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Chamada Pública 
para Aquisição de Gás Natural a partir de 2022
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Orientações Gerais

- Favor deixar os microfones fechados (sem som) durante a 
apresentação

- Ao final da apresentação, haverá um espaço para esclarecimento 
de dúvidas

- Anote por favor suas perguntas para realizá-las ao final da 
apresentação

- Informamos que esta apresentação será gravada
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460 KM

R E D E  D E  D I S T R I B U I Ç Ã O

+ 65 MIL

N Ú M E R O  D E  C L I E N T E S

13 MUNICÍPIOS

P R E S E N Ç A  N O  E S T A D O



Pública

Chamada Pública – Rerratificação e Objeto

O Edital n°01/2020 da Chamada Pública para Aquisição de Gás 
Natural foi publicado em 27/07/2020, com o objetivo de contratar 
dois produtos, denominados Produto 1 e Produto 2

A contratação do Produto 1 foi concluída conforme resultado 
publicado no DIO/ES de 19/01/2021

Em 30/07/2021 foi publicado Edital de rerratificação, com objetivo de 
abrir novo prazo para recebimento de ofertas para o Produto 2, 
retificar algumas das condições de suprimento e ratificar as demais 
condições

O objeto da presente Chamada Pública é, portanto, o recebimento 
de propostas de suprimento de Gás Natural ou Biometano, 
referentes ao Produto 2 – com entrega a partir de 01/01/2022 – nas 
melhores condições comerciais, de qualidade e de confiabilidade de 
entrega
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Etapas

1 – Publicação do Edital de Rerratificação - 30/07

2 – Apresentação das Propostas Comerciais - 31/08

3 – Seleção e Negociação das propostas - 31/10

4 – Celebração do contrato - 15/12
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Como apresentar uma Proposta Comercial?

- Declaração de Interesse e Confidencialidade - até 16/08

- Quantitativos estimados por ponto de entrega - até 1 dia 
após o recebimento da Declaração de Interesse e Confidencialidade

- Proposta Comercial e Declarações preenchidas - até 31/08
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Estrutura da Proposta Comercial

a) Identificação do Ofertante

b) Endereço e contatos comerciais

c) Quantidades disponíveis conforme modalidades de fornecimento, pontos 
de entrega
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Modalidades de Contratação

Modalidade Firme

Modalidade Interruptível (put option)

Modalidade Disponibilidade (call option)

Modalidade Customizada
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Pontos de Entrega

* Pontos de entrega no gasoduto Lagoa Parda-Vitória

*

*

*
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Estrutura da Proposta Comercial

a) Identificação do Ofertante

b) Endereço e contatos comerciais

c) Quantidades disponíveis conforme modalidades de fornecimento, pontos 
de entrega

d) Início de fornecimento

e) Prazos de contratação
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Início de Fornecimento e Prazo de Contratação

- o início de fornecimento deverá ser 01 de janeiro de 2022

- excepcionalmente caso não seja viável o atendimento a partir de 
01/01/2022, pode ser proposta uma data de Início de Fornecimento 
diferente, conforme as limitações e condições de um projeto 
específico

- prazo mínimo de 1 (um) ano, podendo ser apresentada proposta com 
outros prazos contratuais que ensejem diferentes condições 
comerciais ou que eventualmente sejam necessários para viabilizar 
um projeto
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Estrutura da Proposta Comercial

a) Identificação do Ofertante

b) Endereço e contatos comerciais

c) Quantidades disponíveis conforme modalidades de fornecimento, pontos 
de entrega

d) Início de fornecimento

e) Prazos de contratação

f) Preço do gás natural
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Preço do Gás Natural

- O preço do gás deve ser apresentado composto por duas parcelas: 
Parcela da Molécula e Parcela de Transporte

- Para a Parcela da Molécula será aceita a apresentação de diferentes 
fórmulas de preço considerando:
i) diferentes condições de prazos contratuais
ii) diferentes quantidades contratadas
iii) diferentes percentuais de compromissos

- A Parcela do Transporte deve ser apresentada considerando todos 
os custos relativos à entrada e à saída do sistema de transporte

- Adicionalmente pode ser apresentada proposta de Parcela de 
Transporte incluindo apenas a entrada no sistema de transporte
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Estrutura da Proposta Comercial

a) Identificação do Ofertante

b) Endereço e contatos comerciais

c) Quantidades disponíveis conforme modalidades de fornecimento, pontos 
de entrega

d) Início de fornecimento

e) Prazos de contratação

f) Preço do gás natural

g) Reajuste do preço

h) Compromissos contratuais 
(p.ex.: DoP, SoP, ToP, EC, paradas programadas, penalidades)

i) Composição química do gás natural
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Composição Química do Gás Natural

- O Gás Natural e o Biometano deverão atender aos requisitos das 
respectivas resoluções ANP aplicáveis

- 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
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Estrutura da Proposta Comercial

a) Identificação do Ofertante

b) Endereço e contatos comerciais

c) Quantidades disponíveis conforme modalidades de fornecimento, pontos 
de entrega

d) Início de fornecimento

e) Prazos de contratação

f) Preço do gás natural

g) Reajuste do preço

h) Compromissos contratuais
(p.ex.: DoP, SoP, ToP, EC, paradas programadas, penalidades)

i) Composição química do gás natural

j) Estrutura da logística de atendimento
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Condições de Participação

- Os quantitativos informados são estimativas comerciais

- Quantitativos definitivos serão informados na etapa de Negociação

- Os formulários de Declaração de Interesse e Confidencialidade 
recebidos em 2020 estão válidos e os respectivos interessados que 
os apresentaram não precisarão encaminhá-los novamente

- As Declarações de Interesse e Confidencialidade, bem como as 
Propostas Comerciais serão recebidas exclusivamente de forma 
digital através de mensagem eletrônica para o endereço de email
chamadapublica@esgas.com.br
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Esclarecimento de dúvidas
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Obrigado

Paulo Ribeiro
Gerente de Aquisições e Vendas de Gás Natural
chamadapublica@esgas.com.br


