 

 Depois de conferido e assintado pelo fiscal e gerente do contrato, o BMS é devolvido 

para a contratada emitir a NF e boleto para pagamento. 
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5. Especificação Técnica 

 

5.1 Definições Gerais para novos desenvolvimentos 

Os novos desenvolvimentos deverão 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.  

 5.2 Informações técnicas referentes a Plataforma WordPress e do Servidor 

Website desenvolvido utilizando a plataforma padrão WordPress, plugins e temas com as 

tecnologias front-end HTML5, CSS3, PHP e javascript. O código foi projetado com melhor 

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

Google Chrome e Safari. Codificação otimizada (SEO), que visa o melhor posicionamento das 

páginas de um site nos mecanismos de buscas de maneira orgânica. 

Entre os recursos técnicos projetados 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 foi desenvolvido compativelmente com a infraestrutura existente (Amazon AWS) com 

suporte ao sistema operacional Linux; compatível com PHP; hospedado em nuvem em ambiente 

dedicado e banco de dados My SQL. 
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5.3 Informações ténicas referente a Hospedagem do site 

 

O web site e domínio registrado no departamento NIC.br com DNS esgas.com.br de titularidade 

da Companhia de Gás do Espirito Santo se encontra hospedado na Hostinger em ambiente cloud, 

plano professional, dedicado com certificado de segurança SSL preparado para armazenar 

conteúdos do site empresarial corporativo com acesso para atualizações, publicações e 

manutenções  via cliente FTP ou SSH, bem como por meio de ferramentas para gerenciamento 

da hospedagem. 

 

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. 

 

5.4 Informações sobre Design 

 

A elaboração do design das páginas foi realizada com práticas de UI/UX com tecnologia 

responsiva, compatível com smartphones e tablets, PCs e notebooks. Foi incorporado 

elementos de acessibilidade, bem como área para contraste, aumento de fonte e outras 

requisições do gênero. 
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Componentes - As páginas web foram construídas com conteúdo dinâmico, utilizando 

componentes, de forma que, quando colocadas em produção tiveram o 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, estando preparado para suportar as extensões: JPG, PNG, PDF, MP3 MP4; 

As páginas foram desenvolvidas de maneira a possibilitar uma navegação amigável intuitiva, de 

forma que facilite interatividade com visitante. 

6 Documentação e Treinamento 

 

Deverá ser disponibilizada toda documentação pertinente a programação de novas paginas 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 

conteúdo do site. 

 

7 Anexos 

 

Anexo I – Informações sobre o CMS WordPress; 

Anexo II – Informações sobre o ambiente de hospedagem do site na Hostinger; 

Anexo III – Planilha de Preços Unitários. 

 

 





































































































































































































































































































Estrutura de pastas do site no padrão WordPress acessadas por meio do protocolo FTP. 
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DATA:
27/05/2021

ITEM QUANTIDADE UNIDADE PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

01.00

01.01 120,00                 65,00                   7.800,00R$          

01.02 115,00                 66,00                   7.590,00R$          

01.03 115,00                 70,00                   8.050,00R$          

350,00                 

23.440,00R$        

DESCRIÇÃO

Anexo I - Planilha de Preços Unitários

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE OFICIAL DA ES GÁS

SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA

TOTAL

OBSERVAÇÕES

Ambientes: Wordpress e Hostinger.

Caso o valor da hora seja o mesmo para todos os itens, podemos manter uma única linha na planilha de preços unitários, caso haja valores diferentes para cada tipo de 
serviço, teremos que fazer a media para se obter uma uma única verba para ser utilizada conforme a necessidade.

Serviços sob demanda

Sustentação - Serviço de Manutenções, Atualizações, e Configurações 
corretiva, adaptativa e evolutiva.

Service Desk - Serviço de Suporte e Treinamento

Evolução Tecnológica - Solicitação de Novos Desenvolvimentos (Serviço de 
Programação)

HH

TOTAL (H/H):

CONTRATADACOMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS

VALOR GLOBAL POR EXTENSO

ASSINATURAS

ARKUS PROPAGANDA LTDA:20491368000107
Assinado de forma digital por ARKUS PROPAGANDA 
LTDA:20491368000107 
Dados: 2021.05.27 14:52:46 -03'00'



Proposta para
PROPOSTA COMERCIAL

SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
SUPORTE E NOVOS DESENVOLVIMENTOS DO 

WEB SITE OFICIAL DA COMPANHIA DE GÁS DO 
ESPÍRITO SANTO - ES GÁS

ES GÁS



Olá,
Preparamos esta proposta para o projeto de 

SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E 
NOVOS DESENVOLVIMENTOS DO WEB SITE OFICIAL DA 

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS.
Vamos lá?



re
su

m
o Fornecimento de mão-de-obra especializada em desenvolvimento de

sites com Design responsivo, layout personalizado, ferramentas de
integração de sistemas, utilizando linguagens de programação web,
domínio da plataforma Wordpress, conhecimento amplo do
ambiente de hospedagem cloud da Hostinger e banco de dados My
SQL para prover a sustentação, manutenção, atualização e
configurações corretivas, adaptativas, e evolutivas, implementação
de novas páginas, ou alterações na estrutura existente do site oficial
da ES GÁS.



en
tr
eg

as
- Design e Novos Desenvolvimentos para melhoria continua do 

site; - Suporte Ténico; 
- - Ajustes e correções; 
- - Revisão e verificação de segurança e correções de 

vulnerabilidade; 
- - Atualizações do núcleo (core) do WordPress, Plugins e temas; 
- - Backups de arquivos e banco de dados; 
- - Gestão da Hospedagem; 
- - Rotinas de verificação de segurança; 
- - Uso de metodologias ágeis de desenvolvimento; 
- - Réplica em quatro ambientes (desenvolvimento, homologação, 

interno e externo e produção) e repositório de versionamento;
- - Consultoria técnica especializada.



pr
op

os
ta

- Prazo de Pagamento: conforme memorial descritivo enviado
- Validade da Proposta: 60 dias

01.00

01.01 120,00                 65,00                   7.800,00R$          

01.02 115,00                 66,00                   7.590,00R$          

01.03 115,00                 70,00                   8.050,00R$          

350,00                 

23.440,00R$        TOTAL

Serviços sob demanda

Sustentação - Serviço de Manutenções, Atualizações, e Configurações 
corretiva, adaptativa e evolutiva.

Service Desk - Serviço de Suporte e Treinamento

Evolução Tecnológica - Solicitação de Novos Desenvolvimentos (Serviço de 
Programação)

HH

TOTAL (H/H):

ARKUS 
PROPAGANDA 
LTDA:2049136
8000107

Assinado de forma 
digital por ARKUS 
PROPAGANDA 
LTDA:20491368000107 
Dados: 2021.05.27 
14:53:21 -03'00'



Somos a ARKUS :)
Uma agência que atua como parceiro estratégico para gerar resultados
efetivos de negócios para sua empresa, destacando-a em seu mercado
e proporcionando o crescimento a médio e longo prazo.
Aqui, integramos a estratégia à criatividade, gerando projetos relevantes
de marketing digital, mídia, branding & design, totalmente voltados
para o planejamento e o monitoramento de resultados (métricas e KPI´s).
Um time jovem, atendo às inovações e em busca continua por
conhecimento, somado à experiência e à vivência dos 16 anos da
ARKUS, permite-nos oferecer resultados efetivos em uma era híbrida,
de transformação digital e de tendências que se fazem e refazem o
tempo todo.



Pronto para os 
resultados futuros?

Obrigado!
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