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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

Anexo nº VI Modelos do Edital/LEMG/DDJ/2023

PROCESSO Nº 2040.01.0000289/2022-47

 

ANEXO VI: MODELOS DO EDITAL

 

1. MODELOS DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

a) ITEM 1 - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

[Local e Data]
À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Solicitação de esclarecimentos.
Prezados Senhores, [Iden�ficação completa do requerente], por seu representante
legal (no caso de pessoa jurídica), apresenta a seguinte solicitação de
esclarecimento rela�va ao Edital de Licitação da Concorrência Pública Internacional
LEMG Nº 001/2023.
Número da questão formulada: (01 e seguintes, se for o caso) Item do Edital
(número e descrição) sobre o qual solicita Esclarecimento: (XXX) Escrever de forma
clara o pedido de esclarecimento em forma de pergunta: (X) (No caso de solicitação
de esclarecimento de mais de um item do Edital, repe�r o procedimento acima).
(assinatura do requerente) (qualificação deste)

 

b) ITEM 2 - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

[Local e Data]
À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Impugnação do Edital
[Iden�ficação completa do requerente], por seu representante legal (no caso de
pessoa jurídica), apresenta a seguinte impugnação rela�va ao Edital de Licitação da
Concorrência Pública Internacional LEMG Nº 001/2023.
Número da questão formulada: (01 e seguintes, se for o caso)
Item do Edital (número e descrição) impugnado: (XXX)
Escrever de forma clara as razões fundamentadas da impugnação: (XXX)
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(No caso de impugnação de mais de um item do Edital, repe�r o procedimento
acima).
Atenciosamente,
(assinatura do requerente)
(qualificação deste)

 

2. MODELOS DE DECLARAÇÕES

a) ITEM 1 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO - OBSERVÂNCIA
DAS VEDAÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

[Local e Data]
À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Regularidade perante o Ministério do Trabalho - Observância das
vedações estabelecidas no art. 7º, XXXIII da Cons�tuição Federal/88
Em atendimento ao estabelecido no Edital de Licitação da Concorrência Pública
Internacional LEMG Nº 001/2023, a licitante ............., inscrita no CNPJ .............,
sediada na (endereço completo com CEP), por seus representantes infra-assinados
DECLARA por si e por seus sucessores e cessionários, sob as penas da legislação
aplicável que, nos termos do inciso V do ar�go 27 da Lei Federal n° 8.666, de
21/06/93, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no
que se refere à observância do disposto no art. 7.º, XXXIII da Cons�tuição
Federal/88.
(assinatura do representante legal da licitante) (qualificação deste)

 

b) ITEM 2 - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE A NÃO INFRINGÊNCIA DE PATENTES, MARCAS E DIREITOS
AUTORAIS

[Local e Data]
À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Não infringência de patentes, marcas e direitos autorais
Em atendimento ao estabelecido no Edital de Licitação Concorrência Pública
Internacional LEMG Nº 001/2023, o licitante ......., inscrito no CNPJ ..........., sediado
na (endereço completo com CEP) por seus representantes infra-assinados DECLARA
por si e por seus sucessores e cessionários, que as informações por ele fornecidas e
o serviço por ele ofertado no âmbito da licitação, não infringem patentes, marcas e
direitos autorais.
Atenciosamente,
(assinatura do representante legal do licitante) (qualificação deste)

 

c) ITEM 3 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO

[Local e Data]
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À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Inexistência de fato superveniente impedi�vo de habilitação
Em atendimento ao estabelecido no Edital de Licitação Concorrência Pública
Internacional LEMG Nº 001/2023, o licitante .........., inscrito no CNPJ ........... ,
sediado na (endereço completo com CEP) por seus representantes infra-assinados
DECLARA por si e por seus sucessores e cessionários, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no presente
processo licitatório, bem como da ciência da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
(assinatura do representante legal do licitante) (qualificação deste)

 

d) ITEM 4 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO

[Local e Data]
À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Atendimento à todos os requisitos exigidos no item “5” do Projeto
Básico
Em atendimento ao Anexo I - Projeto Básico - e seus Apêndices 1 e 2 do Edital de
Licitação Concorrência Pública Internacional LEMG Nº 001/2023, o licitante
................, inscrito no CNPJ
........................................................................................................................................,
sediado na (endereço completo com CEP) por seus representantes infra-assinados
DECLARA que atenderá à TODOS os requisitos descritos e exigidos no referido
documento.
(assinatura do representante legal do licitante)
(qualificação deste)
 

e) ITEM 5 - DECLARAÇÃO FORMAL DE EXPRESSA SUBMISSÃO À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

 

[Local e Data]
À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Atendimento à todos os requisitos exigidos no Edital de Licitação
Concorrência Pública Internacional LEMG Nº 001/2003
Em atendimento ao EDITAL, a [LICITANTE], por seu(s) representante(s) legal(is)
abaixo assinado(s), declara, para os devidos fins, sua formal e expressa submissão à
legislação brasileira, inclusive às disposições do ar�go 32, § 4º, da Lei Federal nº
8.666/1993.
 

f) ITEM 6 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
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[Local e Data]
À
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEMG
Rodovia Papa João Paulo II – 4.001, Prédio Gerais, 13º andar, bairro Serra Verde -
Belo Horizonte/MG. CEP 31.630-901 - Belo Horizonte/MG
Referência: Documento equivalente
Prezados Senhores, Rela�vamente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL
LEMG Nº 001/2023, pelo presente instrumento, [razão social da LICITANTE], por
seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação
aplicável, a equivalência entre os documentos abaixo indicados exigidos no EDITAL e
aqueles emi�dos pelo país de origem da empresa da LICITANTE e/ou membro do
CONSÓRCIO.
 

Documento
exigido   no
EDITAL

Item do EDITAL em
que  o  documento é
exigido

Documento equivalente  no
país de   origem

   

 

3. MODELO DE PROCURAÇÃO

A (nome da empresa ou do consórcio), CNPJ n° , com sede na , neste ato
representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG,
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento
de mandato, nomeia e cons�tui, seu Procurador o Sr(a) (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), , a quem confere amplos poderes
para junto à Loteria do Estado de Minas Gerais pra�car os atos necessários para
representar a outorgante na CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL LEMG Nº
001/2023, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desis�r de recursos,
interpô-los, confessar, transigir, desis�r, firmar compromissos ou acordos, neste
certame licitatório, receber e dar quitação, dando tudo por bom firme e valioso, e,
em especial, para .
Local, data e assinatura
No caso do consórcio a assinatura deverá ser do representante legal da empresa
líder

 

4. MODELO DE CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO NO SEI-MG

Cumpre observar que será necessário o prévio cadastro do representante legal da licitante como Usuário
Externo no Sistema Eletrônico de Informações-SEI. Os passos necessários para enviar os documentos por
meio do Sistema Eletrônico de Informações- SEI serão descritos a seguir:

1. CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO DE USUÁRIO EXTERNO (PARA LICITANTES PROPONENTES AINDA
NÃO CADASTRADOS)

O cadastro de Usuário Externo deve ser devidamente solicitado pelo proponente, por meio de seu
representante legal, durante o prazo de publicidade do Edital. Para tanto, devem ser seguidos os seguintes
passos:

1° passo - acesse o link h�p://sei.mg.gov.br/usuarioexterno;
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2° passo - abrirá uma janela onde você deverá clicar em ‘’CLIQUE AQUI’’, se você ainda não es�ver
cadastrado;

3° passo - clicar em ‘’CLIQUE AQUI’’ para con�nuar, no final da página;

4° passo - preencher o formulário que irá abrir;

5° passo - depois de preenchido todos os campos do formulário, clique em ‘’ENVIAR’’;

6° passo - acessar o e-mail que foi informado no cadastro para confirmar o recebimento da confirmação
de solicitação de cadastro; e

7° passo - preencher o ‘’Termo de Declaração de Concordância e Veracidade’’, clicando no link abaixo:
h�p://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/gestao-governamental/gestao-
de�/termo_de_concordancia_e_veracidade.pdf

Os documentos necessários para cadastro do Usuário Externo são:

- Documento de iden�ficação (com foto) que contenha o CPF;

- Procuração, termo de posse ou ata;

- Autorretrato (Selfie) segurando o doc. de iden�ficação próximo ao rosto; e

- Termo de Declaração de Concordância e Veracidade.

Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados para:

Débora França (Administradora do Sistema Eletrônico de Informações- SEI na Loteria do Estado de Minas
Gerais) - debora.franca@loteriamineira.mg.gov.br

Encaminhamos, abaixo, alguns links sobre Usuário Externo do Sistema Eletrônico de Informações- SEI
(tutoriais) que encontram-se disponíveis no aplica�vo YOUTUBE.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=n6id9AD-eQo

h�ps://www.youtube.com/watch?v=5ByZS3d3-3s

Caso tenha alguma dúvida, solicitamos, por gen�leza, nos enviar pedido de esclarecimentos por meio de
correspondência eletrônica endereçada ao e-mail licitacao@loteriamineira.mg.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em
03/02/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 60105321 e
o código CRC ACA99120.

Referência: Processo nº 2040.01.0000289/2022-47 SEI nº 60105321

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

