
RJPE - RELATÓRIO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Licitação: 5000052021 

Edital: PESG00521 

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 
construção e montagem de gasoduto de aço carbono de diâmetro 6”, que irá interligar a 
rede de distribuição entre as cidades de Regência e Bebedouro, no município de 
Linhares/ES. 

A Coordenação de Suprimentos recebeu a demanda para elaboração de edital e preparação 
de licitação para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção e montagem de gasoduto de aço carbono de diâmetro 6”, que irá interligar a 
rede de distribuição entre as cidades de Regência e Bebedouro, no município de 
Linhares/ES, referente ao Projeto Gasoduto de Interligação Linhares Fase II. 

2. O processo licitatório contemplou lote único com ampla participação do fornecedor. 

2.1. O valor orçado estimado da licitação foi elaborado pela GESMS por meio de composição 
de preços, através de verificação de prazos de execução das atividades de campo de obras 
similares existentes, de preços obtidos de consulta prévia ao mercado, de consultas a tabelas 
de referências salariais em âmbito nacional, sítios eletrônicos e outras empresas específicas, 
além de pesquisa no banco de preços disponibilizado pelo IOPES e pelo SINAPI-ES. 

2.2. O valor total orçado estimado do certame é de R$ 17.984.339,80. 

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 contratação de empresa especializada para prestação dos referidos serviços, para o 
Projeto Gasoduto de Interligação Linhares Fase II.

3.1. Vale ressaltar que para a referida autorização foi designado o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio, nomeando para a condução dessas contratações: Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro 
(GAVGN), que foi substituído por Lucas Magalhães Torres (GADF), como coordenador 
(Pregoeiro), Délio Nunes Rebello (GESMS) e Rodrigo Corona da Silva (GESMS) como 
membros da Equipe de Apoio. 

4. Em 23/06/2021, 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 23/06/2021, foram recebidos 
vários questionamentos de interessados sendo todos respondidos no portal de licitações. 

6. O fim do acolhimento das propostas foi previsto para ocorrer em 21/07/2021. No entanto, 
considerando o número alto de questionamentos acerca do Edital por parte dos interessados, 



bem como a complexidade da obra em questão, o Pregoeiro prorrogou esta data para 
11/08/2021, no mesmo horário. 

6.1. Em 11/08/2021 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 10 (dez) propostas, conforme resumidas na Tabela 
1 abaixo:  

Tabela 1: 

7.1. As propostas apresentadas pelas empresas SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. e CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA. foram 
desclassificadas pelo Pregoeiro, por terem sido consideradas inexequíveis, conforme 
estabelece o Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS, Artigo 69, § 3° e inciso II,  
anexo ao Edital, que reflete a previsão da Lei 13.303/2016, Artigo 56, § 3° e inciso II. 

7.2. Diante disso segue na Tabela 2 abaixo a classificação atualizada do certame: 

Tabela 2: 

8. Declarada a empresa UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 
como Arrematante do Pregão em questão, em atendimento aos itens 8.4 e 9.1 do Edital, em 
11/08/2021 foram iniciadas as diligências para verificação de efetividade da proposta, 



habilitação técnica, habilitação jurídico-fiscal e habilitação econômico-financeira da Licitante, 
bem como para a negociação de preços. 

9. No período entre 11/08/2021 a 30/09/2021 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), bem como da etapa de habilitação e de 
negociação. 

9.1. Seguem abaixo o resumo dos resultados das principais diligências realizadas: 

a) A arrematante incluiu os impostos no BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), bem como 
excluiu o percentual da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) da 
composição, sem aumentar o preço global ofertado; 

b) Revisou os preços de mão de obra dos serviços complementares (item 4 da PPU) igualando 
ao preço composto no DFP, com BDI incluso, e justificou que os valores baixos apresentados 
nos itens 4.1 e 4.3 a 4.10 em relação ao valor total orçado estimado da ES GÁS para estes 
itens, ocorreram devido a desconsideração do custo fixo nos mesmos, bem como pela 
eficiência de execução, além de aproveitar a ociosidade dos equipamentos mobilizados para 
atender a uma possível demanda da ES GÁS; 

c) Absorveu o preço dos serviços de inertização do duto com nitrogênio, o qual não foi previsto 
em seu orçamento original, sem aumentar o preço global arrematado; 

d) Igualou os preços dos itens 1.2 e 1.3 da PPU referentes a construção e montagem por meio 
de MD (Método Destrutivo) e MND (Método Não Destrutivo), respectivamente, sem aumentar 
o preço global arrematado; e  

e) Principalmente, ofertou desconto no item 1.6 da PPU (proteção catódica) que resultou em 
1% do valor global, passando o preço arrematado a montar R$ 16.000.168,00. 

9.2. Após a confirmação da exequibilidade da proposta e conclusão da etapa de habilitação, 
foi aberta negociação com a empresa UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA LTDA., que em resposta não ofertou novo desconto, assim o preço 
negociado é de R$ 16.000.168,00. 

9.3. O preço negociado de R$ 16.000.168,00 resultou em cerca de 11% inferior ao valor total 
orçado estimado da ES GÁS de R$ 17.984.339,80. 

10. Em 30/09/2021, o Pregoeiro tornou público o resultado da análise das propostas 
comerciais do PESG005/2021, julgando classificada com a menor proposta e declarando 
como vencedora da licitação a empresa UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA LTDA. 

10.1. Na mesma data, foi aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso 
pelos interessados. 

10.2. Em 05/10/2021 por meio do chat de mensagens no portal da licitação e em 06/10/2021 
por meio do e-mail compras@esgas.com.br, uma das licitantes solicitou vistas aos 
documentos de habilitação da empresa arrematante. Considerando que a resposta ocorreu 
em 08/10/2021, o Pregoeiro na mesma data prorrogou o prazo recursal por mais 2 (dois) dias 
úteis, passando a findar-se em 13/10/2021. 



10.3. Dentro do prazo recursal, a licitante SIALDRILL ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA. 
interpuseram recursos administrativos, o qual foi julgado e considerado improcedente por este 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, com base no Edital, na Lei 13.303/16 e no Regulamento de 
Licitações e Contratos da ES GÁS; 

10.4. Vale ressaltar que o relatório de análise do referido recurso foi concluído com a 
manutenção da decisão por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio, e submetido à apreciação 
da Autoridade Superior na ES GÁS, que no caso é a Diretoria Executiva da Cia. 

11. Diante do exposto, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio vêm informar sua decisão de 
declarar a empresa UNIFORTE AMERICANA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 
vencedora do Pregão nº 5000052021, referente à “Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de construção e montagem de gasoduto de aço carbono de 
diâmetro 6”, que irá interligar a rede de distribuição entre as cidades de Regência e 
Bebedouro, no Município de Linhares/ES” e, conforme previsão do item 10.8 do Edital 
PESG005/21, submete essa decisão para homologação, neste caso, do Diretor-Presidente. 

Vitória, 22 de outubro de 2021. 

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

Lucas Magalhães Torres 
Pregoeiro 

Assinado digitalmente 
por LUCAS 
MAGALHAES 
TORRES:09766606790
Data: 2021-10-22 16:08:
56L M lhã


