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RJPE - RELATÓRIO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Licitação: 5000012021 

Edital: PESG001/21 

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 
manutenção preventiva e corretiva (coberta e extra) das unidades de compressão de 
GNC (Gás Natural Comprimido) instaladas na Base de Compressão de Linhares e a 
serem instaladas na Base de Compressão de Aracruz, no âmbito da Concessão da ES 
GÁS. 
 
Em 13/10/2020 foi celebrado o termo de cessão entre BR DISTRIBUIDORA, ES GÁS e 
a SINERGÁS GNV DO BRASIL LTDA., o qual houve a transferência do contrato de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (coberta e extra) das 
unidades de compressão de GNC, que gerou o contrato identificado sob o nº.  
4600209326 no valor de R$ 249.919,61.  
 
2. Posteriormente, por meio da celebração do 1º Termo Aditivo ao referido contrato, 
ocorreu a sua prorrogação de prazo até 30/04/2021. 
 
2.1. Tendo em vista que o referido contrato findará o seu prazo em 30/04/2021, foi 
instaurado processo licitatório para contratação desses serviços. 
 
3. O valor orçado estimado da licitação foi elaborado através de consulta prévia ao 
mercado, quando foram convidadas empresas especializadas na prestação desses 
serviços para apresentarem orçamentos prévios. 
 
3.1. O valor orçado estimado montou R$ 1.510.190,12. 
 
4. Por meio do FTDDIOP10/2021, o DIOP e o DPRES autorizaram a instauração de 
processo licitatório para contratação desses serviços e designou a equipe para 
condução dessa contratação sendo esta: Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro (GAVGN), 
como Pregoeiro, Délio Nunes Rebello (GESMS) como membro da equipe de apoio e 
Henrique Herranz Lucas (GOP) como membro da equipe de apoio. 
 
5. Em 04/03/2021, 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 25/03/2021. Na mesma 
data, às 14h15, ocorreu a 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. O resultado do certame 
segue apresentado na Tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1: Classificação inicial do certame 

 

8. Após declarada a empresa ENERGY ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO LTDA. como Arrematante, em atendimento aos itens 8.4 e 9.1 do 
Edital, em 25/03/2021 foi iniciada a diligência para verificação de efetividade da 
proposta e, habilitação técnica, jurídico-fiscal e econômico financeira da Licitante. 
 
9. No período entre 25/03/2021 a 14/04/2021 foram conduzidas as diligências para 
verificação da exequibilidade da proposta com a análise do DFP (Demonstrativo de 
Formação de Preços) e PPU (Planilha de Preços Unitários), bem como da habilitação 
e da negociação. 
 
9.1. Foi realizada negociação conforme previsão no item 8.7 do Edital. A empresa 
arrematante ENERGY ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
LTDA. concedeu desconto passando o seu preço global a montar R$ 1.391.559,38. A 
classificação final do certame consta na Tabela 2 a seguir: 
 
Tabela 2: Classificação final do certame 
 

 
 
9.1.1. O valor negociado de R$ 1.391.559,38 é cerca de 8% inferior ao valor orçado 
estimado da ES GÁS de R$ 1.510.190,12. 
 
10. Em 15/04/2021 a empresa arrematante ENERGY ENGENHARIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA., foi declarada vencedora do certame e na 
mesma data foi aberto o prazo recursal. Após findado o prazo recursal observou-se 
que não ocorreu interposição de recurso por parte dos interessados. 
 
11. Ante o exposto, o Pregoeiro vem informar sua decisão de declarar a empresa 
ENERGY ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. 
vencedora da Licitação nº 5000012021, referente à “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
(coberta e extra) das unidades de compressão de GNC (Gás Natural Comprimido) 
instaladas na Base de Compressão de Linhares e a serem instaladas na Base de 
Compressão de Aracruz, no âmbito da Concessão da ES GÁS”, e conforme previsão  
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do item 10.8 do Edital PESG001/21, submete essa decisão para homologação, neste 
caso, do Diretor de Operações e do Diretor-Presidente da ES GÁS. 
 

Vitória, 26 de abril de 2021. 

 

Abaixo subscrevem-se o Pregoeiro que conduziu o Pregão Eletrônico em questão: 

 
 
 
Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro 
Pregoeiro 
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