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Portaria nº 36, de 22 de outubro de 2015 

 
 

Aprova o Regulamento do Sorteio 
para desempate das propostas do 
Lote I e do Lote II da Concorrência 
Pública nº. 01/2015, deflagrada para a 
delegação dos serviços do transporte 
público de táxi no Município de 
Contagem/MG, nos termos do item 
15.1.8 do edital. 

 
Art. 1º - Fica agendado para o dia 27 de outubro de 2015, às 08h30min, na sede da 
TransCon, situada à Av. João Cesar de Oliveira, 6.155, Beatriz – Contagem/MG, o 
sorteio para o desempate das propostas do Lote I e do Lote II da Concorrência 
Pública nº. 01/2015, deflagrada para a delegação dos serviços do transporte público 
de táxi no Município de Contagem/MG, nos termos do item 15.1.8 do edital.  
 
Art. 2º - O sorteio será processado da seguinte forma: 
I – Serão emitidos 2456 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis) cartões, com a 
numeração correspondente aos protocolos de cada um dos licitantes inscritos.  
II – Os cartões serão separados em 3 (três) grupos e descartados os dos licitantes 
desclassificados: 
a) Grupo I – Lote II.  
b) Grupo II – Lote I – Concorrência por portadores de deficiência; 
c) Grupo III - Lote I – Ampla Concorrência. 
III – O sorteio será iniciado pelo grupo I, sendo realizado, em momento 
subsequente, o Grupo II e o Grupo III.  
IV – Para o sorteio do Grupo I serão incluídos na urna os cartões com os números 
dos protocolos dos licitantes classificados que atingiram 50 (cinquenta) pontos, para 
preenchimento das vagas pendentes, tendo em vista que, os licitantes que 
atingiram a pontuação máxima – 70 (setenta) pontos, já estão previamente 
classificados, e não preencheram as 14 vagas ofertadas. 
V – Para o sorteio do Grupo II e do Grupo III serão incluídos na urna os cartões com 
os números dos protocolos dos licitantes classificados que atingiram a pontuação 
máxima – 140 (cento e quarenta pontos). 
VI – Serão sorteados e classificados o dobro do número de vagas previstas para 
cada grupo:  
a) Para o lote I – Concorrência ampla - serão sorteados e classificados 482 cartões.  
b) Para o lote I – Concorrência por portadores de deficiência - serão sorteados e 
classificados 28 cartões. 
c)  Para o lote II serão sorteados e classificados 28 cartões.  
 
Art. 3º Antes do início do sorteio serão selecionados 3 (três) licitantes entre os 
presentes para analisarem os cartões e a urna.  
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Parágrafo único - Em caso de vários interessados, serão escolhidos entre 
candidatos os três mais idosos. 
 
Art. 4º - A inclusão dos cartões na urna e o sorteio serão realizados pelas 
integrantes da Comissão de Licitação, com o suporte da comissão de apoio. 
 
Art. 5º - O sorteio será acompanhado pela Auditoria Geral do Município, desde a 
inclusão dos cartões na urna até o registro na ata de conclusão do sorteio.  
 
Art. 6º - Após o sorteio e antes da abertura dos documentos de habilitação será 
realizada verificação individualizada para a conferência do período de experiência 
atribuído aos licitantes classificados dentro do número de vagas previsto no edital.  
Parágrafo único – Caso verificado alguma inconsistência nos dados, o licitante será 
desclassificado, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
 
Art. 7º - Fica facultada aos licitantes a manifestação de eventual desinteresse na 
participação do sorteio.  
Parágrafo único – A manifestação deve ser direcionada à Comissão de Licitação, 
por escrito e com firma reconhecida do licitante, até às 16:00 horas do dia 26 de 
outubro de 2015, sob pena de caducidade.  
 
Art. 8º – As questões omissas no presente regulamento serão decididas pela 
Comissão de Licitação.  
 
Art. 9º - Esta postaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à data de sua assinatura.  
 
Contagem, 22 de outubro de 2015.  
 
 
 

Agostinho Fernandes da Silveira 
Presidente da TransCon 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


