
RJCL - RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Licitação: 5000142020 

Edital: PESG012/20 

Critério de Julgamento: Licitação por menor preço - Lei 13.303/2016 e Regulamento 
de Licitações e Contratos da ES GÁS. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
elaboração de projetos e documentos de engenharia sob demanda, fiscalização de 
obras e suporte técnico administrativo. 

Em 11/09/2020 foi celebrado o termo de cessão entre a BR DISTRIBUIDORA, a ES 
GÁS e a NIP DO BRASIL, no qual ocorreu a transferência do contrato de prestação de 
serviços de engenharia, comerciais, administrativos, atendimento ao cliente e de 
controle, planejamento e regulação, no âmbito da Concessão de distribuição de gás 
natural da ES GÁS no Espírito Santo, que gerou o contrato identificado pelo nº. 
4600209306, no valor de R$2.165.229,14.  

2. Através da celebração do 1º Termo Aditivo, o referido contrato foi prorrogado por mais 
3 (três) meses passando a findar-se em 02/04/2021, bem como teve o seu valor aditado 
em R$541.307,29, passando a montar R$2.706.536,43. 

3. Diante da proximidade do fim do prazo contratual, bem como o término do seu saldo, 
iniciamos em 10/09/2020 às providências para elaboração do valor orçado estimado e 
do “book” da licitação, para contratação dos serviços de elaboração de projetos e 
documentos de engenharia sob demanda, fiscalização de obras e suporte técnico 
administrativo. 

3.1. Os demais serviços do escopo do referido contrato estão sendo contratados através 
de outro processo licitatório que está em fase de exequibilidade da proposta e 
habilitação do Licitante arrematante. 

 valor orçado estimado da licitação foi elaborado por composição de preços, através 
de preços obtidos de consulta prévia ao mercado, consultas a tabelas de referências 
salariais em âmbito nacional, sítios eletrônicos, outras empresas específicas, além de 
pesquisa no banco de preços disponibilizado pelo IOPES e pelo SINAPI-ES. 

5. O valor orçado estimado montou  

6. Através da 47ª Reunião da Diretoria Executiva da ES GÁS, de 27/10/2020, 14h00, 
item 2 – Pauta 64/2020, foi autorizada a instauração do processo licitatório e a criação 
do referido processo de licitação, e designou a respectiva Comissão Especial de 
Licitação, nomeando para a condução dessa contratação: Paulo Augusto Rodrigues 
Ribeiro (GAVGN), como coordenador, sendo o presidente permanente de licitações em 
vigor, Délio Nunes Rebello, como membro, e Rodrigo Corona da Silva, como membro. 

7. Em 03/11/2020, foi realizada a publicação no Diário Oficial do Espírito Santo quanto 
a abertura do processo licitatório, para o conhecimento de qualquer interessado, e teve 
início do acolhimento das propostas na mesma data, na plataforma de contratações 
eletrônicas do Banco do Brasil, denominada Licitações-e, seguindo os termos previstos 
na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Contratações da ES GÁS, em vigor na 
ocasião.










