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A Gas Brasiliano Distribuidora S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.024.705/0001-37, doravante denominada GasBrasiliano, em conformidade com a Lei n 
13.303/16 e demais normas legais aplicáveis, torna público este Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, 
objetivando o recebimento de PROPOSTAS DE SUPRIMENTO DE GÁS NATURAL 
(“PROPOSTA”), de acordo com as condições e especificações estabelecidas no TERMO DE 
REFERÊNCIA que integra este edital, documentos complementares e legislação pertinente.  
 
 

• As PROPOSTAS INICIAIS deverão ser encaminhas por correio eletrônico 
(chamadapublicagn@gasbrasiliano.com.br) com base no TERMO DE REFERÊNCIA, até as 
23h:59m do dia 10/10/2018; 

 
 
  

mailto:chamadapublicagn@gasbrasiliano.com.br
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1. OBJETO 

 
Apresentação de propostas de suprimento de GÁS NATURAL, independentemente de sua origem, 
disponibilizado nos Pontos de Entrega existentes ou a serem implantados na Área de Concessão da 
GasBrasiliano, segundo necessidades de suprimento e condições previstas no TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

2. OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

Os documentos pertinentes a este CHAMAMENTO PÚBLICO poderão ser obtidos pelos 
interessados no sítio eletrônico www.gasbrasiliano.com.br. 
 

 

3. ALTERAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS  
 

3.1 – Caso o interessado tenha qualquer dúvida, necessidade de esclarecimento ou informações em 
relação ao edital e seus anexos, deve submetê-la, por “correio eletrônico”, à GasBrasiliano, antes 
da apresentação de suas PROPOSTAS. 
 
 
Responsável: Comissão Especial de Suprimento de Gás 
Correio eletrônico: chamadapublicagn@gasbrasiliano.com.br 
 
 
3.2 - Os esclarecimentos prestados a qualquer PROPONENTE serão publicados no sítio eletrônico 
da companhia, sem identificação de origem do questionamento. 
 
3.2.1 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser apresentadas em até 10 (dez) dias úteis antes 
da data final para envio das PROPOSTAS, que serão respondidas pela GasBrasiliano em até 5 
(cinco) dias úteis. 
 
 

4. ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

4.1 – O presente CHAMAMENTO PÚBLICO se dará em até três etapas: 
 
 4.1.1 – PRIMEIRA ETAPA: PROPOSTA(S) INICIAL(AIS) será(ão) analisada(s) com base nos 
critérios definidos no item 5; 
 
  4.1.2 – SEGUNDA ETAPA: concluída a PRIMEIRA ETAPA, a GasBrasiliano notificará as 
PROPONENTES selecionadas para que, com base nas CONDIÇÕES FINAIS DE SUPRIMENTO a 
serem definidas pela GasBrasiliano, possam revisar e efetuar ajustes nas PROPOSTAS INICIAIS, 
se necessário, para apresentação da(s) PROPOSTA(S) REVISADA(S), que deverão estar 
acompanhadas da documentação pertinente, e atender às condições definidas no item 6.   
 
 4.1.3 – TERCEIRA ETAPA: a(s) PROPOSTA(S) REVISADA(S) selecionadas pela 
GasBrasiliano poderão seguir para a etapa de NEGOCIAÇÃO, para a qual será necessária a 
assinatura prévia de um PROTOCOLO DE INTENÇÕES, que poderá, a exclusivo critério da 
GasBrasiliano, resultar em eventual negociação e assinatura de contrato de compra e venda de 
GÁS NATURAL entre as partes, nos termos da legislação vigente. 
 
 

mailto:chamadapublicagn@gasbrasiliano.com.br
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4.2 - A participação no presente CHAMAMENTO PÚBLICO se dará através da entrega das 
PROPOSTAS por “correio eletrônico”, no endereço informado no item 3.1 e implica e fará prova de 
que a PROPONENTE: 

 
a) conhece e concorda com todas as disposições do presente edital e seus anexos, com 
aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, e submetendo-se às condições nele 
estabelecidas. 
 
b) não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o CHAMAMENTO PÚBLICO 
inclusive em relação aos seus anexos, não podendo reivindicar posterior desconhecimento ou 
falta de recebimento de quaisquer das partes que o integram. 
 
c) considerou que os documentos que compõem este CHAMAMENTO PÚBLICO permitiram a 
elaboração de PROPOSTAS concretas. 
 
d) que, na eventual convocação para a etapa de NEGOCIAÇÃO, possui plena capacidade de 
atender a toda a DOCUMENTAÇÃO  exigida da PROPONENTE neste edital. 
 

 

 

5. ANÁLISE DAS PROPOSTAS - PRIMEIRA ETAPA 

 
 
5.1 - Todas as PROPOSTAS INICIAIS serão analisadas pela Comissão Especial de Suprimento 
de Gás com base na documentação apresentada por “correio eletrônico” com o conteúdo da 
PROPOSTA INICIAL de acordo com os critérios estabelecidos neste CHAMAMENTO PÚBLICO e 
seus anexos.  
 
5.2 - Durante a análise das PROPOSTAS INICIAIS, a Comissão Especial de Suprimento de 
Gás poderá convocar a PROPONENTE, através do correio eletrônico informado na proposta ou 
outros meios, para prestar esclarecimentos de quaisquer naturezas. 
 
5.3 - É de responsabilidade da PROPONENTE, além da apresentação do preço “ex-tributos”, a 
indicação de todas e quaisquer alíquotas de impostos e tributos incidentes. No caso de se constatar 
omissão da indicação das alíquotas de quaisquer dos impostos e tributos incidentes, a Comissão 
Especial de Suprimento de Gás considerará que os preços contemplam as alíquotas definidas por 
lei, exceto se, em caso de não incidência e/ou isenção de imposto ou tributo, a PROPONENTE 
informar tal fato e apresentar ou indicar o documento legal que concede o benefício. 
 
5.4 - Serão desconsideradas as PROPOSTAS INICIAIS que: 
 

• não atenderem as exigências previstas no presente CHAMAMENTO PÚBLICO e seus 
anexos; 

• apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impossibilitar a análise; 

• apresentem preços ou vantagens baseados nas ofertas de outras PROPONENTES; 

• contenham vícios insanáveis; 

• descumpram especificações técnicas constantes do Edital e Termo de Referência; 

• não tenham sua exequibilidade demonstrada. 
 
 
5.5 – A GasBrasiliano poderá realizar diligência para aferir a exequibilidade da PROPOSTA INICIAL 
apresentada ou exigir da PROPONENTE sua comprovação. 
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5.6 – Concluída a PRIMEIRA ETAPA a GasBrasiliano notificará as PROPONENTES acerca do 
resultado da análise das PROPOSTAS INICIAIS, através do correio eletrônico informado na 
PROPOSTA INICIAL, convocando as PROPONENTES selecionadas para a segunda etapa de 
PROPOSTAS REVISADAS. 
 
 
 

6. DOCUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO - SEGUNDA ETAPA 
 

6.1 - Até a data e hora limite informado pela GasBrasiliano, as PROPONENTES selecionadas para 
a SEGUNDA ETAPA deverão entregar no endereço sede da GasBrasiliano 1 (um) envelope, não 
transparente, devidamente lacrado e rubricado no fecho, contendo, juntamente com a PROPOSTA 
REVISADA os demais documentos exigidos e pertinentes e constando, no anverso, os seguintes 
dizeres: 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/18 
Endereço de entrega: Via de Acesso Ivo Najm, 3800 - Bloco A - 2º Dist. Industrial - Araraquara - SP  
PROPOSTA REVISADA 
(Razão Social da PROPONENTE) 
 
 

6.1.1. A PROPOSTA REVISADA também poderá ser encaminhada por via postal, sendo da 
PROPONENTE a responsabilidade da entrega desta até o prazo estabelecido neste edital, nos 
mesmos requisitos previstos no item 6.1. 
 

 
6.2 - A documentação que acompanhará a PROPOSTA REVISADA deverá ser apresentada em 1 
(uma) via, em formulário que contenha a identificação da PROPONENTE, com todas as suas folhas 
rubricadas e numeradas com data e assinatura na última folha, de quem tenha poderes para esse 
fim, identificando-se claramente o signatário, e deverá conter: 
 

6.2.1– A PROPOSTA REVISADA, que deverá abranger com detalhamento a formação do 
preço de venda do GÁS NATURAL, bem como todas e quaisquer condições que afetem o 
preço total de suprimento, conforme as condições previstas no TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
6.2.2 - Não serão aceitas sob quaisquer hipóteses, o reembolso de valores não 
discriminados na PROPOSTA REVISADA ou menções de descontos ou acréscimos de 
preços ou quaisquer vantagens em relação à PROPOSTA INICIAL OU REVISADA de outra 
PROPONENTE. 
 
6.2.3 - Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, a PROPONENTE deverá 
apresentar ou indicar o documento legal que determina o benefício. 
 

 
6.3 – As PROPOSTAS REVISADAS deverão ter validade mínima de 150 (cento e cinquenta) dias 
corridos, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes. 
 

 
6.4 – Concluída a SEGUNDA ETAPA a GasBrasiliano notificará as PROPONENTES acerca do 
resultado da análise das PROPOSTAS REVISADAS, através do correio eletrônico informado na 
PROPOSTA INICIAL, podendo convocar as selecionadas para a TERCEIRA ETAPA. 
 



 

  

                                                           EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 001/18 
 

  

 
Página 5 de 9 

 

  

  

 
7. NEGOCIAÇÃO – TERCEIRA ETAPA 

 
7.1 - As PROPOSTAS REVISADAS selecionadas poderão ser objeto(s) de assinatura de um 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES padrão, a critério da GasBrasiliano, para fins de início da etapa de 
NEGOCIAÇÃO, quando se dará o detalhamento das condições de suprimento, etapa esta que uma 
vez concluída com êxito, poderá, a critério exclusivo da GasBrasiliano, ocasionar assinatura de 
contrato de compra e venda de GÁS NATURAL entre as partes, nos termos da legislação vigente. 
 
 
7.2 - Para fins de participação na etapa de NEGOCIAÇÃO a(s) PROPONENTE(S) deverá(ão) 
apresentar os seguintes documentos: 
 
 

7.2.1 - apresentar o Relatório de Certificação das Reservas Provadas de GÁS 
NATURAL, produzido por consultoria independente; 
 
7.2.2 - apresentar declaração própria da sua intenção de ponto de entrada e de saída 
do GÁS NATURAL no sistema de transporte para entrega de acordo com as condições 
definidas no TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
7.2.3 - Para os casos de suprimento por meio de utilização de GNL ou GNC deverão 
ser apresentados, adicionalmente, comprovantes de disponibilidade e comprovação 
da capacidade de entrega na Área de Concessão da GasBrasiliano. 
 
7.2.4 – Para os casos de a PROPONENTE ser comercializadora, deverá apresentar o 
seu registro junto à Agência Nacional de Petróleo (“ANP”) e todas as autorizações e 
permissões exigíveis a sua atividade, bem como, em substituição aos documentos 
requeridos nos itens 7.2.1 a 7.2.3, documentos que comprovem o acesso e 
disponibilidade do GÁS NATURAL e da capacidade de transporte, nos temos 
definidos no TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 
7.3 – Uma vez concluída a etapa de NEGOCIAÇÃO com êxito, e na eventual assinatura, a critério 
exclusivo da GasBrasiliano, de contrato de compra e venda de GÁS NATURAL, a PROPONENTE 
deverá apresentar todos os documentos jurídicos exigíveis para assinatura do contrato, mas não se 
limitando a: 
 

 

7.3.1- Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede da PROPONENTE, no caso 
de sociedade empresária; ou, 
 
7.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alterações 
se houver, devidamente registrado(s) na Junta Comercial, do domicílio ou sede da 
PROPONENTE. Em se tratando de sociedades por ações e sociedades empresárias 
que elejam seus administradores em atos apartados, deverão ser apresentadas cópia 
da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição, devidamente registrada na 
Junta Comercial, do domicílio ou sede da PROPONENTE. 
 
7.3.2.1: As provas de que tratam as alíneas 7.3.1 e 7.3.2 poderão ser feitas mediante 
apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial 
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7.3.2.2: No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
deverá ser apresentado decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 
7.3.2.3: Os documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar 
acompanhados de tradução juramentada para o vernáculo. 

 

 
8 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

 
8.1 - A PROPONENTE não terá direito a qualquer indenização pelos custos relacionados 
com a elaboração das PROPOSTAS, bem como de qualquer resultado de negociação, 
relativamente ao presente CHAMAMENTO PÚBLICO, em quaisquer de suas etapas, 
independentemente da eventual assinatura ou não de contrato de compra e venda de GÁS 
NATURAL entre as partes. 
 
8.2 - A simples participação no CHAMAMENTO PÚBLICO não vincula nenhuma das partes 
e não gera nenhum compromisso de aquisição de GÁS NATURAL pela GasBrasiliano, não 
cabendo quaisquer reinvindicações por parte da PROPONENTE. 
 
8.3 - Documentos obtidos por meio de acesso à Internet poderão ser apresentados e 

impressos, devendo a Comissão Especial de Suprimento de Gás verificar sua 
autenticidade e validade na página da endereço eletrônico do órgão emissor. Ocorrendo 
discrepância entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, prevalecerá a 
consulta. 
 
8.4 – A PROPONENTE é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de 
impedimento de participação a constatação de informações falsas ou que não reflitam a 

realidade dos fatos e, ainda, quando a Comissão Especial de Suprimento de Gás 
venha a tomar conhecimento de fato anterior ou posterior à abertura deste CHAMAMENTO 
PÚBLICO que desabone a idoneidade da PROPONENTE, ou qualquer outro que contrarie 
as disposições contidas neste CHAMAMENTO PÚBLICO.  
 

8.5 - Os envelopes de documentação e PROPOSTAS recebidos pela Comissão Especial 
de Suprimento de Gás após a data e horário fixado pela GasBrasiliano ao longo das 
ETAPAS do presente CHAMAMENTO PÚBLICO, serão desconsiderados.  

 

8.6 - A GasBrasiliano se reserva o direito de, alterar as condições deste CHAMAMENTO 
PÚBLICO ou de cancelá-lo a qualquer momento, mediante publicação de aviso em seu 
“sítio eletrônico” ou envio aos interessados por correio eletrônico. 

 
8.7 - Simples omissões puramente formais, sanáveis ou desprezíveis observadas na 
documentação ou nas PROPOSTAS poderão ser relevadas ou sanadas, desde que não 
contrariem a legislação vigente, não comprometam a lisura deste CHAMAMENTO 
PÚBLICO, e que não causem prejuízos à GasBrasiliano e às PROPONENTES, a juízo da 

Comissão Especial de Suprimento de Gás. 
 
8.8 - O recebimento das PROPOSTAS não gera qualquer direito de contratação para a 
PROPONENTE junto à GasBrasiliano.  
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8.9 - A Comissão Especial de Suprimento de Gás poderá, em qualquer etapa deste 
CHAMAMENTO PÚBLICO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução deste CHAMAMENTO PÚBLICO. 
  
8.10 – A PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer etapa do CHAMAMENTO 
PÚBLICO. Na hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos 

documentos apresentados, a Comissão Especial de Suprimento de Gás, poderá a 
GasBrasiliano, a qualquer tempo, desconsiderar a Proposta. 
 
8.11 - Fica vedado à PROPONENTE o uso de logo, símbolo ou qualquer outro tipo de sinal 
ou marca de propriedade da GasBrasiliano, em seus documentos de PROPOSTAS e em 
qualquer tipo de documentação técnica ou comercial. A infringência a esta determinação 
sujeitará a PROPONENTE às sanções impostas pela Lei 9.279 de 14.05.1996 (Lei de 
Propriedade Intelectual). 
 
8.12- A PROPONENTE, ao encaminhar PROPOSTAS neste CHAMAMENTO PÚBLICO, 
declara que têm plena ciência de que, caso seja convocada para a assinatura de eventual 
contrato de suprimento de GÁS NATURAL, deverá apresentar todos os documentos e 
atender a todas as exigências definidas na legislação Brasileira para fins de assinatura de 
contratos com empresas estatais, regidas pelo direito privado, dentre elas, mas não se 
limitando a: 
 
 
a) declaração de não ter sido suspensa pela GasBrasiliano; 
 
b) não ter sido declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção; 
 
c) não ser constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 
 
d) não possui administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 
 
e) não ser constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
 
f) não ter administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 
 
g) não ter, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 

 

8.13- Todas as trocas de documentos neste CHAMAMENTO PÚBLICO deverão ser 
realizadas na língua portuguesa.  
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9. CONFIDENCIALIDADE 

 
9.1 - A PROPONENTE e a GasBrasiliano se obrigam, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a manter 
sob sigilo todas as informações ou dados confidenciais que lhes forem transmitidos ou a que tiverem 
acesso em razão da execução do CHAMAMENTO PÚBLICO, ressalvada a hipótese descrita no item 
9.1.2 e 9.3. 
 
9.1.1 – São consideradas confidenciais informações ou dados armazenados a que a PROPONENTE 
e a GasBrasiliano tenham acesso, e também aqueles transmitidos oralmente, por escrito ou 
eletronicamente, em razão da execução dos atos deste CHAMAMENTO PÚBLICO, 
independentemente de expressa menção a sua confidencialidade. 
 
9.1.2 – O prazo previsto no item 9.1 não se aplica às informações e aos dados relativos ao segredo 
de negócio (“know how”, “trade secret”), à estratégia comercial e a tudo que represente diferencial 
competitivo para a GasBrasiliano, que deverão ser mantidos sob sigilo, pela PROPONENTE, por 
prazo indeterminado, salvo autorização expressa da GasBrasiliano.   
 
9.1.3 – A PROPONENTE e a GasBrasiliano, para fins de sigilo, obrigam-se por seus 
administradores, empregados, prepostos a qualquer título, sucessores e comissários. 
 
9.1.4 – Quaisquer informações obtidas pela PROPONENTE durante este CHAMAMENTO PÚBLICO, 
nas dependências da GasBrasiliano ou dela originárias, que não tenham relação direta com este 
procedimento, devem ser mantidas em sigilo nos termos e prazos deste item. 
 
9.2 – O descumprimento pela PROPONENTE da obrigação de sigilo, revelando informações e dados 
confidenciais ou facilitando sua revelação, importará em: 
 
a) desconsideração de sua PROPOSTA INICIAL e/ou de sua PROPOSTA REVISADA; 
 
b) em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos; 
 
c) adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei nº 9.279/1996 e legislação aplicável.  
 
9.3 – Só configuram exceção à obrigatoriedade de sigilo e confidencialidade as seguintes hipóteses: 
 
a) informação comprovadamente conhecida antes das tratativas de contratação, tanto diretas quanto 
por meio de outros procedimentos realizados pela GasBrasiliano; 
 
b) prévia e expressa anuência da titular das informações, mediante autorização da maior autoridade 
do órgão responsável do(a) proprietário(a) da informação, quanto à liberação da obrigação de sigilo 
e confidencialidade; 
 
c) informação comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima; 
 
d) determinação judicial e/ou administrativa para conhecimento das informações, desde que 
notificada imediatamente o(a) respectivo(a) titular, previamente à liberação, e sendo requerido 
segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo; e 
 
e) compartilhamento de informações relativas a este CHAMAMENTO PÚBLICO entre as seguintes 
distribuidoras de gás natural canalizado: Companhia Paranaense de Gás – Compagas, Gas 
Brasiliano Distribuidora S.A., Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul – MSGÁS, 
Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS e Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do 
Sul – SULGÁS. 
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9.4 – Toda divulgação sobre qualquer informação ou dado relacionados ao presente CHAMAMENTO 
PÚBLICO dependerá de prévia autorização da GasBrasiliano, ressalvada a mera notícia de sua 
existência. 
 
9.5 – Eventuais instrumentos jurídicos por ventura decorrentes deste CHAMAMENTO PÚBLICO, tais 
como PROTOCOLO DE INTENÇÕES e contrato de compra e venda de gás natural poderão conter 
critérios adicionais de sigilo. 

 
 
 

 

10.ANEXOS AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste CHAMAMENTO PÚBLICO, como 
Anexos: 

 
 
Anexo A – TERMO DE REFERÊNCIA PARA SUPRIMENTO DE GÁS NATURAL. 


