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RJPE - RELATÓRIO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Licitação: 5000032021 

Edital: PESG003/21 

Critério de Julgamento: Pregão eletrônico por menor preço - Lei 10.520/2002, Lei 
13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS. 

Objeto: Prestação de serviços de comunicação visual e ambientação organizacional visando 
dotar as unidades administrativas e operacionais da ES GÁS à sua identidade visual 
 
A Área de Contratações da ES GÁS recebeu a demanda para a elaboração de valor orçado 
estimado, de edital e a preparação de licitação para a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de comunicação visual e ambientação organizacional, visando 
dotar as unidades administrativas e operacionais da ES GÁS à sua identidade visual. 

2. Para tanto, a Área Demandante encaminhou memorial descritivo e planilha de preços 
unitários. 

3. A elaboração do valor orçado estimado da licitação foi obtida através de levantamento de 
preços de mercado. 
 
4. Seguindo a metodologia de cálculo apresentada no Art. 12, § 2º e do Regulamento de 
Licitações e Contratos da ES GÁS, foi adotada a média das propostas recebidas das 
empresas prestadores do serviço no mercado cujo valor orçado estimado para o processo foi 
de R$ 181.754,33. 
 
5. Através da 68ª Reunião da Diretoria Executiva da ES GÁS 28/04/2021, às 14h20min Item 
2 – Pauta 30/2021, as autoridades competentes autorizaram a criação do referido processo 
designando a respectiva equipe, nomeando para a condução dessa contratação: Paulo 
Augusto Rodrigues Ribeiro (GAVGN), como Pregoeiro, Cintia Coelho Dias (ASCOM) e Irlanda 
Olegário de Lima (GESMS), como membras. 

5.1. Devido à ausência do Pregoeiro Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro (GAVGN) entre 
07/06/2021 e 21/06/2021, o Pregoeiro Lucas Magalhães Torres (GADF) assumiu a condução 
dessa contratação. 

6. Em 05/05/2021, foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo o aviso do processo 
licitatório e, no mesmo dia às 14h, o seu edital e anexos foram publicados na plataforma de 
contratações eletrônicas do Banco do Brasil, denominada Licitações-e, e disponibilizado no 
site da ES GÁS, seguindo os termos previstos na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de 
Contratações da ES GÁS, em vigor na ocasião. 

7. Durante o período de acolhimento das propostas, iniciado em 05/05/2021, foi recebido um 
questionamento sendo respondido no portal de licitações. 

8. Em 26/05/2021 às 14h o acolhimento de propostas comerciais foi encerrado e ocorreu a 
abertura das propostas da licitação. Às 14h15 do mesmo dia, foi realizada a disputa aberta na 
modalidade pregão eletrônico com regime de execução de empreitada por preço unitário, 
critério de julgamento de menor preço e abrangência nacional. 
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9. O processo teve o acolhimento inicial de 8 (oito) propostas cujo resultado do certame segue 
apresentado na tabela abaixo: 

Classificação Fornecedor Segmento Situação Lance 
1 DALFIORE COMERCIO E 

INDUSTRIA EIRELI ME* Arrematante R$ 103.750,00 

2 IDEIA SERVICOS 
PERSONALIZADOS EIRELI ME* Classificado R$ 104.200,00 

3 ANNA CAROLINA SIRQUEIRA 
COELHO 15838297760 ME* Classificado R$ 110.000,00 

4 PROLIGHT LOCACOES DE 
EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME* Classificado R$ 119.600,00 

5 COMPOSICAO SERIGRAFIA E 
COMUNICACAO VISUAL LTDA-EP ME* Classificado R$ 167.339,00 

6 ARTSTICKER COMUNICACAO 
VISUAL EIRELI ME* Classificado R$ 210.000,00 

7 SYSTEMA 2/90 COMUNICACAO 
VISUAL LTDA-EPP EPP* Classificado R$ 776.631,00 

8 SUPER MIL REPRESENTACOES 
EIRELI ME* Classificado R$ 1.000.000,00 

 

 

10. Declarada a empresa DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI como arrematante, 
em atendimento ao item 8 do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio solicitaram no dia 
26/05/2021 o envio da DFP e PPU com prazo de até 2 dias úteis e os documentos de 
habilitação e declarações do edital com prazo de até 5 dias úteis pelo email 
compras@esgas.com.br para o email dalfioresinaliza@gmail.com. 

11. No período entre 28/05/2021 a 17/06/2021 foi conduzida a diligência para verificação da 
exequibilidade da proposta com a análise do DFP (Demonstrativo de Formação de Preços) e 
demais justificativas e documentos que comprovem a viabilidade e a compatibilidade dos 
valores ofertados com os custos e despesas necessários à completa execução do objeto 
contratual. 

12. Neste período também foi conduzida a etapa de Habilitação, conforme previsto no item 9 
do Edital e a empresa DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI apresentou as 
evidências de sua capacidade de atendimento ao objeto da licitação e de cumprimento das 
obrigações legais previstos no edital de licitação.  

13. Os documentos recebidos da licitante referentes aos itens 9.2.1. HABILITAÇÃO 
TÉCNICA, 9.2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICO-FISCAL foram avaliados pela representante da 
Assessoria de Comunicação e Sustentabilidade (ASCOM), Cintia Coelho Dias, e o Gerente 
da Gerência Jurídica (GJUR), Antônio Carlos de Freitas, respectivamente, os quais deram 
parecer favorável. 
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14. O Pregoeiro e a equipe de apoio, conforme previsto no item 8.7 do edital, realizaram a 
negociação com o intuito de obter proposta mais vantajosa para a ES GÁS e a empresa 
DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI não ofertou desconto. 

15. O valor final de R$ 103.750,00 (cento e três mil e setecentos e cinquenta reais) ficou 43% 
inferior ao valor orçado estimado da ES GÁS. 

16. Em 17/06/2021, o Pregoeiro tornou público o resultado da análise das propostas 
comerciais do PESG003/2021, julgando classificada com a menor proposta comercial e 
declarando como vencedora da licitação a empresa DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA 
EIRELI. 

17. Na mesma data, foi aberto prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso pelos 
licitantes. 

18. Considerando que não houve qualquer manifestação de recurso em 25/06/2021, foi 
adjudicado o objeto da Licitação. 

19. Em 29/06/2021, foi publicada a adjudicação do objeto à DALFIORE COMERCIO E 
INDUSTRIA EIRELI, informando aos licitantes que a decisão do Pregoeiro está sujeita à 
homologação pela Autoridade Competente. 

20. Diante do exposto, o Pregoeiro e a equipe de apoio vêm informar sua decisão de declarar 
a empresa DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI vencedora do Pregão nº 
5000032021, referente à “prestação de serviços de comunicação visual e ambientação 
organizacional” e, conforme previsão do item 10.9 do Edital PESG003/21, submete essa 
decisão para homologação da Autoridade Competente do processo. 

 

 
Vitória, 29 de junho de 2021. 

 

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

 

 

Lucas Magalhães Torres  
Pregoeiro 
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