
 
 

 
Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS  
Avenida Nossa Senhora da Penha, 714 – Sala 1101-1105 e 1116-1120 – Ed. RS Trade Tower  
CEP.: 29.055-130 - Vitória/ES 

Pública 

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS 

1º EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2020 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL 

 

A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sociedade de economia mista de capital fechado, 
criada pela Lei Estadual 10.955/18, inscrita no CNPJ 34.307.295/0001.65, com sede na Avenida Nossa Senhora 
da Penha, 714 – salas 1101-1105 e 1106-1120 – Praia do Canto – Vitória -ES, CEP 29.055-130, concessionária 
exclusiva dos serviços de distribuição de gás canalizado no Estado do Espírito Santo, CONSIDERANDO:  

1 - Que o chamamento público para aquisição de gás natural, no âmbito do Edital nº 01/2020, envolve a 
contratação de dois produtos, chamados “Produto 1” e “Produto 2”, ambos em diferentes modalidades de 
contratação; 

2 – Que a aquisição de gás natural referente ao Produto 1 na modalidade Firme foi concluída, conforme 
resultado publicado no Diário Oficial do Espírito Santo – DIO/ES do dia 19 de janeiro de 2021, tendo sido a 
empresa Petróleo Brasileiro S.A. a empresa contratada após a análise de propostas recebidas de oito 
empresas; 

3 – Considerando que permanecem em aberto as condições para contratação do Produto 2, relativo a 
aquisição de gás natural para entrega à concessionária a partir de 01/01/2022; 

4 – Considerando a superveniência de legislação que afeta o setor, com mudanças regulatórias e legais 
importantes no período compreendido entre a primeira publicação do referido edital e a atual rerratificação, 
destacando-se: a Lei Federal 14.134/2021 de 8 de abril de 2021 denominada “Nova Lei do Gás” e a 
Regulamentação Estadual publicada em 31 de março de 2021 pela Agência de Regulação de Serviços Públicos 
do Espírito Santo (ARSP), a Resolução ARSP nº 46/2021; 

RESOLVE: 

1 – Reabrir o prazo para recebimento de propostas para suprimento de gás natural referente ao Produto 2 
até o dia 31 de agosto de 2021; 

2 – Rerratificar o Edital nº 001/2020, alterando os seus itens 3 a 8 conforme reproduzido de forma consolidada 
abaixo: 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste certame pessoas jurídicas que atendam às condições exigidas neste 
Edital, doravante denominadas ‘Ofertantes’. 

3.2. Os interessados em participar da Chamada Pública deverão manifestar sua intenção mediante o 
envio de formulário de Declaração de Interesse e Confidencialidade (Anexo I) para o endereço 
eletrônico chamadapublica@esgas.com.br em até 15 dias antes do prazo de apresentação da proposta 
comercial , conforme item 3.4 abaixo. 

3.3. Após o recebimento da Declaração de Interesse e Confidencialidade, a ES GÁS enviará em até 02 
dias úteis aos interessados informações detalhadas relativas às quantidades de gás natural que 
potencialmente podem ser adquiridas no Produto 2, separadas por diferentes tipos de modalidades de 
suprimento, pontos de entrega e por data ou condição de início de fornecimento; bem como os modelos 
das declarações relacionadas no item 4.5. 
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3.4. Os interessados deverão apresentar PROPOSTA COMERCIAL para atendimento às condições 
estabelecidas para o Produto 2, conforme estrutura e requisitos mínimos de oferta estabelecidos no 
item 4, através do envio de e-mail para o endereço eletrônico chamadapublica@esgas.com.br até o dia 
31/08/2020. 

3.5. Estará impedido de participar desta Chamada Pública o interessado que:  

a) tenha sofrido decretação de falência ou dissolução;  

b) tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

c) esteja cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal ou com o 
Estado Espírito Santo;  

d) se enquadre em alguma das vedações previstas na Lei 13.303 de 30.06.2016, notadamente em seu 
artigo 38; 

e) tenha registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS de que trata o artigo 
23 da Lei 12.846, de 01.08.2013, no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 
(CEPIM), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) ou no Cadastro Nacional Condenações 
Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e Inexigibilidade (CNCC).  

f) possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto desta 
Chamada Pública;  

g) for integrante de consórcio, que também queira participar isoladamente desta Chamada Pública.  

 

4. DA PROPOSTA COMERCIAL 

4.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve estar estruturada conforme sumário abaixo e detalhar os seguintes 
requisitos mínimos a fim de que sejam avaliados pela ES GÁS em base comparativa para a tomada de 
decisão. 

a) Identificação do Ofertante; 
b) Endereço e contatos comerciais; 
c) Quantidades disponíveis para o Produto 2 conforme modalidades de fornecimento, pontos 
de entrega e datas/condições informadas pela ES GÁS; 
d) Início de fornecimento; 
e) Prazos de contratação; 
f) Preço inicial do gás natural; 
g) Forma e periodicidade de reajuste do preço; 
h) Compromissos contratuais das partes; 
i) Composição química do gás natural (deve ser ratificada a condição de atendimento à 
referência normativa da ANP); 
j) Estrutura da logística de atendimento. 
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4.2. O gás natural deve ser precificado para medição nas condições de referência de temperatura igual 
a 293,15K (20°C), pressão absoluta de 101,325 kPa e Poder Calorífico Superior (PCS), em base seca, 
igual a 9.400 kcal/m³. 

4.3. Poderão ser solicitadas pela ES GÁS maiores informações a respeito de detalhes da estrutura 
logística de atendimento, tais como a existência de contratos que amparem a oferta, indicativos de 
reservas provadas, licenças diversas, entre outros. 

4.4. Caso a Ofertante tenha interesse de apresentar propostas com condições diferentes das 
estabelecidas supracitadas, poderá fazê-lo livremente, cabendo a ES GÁS verificar o interesse na 
proposta. 

4.5. Como condição para apresentação de proposta, os Ofertantes deverão indicar concordância com 
os termos das declarações exigidas nesta Chamada Pública, cujos modelos serão enviados conforme 
previsto no item 3.3 após o recebimento da Declaração de Interesse e Confidencialidade, sendo as 
seguintes:  

a) Declaração de Atendimento ao Código de Conduta e Integridade da ES GÁS; 
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
c) Declaração Prévia de Conformidade; 
d) Declaração de Atendimento aos Requisitos da Chamada Pública;  
e) Declaração de inexistência de impedimentos - artigo 38 da Lei 13.303/2016 

4.5.1. As declarações exigidas deverão ser apresentadas juntamente com a proposta, através do envio 
de e-mail para o endereço eletrônico chamadapublica@esgas.com.br. 

4.6. O Código de Conduta e Integridade da ES GÁS estabelece mecanismos de prevenção, detecção e 
correção de atos não condizentes com as condutas estabelecidas e requeridas pela ES GÁS e será 
encaminhado após o recebimento da Declaração de Interesse e Confidencialidade. As partes 
interessadas em iniciar e manter relacionamento com a ES GÁS serão submetidas a diligências 
apropriadas à luz do citado Código.  

5. MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO 

5.1. A ES GÁS pode ter interesse em adquirir gás natural em diferentes modalidades de contratação, as 
quais serão detalhadas em termos de quantidades, pontos de entrega e condições de início de 
fornecimento após a celebração da Declaração de Interesse e Confidencialidade e consistem em: 

a) Modalidade Firme: Modalidade contratual em que é estabelecido um compromisso de 
comercialização com assegurado pagamento por quantidades mínimas contratadas por parte da ES GÁS 
e há a respectiva garantia inflexível e incondicional de entrega por parte do Ofertante. 
b) Modalidade Interruptível: Modalidade contratual em que há a possibilidade de que o 
suprimento de gás natural seja interrompido apenas pelo Ofertante, de acordo com condições 
comerciais e prazos estabelecidos previamente em contrato. 
c) Modalidade Disponibilidade: Modalidade contratual em que a prerrogativa de interrupção de 
fornecimento é da ES GÁS. O Ofertante se obriga a garantir o suprimento de gás quando demandado, 
de acordo com condições comerciais e prazos estabelecidos previamente em contrato. 
d) Modalidade Customizada: Modalidade não enquadrada nas demais modalidades, com 
condições negociadas pelas partes, a partir de condições particulares propostas pelo Ofertante. 
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A figura abaixo apresenta um esquema ilustrativo das modalidades Firme, Interruptível e 
Disponibilidade conforme as prerrogativas de flexibilidade do fornecimento. A modalidade customizada 
não se enquadra neste quadro, sendo, apenas, uma previsão para viabilizar uma eventual condição 
particular do Ofertante. 
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6. PONTOS DE ENTREGA 

6.1. A ES GÁS possui atualmente 10 Pontos de Entrega de Transporte (PEs) operacionais no Espírito 
Santo, os quais se encontram relacionados abaixo: 

Ponto de Entrega Município Gasoduto de Transporte 
PE-Anchieta Anchieta Cabiúnas-Vitória – GASENE SUL 
PE-Aracruz Aracruz Lagoa Parda-Vitória – GASENE SUL 
PE-Barra do Riacho Aracruz Lagoa Parda-Vitória – GASENE SUL 
PE-Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim Cabiúnas-Vitória – GASENE SUL 
PE-Linhares Linhares Cacimbas-Vitória – GASENE SUL 
PE-São Mateus São Mateus Cacimbas-Catu – GASENE NORTE 
PE-Vale Vitória Cacimbas-Vitória – GASENE SUL 
PE-Válvula 10 Serra Lagoa Parda-Vitória – GASENE SUL 
PE-Viana Viana Cabiúnas-Vitória – GASENE SUL 
PE-Vitória Vitória Cacimbas-Vitória – GASENE SUL 

6.2. O Ofertante poderá sugerir um Ponto de Entrega alternativo aos supracitados, devendo em 
conjunto com a concessionária realizar estudo de viabilidade técnico-econômica. 

6.3. Observadas condições negociais, a ES GÁS poderá avaliar a possibilidade de realizar investimento 
para receber o gás natural mais próximo da área de produção, de unidade de regaseificação ou 
produção de biometano, onde atualmente possa não existir sua infraestrutura de distribuição. 

7. DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS, A QUALIDADE E A CONFIABILIDADE 

7.1. Quantidades 

a) As quantidades ofertadas deverão ser expressas em m³/dia, por modalidade de fornecimento, 
por ponto de entrega e por data/condição; 
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b) Para atendimento do Produto 2 são solicitadas ofertas de quantidades com início de 
fornecimento com início a partir de 01/01/2022; 
c) Os quantitativos informados são limites máximos por ponto de entrega e modalidade, que 
serão ajustadas conforme a evolução da negociação da proposta considerando, por exemplo, mas não 
de forma exclusiva, a possibilidade de migração de usuários para o mercado livre a partir de 01/01/2022; 
d) Quantitativos definitivos serão informados na etapa de Negociação, que ocorrerá após a data 
estabelecida no item 3.4 para apresentação da PROPOSTA COMERCIAL; 
e) A tabela abaixo é um exemplo que apresenta valores ilustrativos, a fim de mostrar a forma 
esperada para a apresentação da oferta de disponibilidade de quantidades: 

(coluna 1) (coluna 2) (coluna 3) (coluna 4) (coluna 5) 
Produto 2 - Início a partir de 01/01/2022 

Ponto de Entrega Quantidade (m³/dia) Modalidade Início de Fornecimento Prazo Contratual 
PE-Aracruz 50.000 Disponibilidade 01/01/2022 x ano(s) 

10.000 Interruptível 01/01/2022 x ano(s) 
PE-Anchieta 10.000 Firme 01/01/2022 x ano(s) 
PE-Barra do Riacho 20.000 Firme 01/01/2022 x ano(s) 

50.000 Interruptível 01/01/2022 x ano(s) 
PE-Cachoeiro de Itapemirim 20.000 Firme Condicionado ao início de 

operação de cliente 
x ano(s) 

30.000 Disponibilidade 01/01/2022 x ano(s) 
... ... ... ...  
¹ Após o recebimento da DECLARAÇÃO DE INTERESSE E CONFIDENCIALIDADE preenchida e assinada pelo interessado a ES GÁS 
irá enviar arquivo contendo o preenchimento inicial das cinco primeiras colunas da tabela ilustrativa acima 

²O Ofertante avaliará a possibilidade de fornecer as quantidades, as modalidades, os prazos e condições de início de 
fornecimento e preencherá estes campos, juntamente com seu preço proposto. 

 

7.2. Início de fornecimento 

a) No Produto 2, o início de fornecimento pelo Ofertante deverá ser 01 de janeiro de 2022; 
b) Caso não seja viável o atendimento da data de início de fornecimento o Ofertante poderá 
propor uma data de Início de Fornecimento que for viável dentro das limitações e condições do seu 
projeto; 
 

7.3. Prazos contratual 

a) Para o Produto 2, o Ofertante deverá apresentar proposta de suprimento com prazo mínimo 
de 1 (um) ano, podendo também apresentar propostas com outros prazos contratuais que ensejem 
diferentes condições comerciais de preço ou que eventualmente sejam necessários para viabilizar o seu 
projeto. 
 

7.4. Preços e compromissos contratuais das partes 

a) O preço inicial para fornecimento de gás deve ser apresentado na condição de referência 
(item 4.2), sem a inclusão de impostos e tributos (ex: tributos), composto por duas parcelas: Parcela da 
Molécula e Parcela de Transporte; 
b) O valor de cada uma das Parcelas deve ser expresso em Reais por metro cúbico (R$/m³); 
c) Caso o valor inicial da Parcela da Molécula no projeto do Ofertante seja em moeda estrangeira 
e em unidade de energia que não o metro cúbico na condição de referência, este preço base deve ser 
aplicado em fórmula - que deve estar explicita - que preveja a aplicação de taxa de câmbio (R$/US$) e 
de fator de conversão para metro cúbico na condição de referência; 
d) Será aceita a apresentação de diferentes preços considerando i) diferentes condições de prazos 
contratuais, ii) diferentes quantidades contratadas; iii) diferentes percentuais de compromissos (take or 
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pay e delivery or pay) das partes, iii) as diferentes modalidades de fornecimento e/ou iv) outras 
especificidades do projeto do Ofertante; 
e) Caso haja variação do valor inicial da Parcela da Molécula em função do quantitativo que 
efetivamente venha a ser contratado, tal variação deve ser apresentada impreterivelmente na data 
estabelecida para apresentação da PROPOSTA COMERCIAL no item 3.4; 
f) A forma e periodicidade de reajuste do preço deve ser prevista conforme fórmula e indicadores 
de referência a serem propostos pelo Ofertante; 
g) A Parcela do Transporte deve ser apresentada para entrega diretamente nos Pontos de 
Entrega, ou seja, considerando todos os custos relativos à entrada e à saída do sistema de transporte; 
h) Adicionalmente pode ser apresentada proposta de Parcela de Transporte incluindo apenas a 
entrada no sistema de transporte, ou seja, com a consideração de todos os custos relativos à entrada no 
sistema de transporte cabendo a concessionária neste caso a eventual contratação da capacidade de 
saída; 
i) Caberá à ES GÁS a decisão sobre contratar ou não diretamente junto ao Transportador a saída 
do sistema de transporte, devendo, portanto, impreterivelmente haver a apresentação de uma solução 
completa de transporte até os Pontos de Entrega. 
j) Deve ser prevista entre as condições comerciais a existência de um sinal econômico, justo e 
proporcional, na forma de uma penalidade contra a Ofertante no caso em que esta não cumpra com seu 
compromisso de entregar as quantidades; 
k) A proposição de outras condições comerciais são opção do Ofertante, se entendendo 
necessárias, devendo ser descritas e justificadas conforme sua particularidade de projeto; 
l) As questões as serem lavradas em contrato, definitivas envolvendo o preço do gás natural e as 
condições comerciais serão oportunamente detalhadas na eventualidade de que a negociação evolua 
até o ponto de haver uma minuta de contrato de aquisição e venda de gás; 
m) A validade da proposta de preços deverá ser de no mínimo 120 (cento e vinte) dias contados 
da data para a entrega da mesma, determinada no item 3.4. 
 

7.5. Composição química do gás 

a) O Gás natural deverá atender aos requisitos da Resolução ANP n° 16/2008 e do Regulamento 
Técnico ANP n°2/2008, ou aqueles que vierem a ser publicados pela ANP em sua substituição; 
b) O biometano deverá atender aos requisitos das Resoluções ANP n°8/2015 e Resolução ANP 
n°685/2017, ou daquelas que vierem a ser publicados pela ANP em sua substituição; 
c) As cromatografias gasosas realizadas durante o período de fornecimento deverão ser 
realizadas por laboratório com certificação válida pelo INMETRO conforme os requisitos estabelecidos 
na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, ou a que vier a substituí-la; 

d) Eventualmente poderão ser apresentadas propostas de suprimento de gás natural ou biometano fora 
das especificações estabelecidas nas resoluções aplicáveis da ANP, sendo que as mesmas serão 
avaliadas – a exclusivo critério da ES GÁS – quanto a possibilidade de sua adequação para distribuição. 

 

7.6. Estrutura da logística de atendimento 

a) Deve ser apresentada descrição da estrutura logística de atendimento à ES GÁS, desde a 
origem do gás – seja em poços terrestres ou marítimos, nacionais ou internacionais, importação por 
dutos ou por navios de GNL – com destaque ao transporte do gás, seja por dutos no território nacional, 
ou por caminhões de gás liquefeito ou comprimido. Sempre que possível um esquema gráfico do modelo 
de produção/processamento/transporte até ser entregue à concessionária é desejável; 
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b) Caso a logística de entrega seja dutoviária, a Ofertante será responsável pela contratação da 
infraestrutura até a entrega nos Pontos de Entrega indicados pela ES GÁS; 
c) Caso a logística de entrega seja rodoviária, a Ofertante será responsável e proprietária da 
estação que se conectará à rede da ES GÁS; 
d) Caso a logística de entrega envolva importação, seja via dutoviária, rodoviária ou por navio, o 
Ofertante será o único responsável por todas as etapas de nacionalização até a entrega do gás à ES GÁS; 
e) Poderá ser solicitado ao Ofertante, caso este ofereça gás de produção nacional, a apresentação 
do Relatório de Certificação das Reservas Provadas produzido por consultoria independente, bem como 
o Boletim Anual de Reservas registrado na ANP; 
f) Para os casos de venda através de GNL poderão ser solicitados os comprovantes de 
disponibilidade de gás no exterior e comprovação da capacidade de entrega do GNL no Brasil. 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A participação do Ofertante nesse Edital de Chamada Pública não vincula ou gera compromisso de 
compra e venda para nenhuma das partes. 

8.2. Os custos incorridos com a elaboração e desenvolvimento da proposta pelo Ofertante não são 
objeto de qualquer tipo de restituição sendo de exclusiva responsabilidade do Ofertante, não fazendo 
esta, jus a qualquer indenização pela participação na presente Chamada Pública. 

8.3. A ES GÁS se reserva ao direito de alterar condições da presente Chamada Pública ou de cancelá-la 
a qualquer momento, situação em que se compromete a prontamente comunicar a todos os Ofertantes. 

8.4. Os Ofertantes que apresentarem propostas que sejam consideradas viáveis e/ou de interesse da ES 
GÁS serão convidados a participar de uma etapa de Negociação de propostas, com o objetivo de que 
haja o correto entendimento e detalhamento das condições comerciais e técnicas a fim de que as 
propostas possam ser analisadas e selecionadas. 

8.5. Fica vedado ao Ofertante o uso de logo, símbolo ou qualquer outro tipo de sinal ou marca de 
propriedade da ES GÁS, em seus documentos de Propostas e em qualquer tipo de documentação 
técnica ou comercial. A infringência a esta determinação sujeitará o Ofertante às sanções impostas pela 
Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de Propriedade Intelectual). 

8.6. O ofertante, ao encaminhar propostas nesta Chamada Pública, declara que têm plena ciência de 
que, caso seja convidada para a assinatura de eventual contrato, deverá apresentar todos os 
documentos e atender a todas as exigências definidas na Lei 13.303 de 30.06.2016, dentre elas, mas 
não se limitando a: 

a) não ter sido suspensa e nem estar impedida de transacionar com a ES GÁS; 
b) não ter sido declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção;  
c) não ser constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea;  
d) não possui administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 
e) não ser constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
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f) não ter administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  
g) não ter, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 
natureza, de empresa declarada inidônea.  

8.7. Os Ofertantes deverão apresentar todos os documentos jurídicos exigíveis previamente à eventual 
assinatura de um contrato de fornecimento, mas não se limitando a: 

a) Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede da Ofertante, no caso de sociedade 
empresária; ou, 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alterações se houver, 
devidamente registrado(s) na Junta Comercial, do domicílio ou sede da Ofertante. Em se tratando de 
sociedades por ações e sociedades empresárias que elejam seus administradores em atos apartados, 
deverão ser apresentadas cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição, devidamente 
registrada na Junta Comercial, do domicílio ou sede da Ofertante. 

8.7.1. As provas de que tratam as alíneas “a” e “b” poderão ser feitas mediante apresentação de 
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial. 

8.7.2. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deverá ser apresentado 
decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente. 

8.7.3. Os documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados de tradução 
juramentada para o vernáculo da língua portuguesa. 

8.8. O Ofertante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer etapa desta Chamada Pública. Na hipótese de se constatar a 
imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados, a ES GÁS poderá a 
qualquer tempo, desconsiderar a proposta. 

8.9. Perderá a condição para eventual assinatura de contrato de suprimento, no momento do convite 
para celebração deste documento: 

a) Faça parte da listagem de “Empresas Impedidas de Transacionar com a ES GÁS”, conste como 
inidônea no Portal do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle ou possua algum 
impedimento para contratação, conforme previsto na legislação;  

b) Não esteja em situação regular em relação aos seguintes documentos:  

i. Certificado de Regularidade do FGTS;  

ii. Certidão Conjunta Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos da PGFN/RFB, 
para fins de comprovação de regularidade com a Seguridade Social;  

iii. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

c) Estiver em recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência notória ou situação econômico-
financeira comprometida; 

d) Possuir título protestado ou débito inscrito no CADIN, cujo valor possa, a juízo da ES GÁS, 
comprometer a eficiente execução do contrato; 

e) Não mantiver as condições de efetividade da proposta;  
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f) Tenha comprovação de existência de irregularidades que denunciem dolo, má fé ou grave 
omissão por parte do Ofertante; 

g) Apresente risco de crédito elevado. 

8.10. No caso de decisão judicial ou de outra autoridade pública competente determinando a exibição 
da proposta apresentada, a ES GÁS requererá que o respectivo processo tramite em segredo de justiça, 
de modo a assegurar o sigilo das propostas. 

 

3 – Os demais Itens do Edital N°01/2020 ficam aqui RATIFICADOS , podendo ser consultado no sitio eletrônico 
da ES GÁS e no DIO-ES que circulou no dia 27.07.2020 – Edição 25.287. Matérias sobre Licitações (páginas 12 
à 17). 

4 – Os formulários de Declaração de Interesse e Confidencialidade (Anexo I) recebidos através do endereço 
eletrônico chamadapublica@esgas.com.br estão validos e os respectivos interessados que os apresentaram 
não precisarão encaminhá-los novamente. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital de rerratificação. 


