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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 

Departamento de Administração, Planejamento e Finanças 

 

COMUNICADO 

 

A Comissão Auxiliar, no uso de suas atribuições, tendo em vista a 
decisão que trata sobre os candidatos contemplados no módulo I de entrega 
dos lotes, COMUNICA QUE O SORTEIO DOS LOTES AOS NOVE PRIMEIROS 

CLASSIFICADOS ocorrerá na data de: 

 

27 DE DEZEMBRO DE 2019 (SEXTA-FEIRA),  

às 09h00 min, na Câmara Municipal de Leandro Ferreira/MG 

 

Na forma do item 6.3.1, do Edital, “será permitida a entrada de qualquer 
interessado no momento do sorteio, desde que o acesso não interrompa ou 
atrapalhe o procedimento. Caso contrário, o indivíduo que causar tumulto será 
retirado do recinto”. 

O sorteio terá como finalidade definir qual lote cada classificado irá 
possuir, garantindo a isonomia na entrega, e será realizado da seguinte maneira: 

a) As cédulas contendo a indicação dos lotes serão 
armazenadas em urna opaca (que poderá ser uma caixa de papelão 
ou sacola de plástico ou pano que impeça a visualização de seu 
conteúdo) e serão devidamente conferidas pelo Presidente do 
Sorteio; 

b) Conferidas as cédulas, serão chamados, em ordem 
crescente, os nove primeiros classificados convocados para a 
entrega dos lotes; 

c) A retirada de cada cédula será realizada por criança ou, na 
sua falta, por pessoa escolhida pelo Presidente dentre os presentes 
e, para cada cédula, será convocado pessoa distinta; 

d) O processo será repetido até que sejam sorteadas as nove 
cédulas indicativas dos lotes, e definido o respectivo ganhador. 

 

Qualquer impugnação ao sorteio deverá ser oposta após a sua 
realização, sendo lavrado na ata de registro, com posterior encaminhamento ao 
Departamento Jurídico para parecer, e posterior decisão pelo Prefeito Municipal. 

 

Leandro Ferreira/MG, 20 de dezembro de 2019.  


