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RJPE - RELATÓRIO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Licitação: 5000242021 

Edital: PESG024/21 

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: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de 
Gás Natural Comprimido (GNC). 
 
Em 18/11/2020 foi autorizada pelo Diretor de Operações através do FTDDIOP 32-20 a 
instauração de processo de pré-qualificação de fornecedores para a participação em certames 
futuros destinados à contratação de prestação dos serviços de transporte de gás natural 
comprimido (GNC) no Estado do Espírito Santo. 
 
2. Em 20/11/2020 foi divulgado o Edital nº 01/2020 de Pré-qualificação de fornecedores de 
serviços de transporte de gás natural comprimido (GNC) no Estado do Espírito Santo no Diário 
Oficial do Estado e no site da ESGÁS, o qual tem caráter permanente. 
 
3. Foram recebidos pedidos de pré-cadastro de 7 (sete) empresas, mas somente 2 (duas) 
atenderam todos os requisitos previstos no edital e receberam o certificado, as quais são 
CDGN LOGÍSTICA S.A e NEOGAS DO BRASIL GAS NATURAL COMPRIMIDO S.A. 
 
4. Em 27/05/2021, a área de contratações da ES GÁS recebeu a demanda para a elaboração 
de edital e a preparação de licitação para a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de transporte de Gás Natural Comprimido (GNC). 

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

6. A elaboração do valor orçado estimado da licitação foi obtida através de levantamento de 
preços de mercado, referências de preço do SINAPI e composição de custo internos e do 
SINAPI. 
 
7. 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 referências citadas no item 6 
acima, cujo valor orçado estimado para o processo foi de R$ 17.562.454,57. 
 
8. Através da 76ª Reunião da Diretoria Executiva da ES GÁS 22/06/2021, às 14h30min Item 
1 – Pauta 36/2021, a autoridade competente autorizou a criação do referido processo e a 
definição do Pregoeiro e Equipe de Apoio ocorreu conforme a deliberação da Diretoria 
Executiva por meio da 74ª Reunião da Diretoria Executiva, Item 3, Pauta 35/2021, de 
08/06/21, que designou a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiros e Equipe de Apoio 
da ES GÁS. 

9. Em 28/06/2021 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. 
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10. Durante o período de acolhimento das propostas, iniciado em 28/06/2021, foram recebidos 
questionamentos sendo todos respondidos no portal de licitações. 

11. A área de contratação entrou em contato com as potenciais licitantes de modo a incentivar 
a participação no processo durante o período do acolhimento de propostas e as últimas 
justificativas recebidas foram as seguintes: 

EMPRESAS JUSTIFICATIVAS 

LOGÁS Declinou. Não participou devido ao tempo de 
abertura da filial no Espírito Santo. 

GAS FUTURO Solicitaram postergação do início 
do certame em 15 dias. 

PARANÁ TRANSPORTES Declinou. Alegou altos custos com a frota de 
veículos para o Espírito Santo. 

WHITE MARTINS Declinou. Decisão da diretoria. 
CDGN* Confirmou participação 

MASTERGÁS Declinou. Não informou os motivos. 
ADV TRANSPORTES Declinou. Estão com pendências nas certidões. 

TRANSBAHIA Não foi possível contato  
METAGÁS Declinou. Não informou o motivo. 

IGÁS Estavam analisando a participação devido ao 
escopo da contratação ser limitado a transporte. 

NEOGÁS* 
Declinou. Alegou não ter as 

carretas/equipamentos no prazo estabelecido no 
edital e que o prazo contratual é curto. 

APOLO TRANSPORTES Declinou. Fazem transporte para a Neogás e não 
tem carreta própria. 

* Empresas que possuem o certificado, conforme Edital nº 01/2020 de Pré-qualificação de 
fornecedores de serviços de transporte de gás natural comprimido (GNC) no Estado do 
Espírito Santo. 

12. Em 19/07/2021 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. 

13. O processo teve o acolhimento inicial de 1 (uma) proposta, conforme segue apresentado 
na tabela abaixo: 

Classificação Fornecedor Segmento Situação Lance 

1 
 
CDGN LOGISTICA S A OE* Desclassificado R$ 26.900.000,00 
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14. O pregoeiro solicitou logo após o encerramento da sessão de disputa que a empresa 
apresentasse no prazo de 24 (vinte e quatro) horas uma nova proposta de valor com desconto 
e, findo o prazo estabelecido, em 20/07/2021 a empresa apresentou uma nova proposta com 
o valor de R$ 26.450.000,00. 

15. Mesmo com o desconto apresentado pela empresa, o valor permaneceu acima do valor 
orçado estimado o que ocasionou a desclassificação da mesma no dia 20/07/2021. 

16. Diante do exposto, o Pregoeiro e a equipe de apoio vêm informar sua decisão de declarar 
o Pregão nº 5000242021, referente à “Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de transporte de Gás Natural Comprimido (GNC)”, fracassado devido ao único 
licitante do processo ter apresentado uma proposta com valor acima do valor orçado estimado 
pela ES GÁS e ter sido portanto desclassificado. 

 

 

Vitória, 04 de agosto de 2021. 

 

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

 

 

Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro 
Pregoeiro 

PAULO AUGUSTO RODRIGUES 
RIBEIRO:86643355400
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