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PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  PMI 01/2021

Loteria do Estado de Minas Geral LEMG

ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO

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.

ATIVIDADES DATAS

Entrega do Requerimento para Participação
Até 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação 
do Edital no Diário Oficial.

Publicação da Autorização para participação da 
Manifestação de Interesse

A Administração Pública, no prazo de até 15 (quinze) 

dias úteis, contados do recebimento dos 
requerimentos, verificará os INTERESSADOS aptos a 
receberem a autorização para a elaboração dos 
estudos.

Entrega dos Produtos 1 e 2

Até 45 dias corridos, a contar da data da publicação 
do Termo de Autorização para realização dos 
ESTUDOS no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais.

A análise e ateste da conformidade  dos 
Estudos/Produtos pela Comissão designada , 
feita de acordo com as descrições e premissas 
definidas no Anexo I – Termo de Referência

Até 30 dias corridos da entrega dos Produtos

Reunião Técnica e apresentação de eventual 
solicitação de correções, alterações ou inclusões, 
por parte do poder público, nos Produtos .

Até 30 dias corridos da entrega dos Produtos

Prazo para correções, alterações ou inclusões, 
por parte do poder público, nos Produtos.

Até 15 dias corridos da apresentação de eventual 
solicitação de correções, alterações ou inclusões, 
sem que este prazo interfira nas demais entregas 
subsequentes.

SESSÃO PRESENCIAL E/OU VÍDEO CONFERÊNCIA 
para apresentação do “Produto 01” .

Facultado à LEMG a abertura de demanda conforme 
agenda para realização da Sessão de Apresentação a 
ser informada ao(s) participante(s).
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Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) 

Geral, em 05/03/2021, às 12:35, 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 

26312876 e o código CRC 0EC0F388.

Referência: Processo nº 2040.01.0000276/202016 SEI nº 26312876
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