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SORTEIO PRESENCIAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019
ATA

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois e dezenove, às quinze horas, reuniram-se
em sessão pública, no Auditório CEPATda Sede da Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL, endereço: SGAN 603, módulo 1- Brasília - a Pregoeira Sra. Angelica Luisa Pinto
Nogueira

Pinheiro,

participantes
I -

das empresas

do Pregão Eletrônico nº 04/2019, cujo objeto é contratação de empresa(s)

especializada(s)
Tabela

a equipe de apoio e alguns dos representantes

para prestação dos serviços do GRUPO 1 e do GRUPO 2, descrito na

Descritivo

dos Itens e Grupos, que se referem

hospedagens e de viagens, em âmbito nacional e internacional,
presencial das propostas empatadas,

em conformidade

ao agenciamento

para proceder ao sorteio

com o Esclarecimento

Edital, divulgado no dia onze de abril de 2019, em conformidade

de
2 ao

com o artigo 45,lj2º da

Lei nº 8.666/93, e de acordo com o comunicado realizado durante a sessão pública do
certame, ocorrido

na data de 26 de abril de dois e dezenove, no endereço eletrônico

WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR. Relação de empresas participantes

para

o GRUPO 1: Para sorteio da 1ª a 7ª colocação:
Decolando Turismo e Representações Ltda. (Raimundo Barros dos Santos RG: 301.832
SSP/DF CPF: 119.461.131-15) 05.917.540/0001-58;
Ecos Turismo Ltda. 06.157.430/0001-06;
Apolo Agência de Viagens e Turismo Ltda. 26.423.228/0001-88
DF Turismo e Eventos Ltda. 07.832.586/0001-08
Oceanic Viagens e Turismo Ltda. 08.880.553/0001-98
Agnus Tour Viagem e Turismo - EIRELI- 24.538.995/0001-07
Consult Viagens e Turismo LTDA -11.955.015/001-20
Para sorteio da 8~ e 9~ colocação:
L.A. VIAGENS ETURISMO LTOA. 04.613.668/0001-65
AIRESTURISMO LTOA. 06.064.175/0001-49
Relação de empresas participantes

para o GRUPO 2: Para sorteio 1~ a 4~ colocação:

Decolando Turismo e Representações Ltda. (Raimundo Barros dos Santos RG: 301.832
SSP/DF CPF: 119.461.131-15) 05.917.540/0001-58;
DF Turismo e Eventos Ltda. 07.832.586/0001-08;
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Oceanic Viagens e Turismo Ltda. 08.880.553/0001-98;
Consult Viagens e Turismo LTDA. 11.955.015/001-20;
Para sorteio da 5' e 6' colocação:
L.A. VIAGENS ETURISMO LTDA. 04.613.668/0001-65
EVENTUAL L1VEMARKETING DIRETO EIRELI. 04.433.214/0001-02
Foi descrito a todos os presentes o rito a ser empregado para a realização do sorteio:
1) serão registrados, em papéis individuais e com formatação
licitantes

cujas propostas restaram empatadas;

idêntica, os nomes dos

vista de tais

2) será disponibilizada

papéis a todos os presentes na sessão pública; 3) os papéis serão dobrados de forma
similar e inseridos em um invólucro;
dobrado

por

4) o Pregoeiro retirará do invólucro

vez, realizado sua abertura e divulgando ostensivamente

presentes na sessão pública; 5) para fins de estabelecimento

um papel
a todos

da ordem de classificação

do sorteio, será considerada a ordem inversa de retirada dos papéis do invólucro
Pregoeiro,

ou seja, o primeiro

seguindo-se,

portanto,

papel retirado

a ordem decrescente,

os

corresponderá

ao último

de modo que o último

pelo

classificado,

papel retirado

ao licitante vencedor do sorteio (lQ lugar); 6) a relação da ordem de

corresponderá

classificação será disponibilizada em ata a ser assinada por todos os licitantes presentes
na sessão pública

e posteriormente

divulgada

no COMPRASNET e no Portal

da

Transparência do ANEEL, campo - Licitações e Contratos.

Feitos os esclarecimentos

iniciais, a Pregoeira responsável

apresentou

a todos os

presentes como se daria o sorteio. Não havendo objeções a Pregoeira iniciou o sorteio.
Ato contínuo,

a Pregoeira procedeu a retirada dos papéis com o nome das licitantes,

divulgando a todos os presentes. Em harmonia com o comunicado realizado em sessão
de abertura do certame, a ordem de classificação obedeceria a ordem decrescente do
sorteio,

explicitamente,

a primeira colocada seria a licitante

cujo o número fosse o

último sorteado. Desta forma, concluído o sorteio, restou configurada a seguinte ordem
de classificação:
GRUPO 1:

10 DF Turismo e Eventos Ltda
2Q Apolo Agencia de Viagens e Turismo LTDA
3Q Consult viagens e turismo LTDA
4Q Decolando Turismo e Representações Ltda
5Q Agnus Tour Viagem e Turismo LTDA
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6Q Ecos Turismo Ltda
7Q Oceanic Viagens e Turismo LTDA
8Q Aires Turismo LTDA
9Q L.A viagens turismo Ltda

GRUPO 2
1° Oceanic Viagens e Turismo LTDA
2Q Decolando Turismo e Representações LTDA
3Q DF Turismo e Eventos LTDA
4Q Consult Viagens e Turismo LTDA
5Q Eventual Live Marketing Direto Eireli
6Q L.A viagens turismo Ltda
Nada mais havendo a tratar, determinou
e aprovada,

a Pregoeira que fosse lavrada ata, a qual, lida

foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e os representantes

das

empresas presentes. UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODTSOARES- Superintendente
Licitações e Controle

de

de Contratos e Convênios da ANEEL, ANGELICA LUISA PINTO

NOGUEIRA PINHEIRO Pregoeira

ANGELA REGINA KOÇOUSKI Equipe

GIAMPIERO CARDOSO NARGI, Pregoeiro. Demais participantes:
Santos RG: 301.832 SSP/DF CPF: 119.461.131-15, representante

de

Apoio,

Raimundo Barros dos
da empresa Decolando

Turismo e Representações: 05.917.540/0001-58.
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