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RJPE - RELATÓRIO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Licitação: 5000112020 

Edital: PESG009/20 

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 em prestação de serviços de calibração 
de medidores (tipos rotativo e turbina) de gás natural, para aplicação na área de 
Concessão da ES GÁS, no Estado do Espírito Santo. 
 
A calibração visa atender a Portaria do INMETRO nº 114, de 16/10/1997, item 7.1, a 
qual determina que os medidores de gás natural em uso devem sofrer verificação por 
período não superior a 5 (cinco) anos. 
 
2. O valor orçado estimado da licitação foi elaborado através de consulta prévia ao 
mercado, quando foram convidadas empresas especializadas na prestação desses 
serviços. 
 
3. O valor orçado estimado  

 
4. Por meio do FTDDIOP39/2020, o DIOP autorizou a instauração de processo licitatório 
para contratação desses serviços e designou a equipe para condução dessa 
contratação sendo esta: Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro, como Pregoeiro, Délio 
Nunes Rebello e Fernando Lucio Pinto como equipe de apoio. 
 
5. Em 11/12/2020, 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. 
 
6. O acolhimento de propostas comerciais foi encerrado em 07/01/2021. Na mesma 
data, às 14h15, ocorreu o início da sessão pública, realizada na modalidade pregão 
eletrônico, em modo de disputa aberta, com regime de execução de empreitada por 
preço unitário, critério de julgamento de menor preço e abrangência nacional. 

7. O processo teve o acolhimento inicial de 5 (cinco) propostas para o lote 1 e 4 (quatro), 
propostas para o lote 2. 

8. O resultado do certame, dos lotes 1 e 2, seguem apresentados nas tabelas 1 e 2 
abaixo: 

 

 

 

Tabela 1: Lote1 








