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COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS 
 
 

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 01/2020 -  ES GÁS 
 
 

A COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS  torna público que está 
aberta a presente PRÉ-QUALIFICAÇÃO, de acordo com o disposto na Lei nº 13.303 
de 30 de junho de 2016 e com o Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS 
(disponível no site da ES GÁS no endereço eletrônico www.esgas.com.br ), conforme 
as seguintes disposições. 

 
 

OBJETIVO: PRÉ-QUALIFICAÇÃO de fornecedores para participação em certames 
futuros destinados às contratações de objetos que guardem pertinência com o serviço 
descrito no Item 1 deste Edital. 
 

DÚVIDAS SOBRE O EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO: As dúvidas acerca do 
presente Edital deverão ser encaminhadas para o e-mail compras@esgas.com.br. 

 
 
1. OBJETO 

1.1. O presente procedimento tem por objeto a realização de pré-qualificação de 
fornecedores para participação em certames futuros destinados à contratação do objeto 
que se refere ao escopo de prestação dos serviços de transporte de gás natural 
comprimido (GNC) no Estado do Espírito  Santo composto pelos seguintes itens: 

i) Carregamento dos veículos de transporte de GNC; 

ii) Transporte e entrega do GNC; 

iii) Conexão do veículo de transporte de GNC ao Sistema de Descompressão onde 
o gás terá a sua pressão reduzida e será medido; 

iv) Retorno do veículo de transporte GNC. 
 
2. PARTICIPAÇÃO NA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

2.1. Poderão participar os fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas 
neste edital. 

2.2. Estará impedido de participar desta pré-qualificação o interessado que: 

a) esteja cumprindo penalidade de suspensão de participação em licitação, nos 
termos do Art.147 do Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS; 

b)  impedimento de contratar com a ESGÁS, nos termos do Art.27 do Regulamento 
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de Licitações e Contratos da ES GÁS; 
c) tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
d) esteja cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União 

Federal; 
e) possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível 

com o objeto desta pré-qualificação; 

2.3. O participante que vier a incorrer na situação prevista nos subitens 2.1 e 2.2 após 
a conclusão da sua PRÉ-QUALIFICAÇÃO será excluído da lista de fornecedores 
pré- qualificados. 

2.4. Não será permitida a participação de interessado constituido sob a forma de 
consórcio. 

 
 
3. CONDIÇÕES GERAIS DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

3.1. Sem prejuízo dos itens 3.3.1 e 3.3.2 abaixo, o procedimento de pré-qualificação é 
permanentemente aberto. Os interessados poderão, a qualquer tempo, apresentar a 
documentação exigida neste Edital. 

3.2. O procedimento de pré-qualificação é conduzido pela Área de Contratação da ES 
GÁS, que noticiará todos os atos relativos a este procedimento auxiliar, tais como avisos 
prévios de certames restrita aos pré-qualificados e lista de pré-qualificados, no Portal 
Eletrônico, no espaço destinado às pré-qualificações. 

3.3. Antes dos certames relacionados ao(s) objeto(s) desta pré-qualificação, a ES GÁS 
publicará aviso no Diário Oficial, com a devida antecedência na forma da Lei, bem como 
determinará o prazo final para recebimento de pedidos de pré-qualificação para as 
respectivas contratações. 

3.3.1. Somente poderão participar dos respectivos certames os fornecedores 
considerados pré-qualificados até a data assinalada no aviso a ser publicado, bem 
como aqueles que derem entrada no seu pedido de pré-qualificação até a data 
assinalada no aviso e, posteriormente, venham a ser considerados pré-qualificados por 
atenderem às exigências deste Edital. 

3.3.2. Após a data final fixada pelo aviso, o fornecedor continuará podendo se inscrever 
na pré-qualificação e, caso seja aprovado, poderá participar de certames futuros 
atrelados a um novo aviso. 

3.4. O registro de empresas pré-qualificadas poderá ser alterado, suspenso ou 
cancelado a qualquer tempo, quando esta deixar de satisfazer as exigências 
estabelecidas neste Edital. Dessa decisão, cabe a interposição de recurso, na forma do 
item 7 deste Edital. 

3.5. Para os efeitos do item 3.3 e subitens, a documentação dos interessados deverá 
ser recebida pela ES GÁS no prazo assinalado. A documentação será enviada de forma 
eletrônica para o e-mail compras@esgas.com.br. 

3.6. A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano e pode ser renovada, por sucessivos 
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períodos, desde que mantidos os requisitos técnicos dos produtos ou serviços e as 
condições de habilitação originalmente exigidas neste Edital. 

 
 
4. INSCRIÇÃO NA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

4.1. Os interessados devem solicitar inscrição na pré-qualificação, apresentando o 
Pedido do interessado para participar da pré-qualificação, conforme registrado no 
ANEXO I, por meio do e-mail compras@esgas.com.br, bem como enviar os 
documentos exigidos no item 5 deste Edital.  

4.2. A data de entrada no pedido de pré-qualificação, a qual se refere o item 3.3 e seus 
subitens, será considerada após o fornecedor enviar o pedido com as informações 
completas deste Edital. 

4.3. O Requisito Complementar, dispostos no item 6.2 deste Edital, será demandado 
pela ES GÁS ao longo do processo de pré-qualificação, seguindo as demais 
determinações deste Edital. 

 
 
5. EXIGÊNCIAS PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

5.1. As exigências de qualificação estão descritas a seguir.  

5.1.1. Qualificação Técnica  

5.1.1.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional comprovando 
que já prestou serviços de transporte de Gás Natural Comprimido (GNC) ou transporte 
de combustíveis. O Atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, comprovando a execução dos serviços  prestados em nome do interessado, 
devendo conter: papel timbrado, CNPJ, telefone, nome da pessoa de contato e 
endereço da empresa. 

5.1.1.2. Comprovar a disponibilidade de pelo menos 9 Veículos Transportadores de 
GNC (semi-reboques) no prazo máximo de 90 dias. A comprovação de disponibilidade 
pode ser feita através de documentos de posse dos veículos ou mediante a 
apresentação de contratos de compra e venda, de arrendamento, de locação, de 
leasing ou de prestação de serviço de transporte por terceiro devidamente registrado 
no órgão regulador competente. 

5.1.1.3. Apresentar certificado ANTT (Agência Naconal de Transportes Terrestres); 

5.1.1.4. Apresentar licença de operacional do IBAMA para todos os CNPJ que emitem 
conhecimento de carga; 

5.1.1.5. Apresentar licença operacional para o transporte rodoviário de produtos 
perigosos no Estado do Espírito Santo, conforme legislação vigente;  

 

5.1.2.  Habilitação jurídico-fiscal  
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5.1.2.1. Os interessados devem comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e 
da contração de obrigações mediante a apresentação de documento de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
além de contrato social, estatuto social ou outro documento constitutivo, devidamente 
registrado no órgão competente, bem como documentos que comprovem os poderes 
de seus representantes e decreto de autorização de funcionamento em território 
nacional, para empresas estrangeiras. 

5.1.2.2. Os interessados devem apresentar prova de regularidade da Seguridade Social 
(INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como regularidade 
fiscal de tributos federais, estaduais e municipais do seu estabelecimento sede e devem 
apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

5.1.2.3. Declaração (Anexos I e II) da interessada, assinada por pessoa com os devidos 
poderes de que não possui a participação ou representação, a que título for, de 
dirigentes ou empregados da ES GÁS, no quadro societário da empresa não havendo 
impedimento, atendendo o disposto no Artigo 27 do Regulamento de Licitações e 
Contratos da ES GÁS. 

5.1.2.4. Declaração da interessada, assinada por pessoa com os devidos poderes, de 
que não possui em seu quadro de empregados menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz a partir de quatorze anos, de acordo com o disposto no art. 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição da República. 

5.1.2.5. Apresentar comprovação de regularidade fiscal da Receita Federal,  Receita 
Estadual e Receita Municipal. 

 

5.1.3. Habilitação econômico-financeiro  
 

5.1.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das 
contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir o interessado boa situação 
financeira. 

5.1.3.2. A interessada deverá apresentar comprovação de capital social, o qual deverá 
ser igual ou superior a R$ 1.400.000,00 (hum milhão e quatrocentos mil reais). 

5.1.3.3. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, a apresentação dessa documentação servirá também 
para comprovação de enquadramento nessa condição, de acordo com o art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

5.1.3.4. A comprovação da boa situação financeira da interessada será baseada 
também na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG) e de Liquidez Corrente (LC) 
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa 
que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui 
mencionados: 
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LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante 

 

5.1.3.5. A documentação comprobatória de cada requisito abaixo deverá ser anexada 
ao pedido. 

 
6. JULGAMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO – RESULTADO 

 
6.1. O julgamento da pré-qualificação será realizado pela Comissão do processo de pré-
qualificação de fornecedores da ES GÁS. 

 
6.2. Todos os requisitos exigidos serão avaliados em etapa única, após a entrada do 
pedido de pré-qualificação de cada participante 

 
6.3. O interessado em obter a pré-qualificação total que teve seu pedido indeferido pode 
apresentar novos pedidos, ou interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 
a partir da divulgação no sítio eletrônico da ES GÁS. 

6.4. Os interessados poderão, a qualquer tempo, complementar o seu pedido de pré- 
qualificação com documentação nova, sendo certo que na hipótese prevista no item 3.3 
deste Edital, o fornecedor possui prazo para apresentação da documentação, caso 
queira participar de certames restritos. 

6.5. Não serão considerados pré-qualificados os interessados que: 

I. não atenderem às exigências deste Edital; 

II. não apresentarem os documentos exigidos no item 5 deste Edital; 

III. apresentarem qualquer impedimento à participação nesta pré-qualificação. 

6.6. Após o transcorrido o prazo regulamentar sem que tenha havido interposição de 
recurso ou após o julgamento do recurso interposto, o resultado final da pré-qualificação 
irá ser refletido na lista de fornecedores pré-qualificados, que estará disponível no sítio 
eletrônico da ES GÁS. 

 
 
7. RECURSOS 

7.1. Qualquer participante poderá interpor recurso ao Presidente da Comissão do 
processo, de forma motivada, respeitado o prazo de 5 dias úteis a partir da divulgação 
mencionada no item 6.3 deste Edital, devendo o mesmo ser dirigido ao e-mail 
compras@esgas.com.br. 

7.2. Os recursos devem ser apresentados em formato digital, redigidos de forma clara 
e em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datados 
e assinados pelos Representantes Legais ou Procuradores, com poderes específicos. 
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7.3. É assegurada aos participantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de 
seus interesses, resguardado os documentos considerados sigilosos. 

7.4. A interposição de recurso não produz efeito suspensivo, mantendo-se a tramitação 
normal das outras solicitações de pré-qualificação que não sejam impactadas pelo 
recurso. 

7.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

7.6. Em caso de interposição de recurso com fim indevido de retardar o andamento da 
pré- qualificação, a ES GÁS pode imputar sanção ao participante, nos termos previstos 
no Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS. 

 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital. 

8.2. A impugnação do Edital e seus adendos deverá ser dirigida ao Presidente da 
Comissão do processo, sendo entregue no seguinte endereço e horário : Avenida 
Nossa Senhora da Penha, 714, Salas 1101-1105 e 1116-1120, Praia do Canto, 
Vitória/ES, de 2ª a 6ª feira, das 08:00h às 18:00h. 

8.3. Caberá à Comissão do processo julgar a Impugnação. 

8.4. A Ata de Julgamento de Impugnação será divulgada no sítio eletrônico da ES GÁS, 
para ciência de todos os interessados. 

8.5. A ES GÁS reserva-se o direito de alterar os termos deste Edital e revogar ou anular 
o presente Edital, nos termos da Lei. 

8.6. Todas as referências de horário contidas neste Edital observarão, obrigatoriamente, 
o horário de Brasília/DF. 

8.7. Na ocorrência de qualquer fato superveniente ou na hipótese de caso fortuito ou de 
força maior, os prazos que estiverem em curso serão suspensos, voltando a correr 
assim que a situação estiver normalizada, sem reinício de contagem de prazo. 

8.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus adendos deverá ser 
observado que: 

a) Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; 
b) Os prazos somente serão iniciados e expirados em dia útil no âmbito da cidade 

de Vitória-ES; 
c) Os prazos contados em dias úteis consideram os dias úteis na cidade de Vitória-

ES. 

8.9. As normas disciplinadoras deste Edital serão interpretadas visando à ampliação da 
competitividade, desde que não comprometam os interesses da ES GÁS, bem como a 
finalidade e a segurança jurídica desta pré-qualificação. 

8.10. A participação do interessado implica a aceitação integral e irretratável dos termos 
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do presente Edital, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos 
que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto desta pré-qualificação. 

8.11. Fica eleito o Foro da Cidade de Vitória para dirimir eventuais controvérsias a 
respeito desse Edital. 

 

 
9. ANEXOS 

 
 
Anexo I: Pedido do interessado para participar da p ré-qualificação 
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ANEXO I – PEDIDO DO INTERESSADO PARA PARTICIPAR DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 
 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO PERMANENTE N. ............... 

 PEDIDO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO (Apresentar em papel timbrado do agente econômico) 

 À ES GÁS - A/C Presidente da Comissão do procedimento de pré-qualificação de fornecedores 

 Ref.: Pré-Qualificação Permanente de fornecedores - Prestação dos serviços de transporte de gás natural 

comprimido (GNC) no Estado do Espírito Santo. 

 

OBJETO: Pré-Qualificação Permanente para participação em certames futuros destinados à prestação dos 

serviços de transporte de gás natural comprimido (GNC) no Estado do Espírito Santo. 

 

 Ilustríssimo Sr. [Presidente da Comissão do procedimento de pré-qualificação de fornecedores], 

 

 Em atenção ao disposto no item ..... do Edital de Pré-Qualificação Permanente n. XX/XXXX, 

.....................................................................(razão social e nome de fantasia, se houver), cadastrada no 

CNPJ/MF sob nº.........................................., com sede na................................................................(endereço 

completo), CEP...................., representada neste ato por 

seu................................(cargo),...................................................(nome do signatário), vem apresentar a 

Vossa Senhoria seu pedido de pré-qualificação permanente, acompanhado dos respectivos documentos 

relacionados ao objeto.  

A ....................................................................................(razão social) atesta a veracidade e a autenticidade 

das informações constantes neste pedido e na documentação anexa, bem como declara, sob as penas da 

lei, que não se enquadra nas hipóteses de impedimento previstos nos itens  ..................... do Edital. 

Declara, ainda, que concorda com a integralidade dos termos do Edital e seus Anexos, comprometendo-se 

a cumprir o objeto de acordo com as condições e critérios nele exigidos.  

 

___________, ____ de ______________ de ______.  

 

____________________________________ __  

ASSINATURA DO AGENTE ECONÔMICO Nome - Cargo CPF 

 

 


