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TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS, 
ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, ATENDIMENTO 
AO CLIENTE E DE CONTROLE, PLANEJAMENTO E 
REGULAÇÃO NO ÂMBITO DA CONCESSÃO 
EXERCIDA PELA ES GÁS, SOB Nº 4600209351, QUE 
ENTRE SI FIRMAM: 

 
A) COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO, contratualmente denominada de “ES 

GÁS”, CNPJ 34.307.295/0001-65, situada na Av. Nossa Senhora da Penha, Nº 714, Salas 

1101 - 1105 e 116-1120, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-130, representada neste 

ato pelo Gerente de Controladoria e Contabilidade, Lissandro Gustavo Dilkin e pelo 

Gerente Jurídico, Antonio Carlos de Freitas na forma do seu Estatuto Social, doravante 

denominada “ES GÁS”, e; 

 

B) TD CONSTRUÇÕES REDES E INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI com sede na TV 

Riachuelo, nº152, Centro na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº. 08.217.851/0001-00, representada neste ato na forma do seu 

contrato social, pelo Procurador, Celso Vieira Junior, inscrito no CPF sob o nº. 

022.624.538-10, doravante denominada “CONTRATADA”. 

 
As Partes acima qualificadas comparecem ao presente instrumento com o objetivo de 

aditar o Contrato referenciado, o qual foi celebrado em 23/07/2020, de forma a formalizar 

as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO FIRMADO 
 
1.1. As Partes firmaram entre si em 22/03/2021 o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMERCIAIS, ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, ATENDIMENTO AO 
CLIENTE E, DE CONTROLE, PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO NO ÂMBITO DA 
CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO EXERCIDA 
PELA ES GÁS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com início em 31/03/2021 e 
término em 31/03/2022, mediante as cláusulas e condições constantes do CONTRATO 
ora aditadas. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
 

2.1. O presente termo aditivo tem por objetivo alterar a descrição dos serviços dos itens 

2.6 e 4.2, bem como a natureza, a descrição dos serviços e os requisitos profissionais 

do item 4.5 do Anexo IA do Contrato, os quais passarão a ter as seguintes redações: 

 

- Item 2.6 

Descrição dos serviços: 

 - Executar e controlar os processos financeiros como: contas a pagar, receber, 

conciliação, fluxo de caixa, captação de recursos, estrutura de capital e gestão financeira; 

- Gerar relatórios e garantir a conformidade do processo de contas a receber e a pagar; 

- Realizar projeções de fluxo de caixa, análises e processos de aplicação/captação de 

recursos financeiros; 

- Realizar análises prévias e posteriores de viabilidade econômica de projetos e 

investimentos; 

- Realizar estudos e acompanhamento orçamentário e financeiro; 

- Analisar e acompanhar a conciliação de contas e execução orçamentária; 

- Realizar processos de contratação de bens e serviços. 

 

- Item 4.2 

Descrição dos serviços: 

- Elaborar análises econômicas e projeções de resultados; 

- Suportar o processo de elaboração do Plano de Negócios; 

- Realizar acompanhamento e projeções de resultados; 

- Suportar o processo de elaboração e acompanhamento de orçamento anual; 

- Realizar estudos tarifários e do mercado de gás natural; 

- Acompanhar desempenho empresarial e resultados; 

- Realizar análise de competitividade do GN; 

- Atender demandas do órgão regulador, auditoria, e demais órgãos externos e internos; 

- Realizar controle de ativos da ES GÁS; 

- Realizar controle de movimentação do estoque de materiais e equipamentos; 

- Orientar e emitir notas fiscais para circulação de materiais e equipamentos; 

- Elaborar e controlar o Plano de Suprimentos da área operacional; 

- Criar imobilizados dos ativos recebidos no almoxarifado; 
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- Suportar o controle de execução de contratos da área operacional; 

- Orientar e processar medições para pagamento. 

 

- Item 4.5 

Natureza: 

Serviços de análises regulatórias, e de conformidade e riscos. 

 

Descrição dos serviços: 

- Executar e analisar os processos das áreas de regulação, e/ou de conformidade e 

riscos; 

- Executar e analisar os processos da área e conformidade e gestão de riscos - apoiar o 

processo de verificação dos processos, produtos e serviços da empresa e adequação às 

leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis; 

- Participar dos processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos; 

- Acompanhar a aplicação do princípio da segregação de funções, evitando a ocorrência 

de conflitos de interesse e fraudes; 

- Avaliar e executar os planos  para mitigação dos riscos identificados; 

- Elaborar relatórios periódicos da área de conformidade e gestão de riscos; 

- Executar demais atividades administrativas relacionadas à área de atuação; 

- Realizar estudos e análises regulatórias; 

- Analisar o cumprimento das obrigações do contrato de concessão, e os regulamentos 

vigentes emitidos pelo órgão regulador estadual; 

- Apoiar o processo de relacionamento com órgão regulador estadual da concessão, bem 

como apoiar o atendimento a fiscalizações e solicitações realizadas pelo órgão. 

 

Requisitos profissionais: 

- Mais de 05 anos de experiência em rotinas e atividades de regulação, e/ou 

conformidade e análise de riscos. O tempo de experiência poderá ser flexibilizado, 

conforme avaliação da fiscalização do contrato, caso o profissional possua pós 

graduação e/ou mestrado e/ou doutorado na área de formação; ou  

- Mais de 02 anos de experiência em rotinas e atividades de regulação, e/ou 

conformidade e análise de riscos; 

- Desejável pós graduação na área de formação. 
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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, 01 de dezembro de 2021. 
 

ES GÁS: 
 
 
 
 
 
 

 

 

______________________________  
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 

SANTO 
Lissandro Gustavo Dilkin  

Gerente de Controladoria e Contabilidade 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 

SANTO 
Antonio Carlos de Freitas 

Gerente Jurídico 
 
 

 



 

5 
Pública 

 

 
CONTRATADA: 

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
TD CONSTRUÇÕES REDES E 

INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI  
Celso Vieira Junior 

Procurador 
 
 
 

 
TESTEMUNHA: 
 
 
 

 
TESTEMUNHA: 

 

_______________________________________ _____________________________________  
NOME: NOME:  
RG: RG:  
CPF/MF: CPF/MF: 
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