
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Permanente de Licitação 

AVISO

AVISO DE SORTEIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

Informamos que, em observância ao art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/93, será realizada
sessão pública presencial para a realização de sorteio para o desempate entre as 2(duas) propostas
participantes e classificadas para o Pregão Eletrônico nº 4/2019.

Licitantes  participantes  e  classificadas:  Uatuma  Turismo  e Eventos  Eireli  e  DF
Turismo e Eventos Ltda.

A sessão pública para realização do sorteio para o desempate entre as propostas será
realizada, às 9 (horário local) e 11h (horário de Brasília), do dia 25 de fevereiro de 2019, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada na sede do Tribunal de Justiça, sito à Rua Tribunal de
Justiça, s/n°, Via Verde, em Rio Branco/AC.

Para a realização do sorteio será observado o seguinte procedimento:

1. Serão registrados, em papéis individuais e com formatação idêntica, os nomes dos
licitantes cujas propostas restaram empatadas;

2. Será disponibilizada vista de tais papéis a todos os presentes na sessão pública;

3. Os papéis serão dobrados de forma similar e inseridos em um invólucro;

4. O pregoeiro retirará do invólucro em papel dobrado por vez, realizado sua abertura
e divulgando ostensivamente a todos os presentes da sessão pública;

5. Para fins de estabelecimento da ordem de classificação do sorteio, será considerada
a  ordem  de  retirada  dos  papéis  do  invólucro  pela  pregoeira,  ou  seja,  o  primeiro  papel  retirado
corresponderá ao primeiro classificado,  seguindo-se,  portanto,  a  ordem crescente,  de modo que o
último papel retirado corresponderá ao licitante classificado em último lugar (2º colocado);

6. A relação da ordem de classificação será disponibilizada em ata a ser assinada por
todos  os  licitantes  presentes  na  sessão  pública  e  posteriormente  divulgada  no  site  do  TJ/AC,
Comprasnet, Diário Oficial do Estado e Diário da Justiça Eletrônico.

7. Destacamos que o não comparecimento de quaisquer das licitantes participantes
não inviabilizará a realização do sorteio.

Em face ao exposto, dê publicidade do conteúdo deste expediente, com a publicação
do site do TJ/AC, Comprasnet, Diário Oficial do Estado e Diário da Justiça Eletrônico, e continuidade
dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

SEI/TJAC - 0545894 - Aviso https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 of 2 21/02/2019 14:30



Rio Branco-AC, 21 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Gilcineide Ribeiro Batista, Pregoeiro, em 21/02/2019,
às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando
o código verificador 0545894 e o código CRC 26311CB1.
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