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RJPE - RELATÓRIO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Licitação: 5000062021 

Edital: PESG00621 

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 aquisição de tubos de aço carbono 2”, 
4” e 6”, API 5L Grau B. 
 
A Coordenação de Suprimentos recebeu a demanda para elaboração de edital e preparação 
de licitação para a contratação de empresa especializada para aquisição de tubos de aço 
carbono 2”, 4” e 6”, API 5L Grau B, para aplicação em obras de construção e montagem de 
redes e ramais para clientes usuários da ES GÁS dos segmentos de Postos de GNV e 
industriais, assim como na obra do gasoduto de interligação Linhares Fase II. 
 
2. O processo licitatório foi dividido em 4 (quatro) lotes, conforme distribuição a seguir: 
 
- LOTE 1: Tubo de aço carbono 6”, API 5L Grau B – Ampla concorrência; 
- LOTE 2: Tubo de aço carbono 6”, API 5L Grau B – Exclusivo para ME e EPP; 
- LOTE 3: Tubos de aço carbono 2” e 4”, API 5L Grau B – Ampla concorrência; 
- LOTE 4: Tubos de aço carbono 2” e 4”, API 5L Grau B – Exclusivo para ME e EPP. 
 
2.1. O valor total orçado estimado da licitação foi elaborado pela Coordenação de Suprimentos 
por meio consultas ao mercado junto a fabricantes, importadores e revendedores de tubos de 
aço especificados para a aquisição em questão. Segue abaixo o valor total orçado estimado 
por lote: 
 
- LOTE 1: R$ 11.164.804,61 
- LOTE 2: R$   3.721.601,54 
- LOTE 3: R$      651.158,15 
- LOTE 4: R$      217.104,75 
 
2.2. Os lotes 1 e 2 totalizam R$ 14.886.406,15 e os lotes 3 e 4 totalizam R$ 868.262,90. O 
valor total orçado estimado do certame é de R$ 15.754.669,05. 
 
3. Por meio da 72ª Reunião da Diretoria Executiva da ES GÁS de 20/05/2021, às 14h00, 
Item 1 - Pauta 32/2021, a Diretoria Executiva autorizou a instauração de processo licitatório 
para aquisição dos tubos de aço de 6” para aplicação na obra de construção e montagem do 
gasoduto de interligação Linhares Fase II. Através do FTDDIOP Nº 24/2021, o Diretor de 
Operações (DIOP) autorizou a instauração do processo de licitação para aquisição dos tubos 
de 2” e 4” para aplicação nas obras de redes e ramais para clientes usuários da ES GÁS.  
 
3.1. Vale ressaltar que para as referidas autorizações foi designado o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio, nomeando para a condução dessas contratações: Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro 
(GAVGN), como coordenador (Pregoeiro), Délio Nunes Rebello (GESMS) e Rodrigo Corona 
da Silva (GESMS) como membros da Equipe de Apoio. 
 
3.2. Considerando que as aquisições dos tubos de aço envolvem os mesmos tipos de 
fornecedores, foi realizado um único processo licitatório para aquisição desse material. 
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4. Em 02/06/2021, 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. 
 
5. Durante o período de acolhimento das propostas, iniciado em 02/06/2021, foram recebidos 
vários questionamentos de interessados sendo todos respondidos no portal de licitações. 
 
6. Em 22/06/2021 às 14h00 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. 
 
7. O processo teve o acolhimento inicial de 4 (quatro) propostas para o Lote 1 e 3 (três) 
propostas para o Lote 3, no entanto não foram recebidas propostas para os lotes 2 e 4, que 
foram considerados desertos.  
 
7.1. Seguem nas tabelas 1 e 2 abaixo os resultados iniciais dos lotes 1 e 3: 
 
Tabela 1: Lote 1 - Tubo de 6“ - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR 
 

 
 
Tabela 2: Lote 3 - Tubo de 2“ e 4” - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR 
 

 
 
8. Considerando que os lotes 2 e 4, exclusivos para ME e EPP, não tiveram propostas, esses 
lotes (desertos) foram oferecidos pelo Pregoeiro, em 22/06/2021, aos Arrematantes dos lotes 
1 e 3, respectivamente, com o aceite dos lotes pela VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES 
DO BRASIL S.A. na mesma data. 
 
8.1 Cumpre esclarecer que os preços unitários dos lotes oferecidos exclusivos para ME e EPP 
são iguais aos respectivos preços unitários dos lotes de ampla participação de fornecedor. 
Assim sendo o preço total do Lote 2 é de R$ 2.164.270,00 e o preço total do Lote 4 é de  
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R$ 170.997,12. 
 
8.2. Diante disso, com a união das quantidades dos lotes 1 e 2 (Lote 1), assim como dos lotes 
3 e 4 (Lote 3), seguem nas tabelas 3 e 4 abaixo o resultado do certame: 
 
Tabela 3: Lotes 1 - Tubo de 6“ - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR 
 

 
 
Tabela 4: Lote 3 - Tubo de 2“ e 4” - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR 
 

 
 
9. Declarada a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. como 
Arrematante de todos os lotes do Pregão em questão, em atendimento aos itens 8.4 e 9.1 do 
Edital, em 22/06/2021 foram iniciadas as diligências para verificação de efetividade da 
proposta e negociação, habilitação técnica e habilitação jurídico-fiscal da Licitante. 
 
10. No período entre 22/06/2021 a 14/07/2021 foram conduzidas as diligências para a 
verificação da efetividade da proposta com a análise do DFP (Demonstrativo de Formação de 
Preços) e da PPU (Planilha de Preços Unitários) de cada lote, bem como da etapa de 
habilitação e de negociação. 
 
10.1. Após a confirmação da exequibilidade da proposta e conclusão da etapa de habilitação, 
foi aberta negociação com a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL 
S.A., a qual manteve os preços arrematados. Segue nas tabelas 5 e 6 abaixo os preços 
arrematados após a negociação: 
 
Tabela 5: Lotes 1 - Tubo de 6“ - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR 
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Tabela 6: Lote 3 - Tubo de 2“ e 4” - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR 
 

 
 
10.2. O Lote 1 totalizou o valor de R$ 8.657.080,00 que resultou em cerca de 42% inferior ao 
valor total estimado de R$ 14.886.406,15. O Lote 2 totalizou o valor de R$ 683.857,85 que 
resultou em cerca de 21% inferior ao valor total estimado de R$ 868.262,90. 
 
11. Em 14/07/2021, o Pregoeiro tornou público o resultado da análise das propostas 
comerciais do PESG006/2021, julgando classificada com as menores propostas e declarando 
como vencedora de todos os lotes da licitação a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES 
TUBULARES DO BRASIL S.A. 
 
11.1 Na mesma data, foi aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
pelos interessados. 
 
11.2. Considerando que não houve qualquer manifestação de recurso dentro do prazo citado, 
em 12/08/2021 foi adjudicado o objeto da Licitação. 
 
11.3. Em 12/08/2021 foi publicada a adjudicação do objeto à VALLOUREC SOLUÇÕES 
TUBULARES DO BRASIL S.A. informando aos licitantes que a decisão do Pregoeiro está 
sujeita à homologação pela Autoridade Competente. 
 
12. Diante do exposto, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm informar sua decisão de declarar 
a empresa VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A. vencedora do Pregão 
nº 5000062021, referente à “contratação de empresa especializada para aquisição de tubos 
de aço carbono 2”, 4” e 6”, API 5L Grau B e, conforme previsão do item 10.8 do Edital 
PESG006/21, submete essa decisão para homologação, neste caso, da Diretoria Executiva. 
 
Vitória, 12 de agosto de 2021. 
 
Abaixo subscreve-se o Pregoeiro que conduziu o Pregão Eletrônico em questão: 

 

 

 

Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro 
Pregoeiro 
 

PAULO AUGUSTO RODRIGUES 
RIBEIRO:86643355400
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