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Vitória (ES), 07 de julho de 2020.

A Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS foi autorizada por meio da Lei Ordinária ES N° 10.955/2018, tendo
sido formalmente constituída em 22 de julho de 2019, tendo seu registro efetivado na Junta Comercial do Estado
do Espírito Santo em 24 de julho de 2019.

Em 05 de maio de 2020 foi realizada licitação para contratação de empresa especializada para prestar os serviços
de implantação, organização, gerenciamento, administração e distribuição de benefícios de alimentação e ou
refeição, através de cartão eletrônico aos colaboradores que integram a ES GÁS que resultou deserta e foi
concluída.

Em 07 de maio de 2020, foi encaminhado à área de contratações da ES GÁS o mesmo edital que já havia sido
avaliado pelo jurídico da ES GÁS, porém com pequenas alterações com o objetivo de deixar mais compreensível
aos interessados o objeto licitado.

Em 06 de abril de 2020, por meio de Comunicado Interno CI ES GÁS 008/2020, foi designada pela Diretoria
Executiva da ES GÁS a Comissão de Licitação Especial composta pelos seguintes membros: Paulo Augusto
Rodrigues Ribeiro (Gerente de Aquisição e Venda de Gás Natural, atuando como Pregoeiro e Presidente da
Comissão), Lucas Magalhães Torres (Membro da Comissão) e Marcela Maria Calhau Couto (Membro da Comissão).

Tal designação teve prazo inicial de vigência estabelecido como 60 (sessenta) dias a partir de 06/04/2020. A fim de
manter a Comissão de Licitação nomeada para a execução de novo certame, através do CI ES GÁS – 011/2020 foi
prorrogado o prazo de vigência da aludida Comissão por mais 60 (sessenta) dias a contar de 06/06/2020.

Em 26  de maio de 2020, foi realizada publicação no Diário Oficial do Espírito Santo quanto a abertura do processo
licitatório a ocorrer no  dia 17/06/2020 na plataforma de contratações eletrônicas do Banco do Brasil,
denominada Licitações-e, seguindo os termos previstos no Regulamento de Contratações da ES GÁS, em vigor na
ocasião.

Em 26 de maio de 2020 às 13h00 a licitação foi publicada para o conhecimento de qualquer interessado e
acolhimento de propostas comerciais no prazo de 15 dias úteis e 21 dias corridos. 

No dia 17 de junho de 2020 às 14h00 ocorreu a abertura das propostas da licitação, realizada na modalidade
pregão eletrônico, em modo de disputa aberta, com regime de execução de empreitada por preço global, critério
de julgamento de menor preço (por meio de maior desconto) e abrangência nacional.

O processo teve o acolhimento inicial de 03 propostas.

Iniciado os lances, a sessão se estendeu por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, tempo em que o menor
lance, na abertura igual a R$ 194.880,84, foi disputado por todas as empresas chegando até o valor de R$
187.079,00.



O resultado do certame segue apresentado na tabela abaixo. 
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EMPRESA PROPOSTA

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ME R$ 187.079,00

UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. R$ 187.085,60

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A R$ 194.880,84

Declarada a empresa LE CARD ADMINISTRADOR DE CARTÕES LTDA ME como Arrematante, em atendimento ao
item 8 do Edital, a Comissão de Licitação procedeu com a diligência para verificação de efetividade e negociação.
A presente licitação teve como estimativa o próprio valor do objeto a contratar, ou seja, R$ 194.880,84, que se
refere ao montante de créditos em benefícios alimentação ou refeição que a ES GÁS oferecerá aos seus
empregados.

A proposta do pregão é reduzir este valor a pagar a partir da margem de administração que a empresa opera
através da gestão dos recursos financeiros e dos descontos negociados com os estabelecimentos comerciais onde
os benefícios são utilizados pelos beneficiários. Desta forma, a proposta ganhadora ficou 4,0% menor do que o
valor da estimativa da ES GÁS.

No período entre 17/06/2020 e 23/06/2020 foi conduzida diligência para verificação da exequibilidade da
proposta com a análise do DFP (Demonstrativo de Formação de Preços) e demais justificativas e documentos que
comprovem a viabilidade e a compatibilidade dos valores ofertados com os custos e despesas necessários à
completa execução do objeto contratual.

Em 22 de junho de 2020, a Comissão de Licitação, conforme previsão do item 8.7 do edital, realizou negociação
com o intuito de reduzir o valor da proposta e obter a melhor proposta financeira possível, porém o fornecedor
informou não ser possível acatar o pedido da Comissão.

Entre 23/06/2020 e 29/06/2020 foram conduzidas etapas de habilitação técnica, habilitação jurídico-fiscal e
habilitação econômico-financeira. No período a empresa LE CARD ADMINISTRADOR DE CARTÕES LTDA ME
apresentou as evidências de sua capacidade de atendimento ao objeto da licitação e de cumprimento das
obrigações legais, conforme previsto no item 9 do Edital de licitação.

Em 29 de junho de 2020, a Comissão de Licitação tornou público o resultado da análise das propostas comerciais
da PESG 005/2020 julgando classificada com a menor proposta comercial e declarando como vencedora da
licitação a empresa LE CARD ADMINISTRADOR DE CARTÕES LTDA ME.
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Paulo Augusto Ribeiro
Presidente da Comissão de Licitação

Lucas Magalhães Torres
Membro da Comissão de Licitação

Marcela Maria Calhau Couto
Membro da Comissão de Licitação

Na mesma data, foi aberto prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso pelos licitantes, na forma prevista
no item 10 do Edital.

Em 07 de julho 2020, decorrido o prazo de manifestação de intenção de interposição de recurso, e não tendo
havido nenhuma manifestação, foi publicada a reiteração da declaração da LE CARD ADMINISTRADOR DE
CARTÕES LTDA ME como vencedora do pregão, informando aos licitantes que a decisão da Comissão de Licitação
está sujeita a homologação pela Autoridade Competente.

Diante do exposto, a presente Comissão de Licitação vem informar sua decisão de declarar a empresa LE CARD
ADMINISTRADOR DE CARTÕES LTDA ME vencedora da Licitação 5000072020, referente à “Contratação de
empresa especializada para prestar os serviços de implantação, organização, gerenciamento, administração e
distribuição de benefícios de alimentação e ou refeição, através de cartão eletrônico aos colaboradores que
integram a ES GÁS”, e, conforme previsão do item 10.8 do Edital PESG 005/20, submete essa decisão para
homologação da Autoridade Competente, neste caso, a Diretoria Executiva da ES GÁS.


