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PROCESSO Nº 2040.01.0000276/202016

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  PMI 01/2021

Loteria do Estado de Minas Geral LEMG

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) visa a obtenção de estudos de viabilidade, 

levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres para 

estruturação de modelo de concessão para fins de execução do serviço público de exploração 

da Loteria Convencional (Passiva) e da Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato 

(Loteria Instantânea), ambas em meio físico.

(em papel timbrado da empresa qualificada.)

(Local e data)

Prezados Senhores,

(Qualificação do(s) participante(s) interessado(s)) (Denominação social da participante 

interessada), (CNPJ/CPF), (ramo de atividade), [identificação do preposto (cargo e profissão)], 
(endereço físico) (endereço eletrônico), (números de telefone e fax), [identificação de seu 

preposto (cargo e profissão)] vem por meio desta, conforme a qualificação supracitada, 
solicitar a autorização para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 

investigações quanto à viabilidade técnica, operacional, econômicofinanceira e jurídica, para 
modelagem de eventual contratação na modalidade de exploração de serviço público 

mediante contrato de Concessão, com fundamento da Lei Federal nº 8.987/95., objetivando a 
exploração do jogo lotérico, em meio físico, nas modalidades Loteria Convencional (Loteria de 

Bilhetes/Passiva) e Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato (Instantânea), no Estado 

de Minas Gerais. Desta forma, declaro:

a) Ter ciência das regras do Decreto Estadual nº 44.565, de 03 de julho de 2007; do Decreto 

Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015; do art. 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995 e do art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 e demais legislações 

pertinentes.

b) Cumprir eventuais solicitações feitas pela Loteria do Estado de Minas Gerais, no que tange 

ao desenvolvimento do PMI;

c) Assumir integral responsabilidade pelo conteúdo dos estudos técnicos apresentados, 

quanto à veracidade dos dados, informações e declarações ali contidas, e ainda ter ciência de 
que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, e 

passível de apuração na forma da Lei.;
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d) Ser titular da propriedade dos direitos autorais dos estudos técnicos desenvolvidos no ato 

de apresentação, e que esses não infringem direitos autorais e/ou outros direitos de 

propriedade de terceiros;

e) Ceder e transferir os direitos autorais decorrentes dos Estudos apresentados ao Estado de 

Minas Gerais, nos termos do § 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 44.565, de 2007 e art. 5º

inciso V do Decreto Federal nº 8.428, de 2015, nos termos do Anexo V.

f) Assumir inteira e exclusiva responsabilidade por todos os custos de qualquer natureza e 

demais ônus decorrentes de suas manifestações de interesse, não me sendo conferida 

exclusividade, podendo mais de uma empresa se manifestar e obter a mesma autorização, ou 

garantia de aproveitamento dos estudos técnicos e não serão objeto de qualquer espécie de 

remuneração, ressarcimento ou indenização por parte da Loteria do Estado de Minas Gerais, 

conforme já previsto no Edital e no Anexo I Termo de Referência.

Indicação de um agente interlocutor do interessado:

(Nome) (Cargo) (Endereço) (Telefone) (Email)

Belo Horizonte,  de   de 2021

 (assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) da participante interessada)

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) 

Geral, em 05/03/2021, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no 

art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Celso Alves Pereira Filho, 1º Vice 

Diretor Geral, em 05/03/2021, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 

26312811 e o código CRC 59A103D8.

Referência: Processo nº 2040.01.0000276/202016 SEI nº 26312811
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