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0.1.  

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI 01/2021

 

Loteria do Estado de Minas Gerais- LEMG

 

 

EDITAL DE PMI

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) PMI visando a obtenção de estudos de viabilidade,
levantamentos, inves�gações, 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 �sico. 
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PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI 01/2021

 

1. PREÂMBULO

 

1.1. Considerando que o referido PMI visa a obtenção de estudos de viabilidade, levantamentos,
inves�gações, 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 �sico.

1.2. Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, que dispõe sobre o
serviço de loterias e dá outras providências;

1.3. Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
exploração de loterias e dá outras providências;

1.4. Considerando o disposto na Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, altera Decreto-Lei 204, de
27 de fevereiro de 1967;

1.5. Considerando o disposto na Lei Estadual nº. 9.475, de 23 de dezembro de 1987; Decretos
Estaduais nºs. 27.979, de 5 de abril de 1988 e 31.163, de 08 de maio de 1990;

0.1. Considerando o disposto na Lei Estadual nº 6.265, de 18 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;

1.6. Considerando o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto Estadual n° 44.565, de 03 de julho de 2007,
que ins�tui o Procedimento de Manifestação de Interesse em projetos de parcerias público-privadas, nas
modalidades patrocinada e administra�va, e em projetos de concessão comum e permissão;

Considerando o disposto no art. 21 da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da Cons�tuição Federal
e dá outras providências;

1.7. Considerando o disposto no art. 31 da Lei Federal n° 9.074, de 07 de julho de 1995, que
estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras
providências;

Considerando a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal que julgou procedentes as ADPFs 492 e 493, para
declarar não recepcionados pela Cons�tuição Federal de 1988 os arts. 1º e 32, caput e § 1º, do Decreto Lei
204/1967; e

1.8. A Loteria do Estado de Minas Gerais- LEMG, vem apresentar, por meio deste instrumento, as
diretrizes para a par�cipação de interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse PMI nº 01/2021,
nos termos 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, bem como nos termos do disposto no presente documento e em seus anexos.

 

2. DAS DEFINIÇÕES

 

2.1. AUTORIZADO – pessoa �sica ou jurídica, de direito público ou privado, individualmente ou em
grupo, e sociedades civis, interessada em par�cipar deste PMI.

2.2. CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO- requisitos obje�vos para qualificação, análise e aprovação de
requerimento de autorização para apresentação de projetos, levantamentos, pesquisas e estudos;

2.3. ANÁLISE DE CONFORMIDADE – Análise e ateste da conformidade dos Estudos/Produtos feita de
acordo comas descrições e premissas do Anexo I–Termo de Referência.

2.4. ESTUDOS– estudos de viabilidade, levantamentos, inves�gações, dados, informações técnicas,
projetos ou pareceres para estruturação de modelo de concessão para fins de execução do serviço público de

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%206.259-1944?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20204-1967?OpenDocument
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exploração da Loteria Convencional (Passiva) e da Loteria de Números, Sorteio Individual e Imediato (Loteria
Instantânea), ambas em meio �sico.

2.5. LOTERIA INSTANTÂNEA EM MEIO FÍSICO - Loteria em que o meio de aposta são cartões de loteria
instantânea impressos em papel.

2.6.  LOTERIA CONVENCIONAL EM MEIO FÍSICO - Loteria em que o meio de aposta são bilhetes de
loteria impressos em papel.

2.7. INTERESSADO – PMI pessoa �sica ou jurídica, de direito público ou privado, individualmente ou
em grupo, e sociedades civis, interessada em par�cipar deste PMI;

2.8. REQUERIMENTO – requerimento de autorização para apresentação dos ESTUDOS objeto deste
PMI;

2.9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO – documento que autoriza �sica ou jurídica, de direito público ou
privado, individualmente ou em grupo, e sociedades civis, interessa em par�cipar deste PMI.

2.10. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – O Estado mantém a �tularidade do serviço público conforme
previsto na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

2.11. ANEXOS - cada um dos documentos anexos que integram o presente EDITAL;

2.12. COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO - comissão especial designada na forma do item 03 do Edital
para conduzir o presente PMI;

2.13. EDITAL - o presente instrumento de convocação do Procedimento de Manifestação de Interesse nº
001/2021, incluindo todos os seus ANEXOS;

2.14. LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -  en�dade autárquica ins�tuída pelo Decreto-lei nº 165,
de 10 de janeiro de 1939, ra�ficado pelo Decreto Federal nº 3.850, de 22 de março de 1939, e regulamentada
pela Lei nº 6.265, de 18 de dezembro de 1973, integrante da Administração Indireta, detentora de Personalidade
Jurídica própria;

2.15. PMI - designa o presente Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2021, cujos termos
de par�cipação constam do presente EDITAL.

 

3. OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS

 

3.1. O presente Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) LEMG visa a obtenção de estudos
de viabilidade, levantamentos, inves�gações, 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 �sico.

3.2. Este PMI visa a obtenção de estudos de viabilidade, levantamentos, inves�gações, 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 �sico, dimensionando o potencial do mercado, projeções de
vendas, receitas, custos, despesas, tributos e inves�mentos, com base em referências nacionais e internacionais,
que deverão ser adaptadas para a realidade de Minas Gerais, considerando as diretrizes expostas no Anexo I –
Termo de Referência.

3.3. O presente PMI não implica necessariamente na realização de qualquer procedimento, seja
licitatório ou legisla�vo, para a viabilização do Projeto, conforme definido no § 1º do art. 3º do Decreto Estadual
nº. 44.565, de 2007 e no art. 6º, inciso III do Decreto Federal nº 8.428, de 2015.

3.4. A eventual realização de processo licitatório não está condicionada à u�lização dos estudos
técnicos ob�dos por meio do presente PMI, nos termos do caput e § 2º do art. 3º do Decreto Estadual nº.
44.565, de 2007 e do art. 11 do Decreto Federal nº 8.428, de 2015.

3.5. A par�cipação no PMI não impede a par�cipação dos interessados no futuro procedimento de
licitação,caso esta seja a opção a ser adotada pela Loteria do Estado de Minas Gerais, conforme parágrafo  único
do art.9º do Decreto Estadual nº. 44.565, de 2007 e art. 18 do Decreto Federal nº 8.428, de 2015.
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3.6. A apresentação de manifestação no âmbito deste PMI também não caracterizará nem implicará
em qualquer �po de vantagem ou privilégio ao interessado que apresentar estudos, outros dados e informações
em processos que venham a ser adotados futuramente para a viabilização do Projeto, ainda que os insumos
apresentados sejam parcial ou integralmente u�lizados para a modelagem, conforme §5ºdo art.3º do Decreto
Estadual nº. 44.565, de 2007 e art. 6º, inciso II do Decreto Federal nº 8.428, de 2015.

3.7. Os INTERESSADOS poderão, ainda, apresentar ESTUDOS que incorporem novas propostas além
daquelas estabelecidas no presente instrumento e em seus anexos.

3.8. No caso de divergência entre o EDITAL e os ANEXOS, prevalecerá o disposto no EDITAL.

3.9. Este PMI respalda-se nos seguintes diplomas norma�vos:

a) Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

b) Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

c) Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995;

d) Decreto Estadual nº 44.565, de 03 de julho de 2007;

e) Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015;

f) Decreto Federal nº 6.259, de 10 de fevereiro de 1994;

g) Decreto Federal nº 204, de 27 de fevereiro de 1967;

h) Lei Estadual nº 6.265, de 18 de dezembro de 1973;

i) Lei Estadual nº 9.475, de 13 de dezembro de 1987;

j) Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018;

k) Demais legislações aplicáveis. 

3.10. Integram o presente Edital os seguintes documentos:

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Formulário de Cadastramento

Anexo III – Declaração de Transferência de Direito Autorais;

Anexo IV – Cronograma previsto;

Anexo V- Cadastro de usuário Externo e entrega de documentos através do SEI.

 

3.11. A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO será formada por técnicos da Loteria do Estado de Minas
Gerais (LEMG), podendo ainda ser solicitada a par�cipação de integrantes de outros órgãos ou en�dades do
ESTADO, para auxiliar na análise dos documentos apresentados.

 

4. DOS REQUISITOS PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

 

4.1. Poderão par�cipar do presente PMI pessoa �sica ou jurídica, de direito público ou privado,
individualmente ou em grupo, e sociedades civis, interessada em par�cipar deste PMI, sendo necessário o
preenchimento do REQUERIMENTO que compõe o Anexo II – Formulário de Cadastramento do presente
instrumento, de acordo com os incisos I e II do art.10 do Decreto Estadual nº 44.565, de 2007. Estarão impedidas
de par�cipar deste procedimento as pessoas �sicas ou jurídicas que, na data prevista neste edital para entrega
do Formulário de Cadastramento, encontrarem–se em qualquer uma das seguintes situações:

a) Com falência decretada;

b) Declaradas inidôneas por quaisquer entes da Administração Pública; e

c) Em suspensão temporária e impedidas de contratar coma Administração Pública e/ou suas
unidades descentralizadas ou vinculadas.

4.2. Estão impedidos de par�cipar deste PMI os agentes públicos estaduais, servidores e ocupantes de
cargos comissionados.
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4.3. A observância das vedações é de inteira responsabilidade dos INTERESSADOS que, pelo
descumprimento, sujeitar-se-ão às penalidades cabíveis.

4.4. No caso de par�cipação de associação de INTERESSADOS, não há necessidade de se estabelecer
vínculo formal entre os par�cipantes.

4.4.1. No caso de par�cipação de associação de INTERESSADOS, o preenchimento do Anexo II –
Formulário de Cadastramento deve ser realizado por todos os par�cipantes do grupo.

4.4.2. No caso de par�cipação de associação, deverá ser feita a indicação do agente interlocutor dos
INTERESSADOS com a Administração Pública, devendo o mesmo ser inves�do de poderes para tal atribuição.

4.4.3. Em qualquer fase do procedimento, seja após a solicitação de autorização, ou durante a realização
dos estudos, fica facultado aos INTERESSADOS se associarem para apresentação dos estudos em conjunto,
devendo ser indicado a(s) empresa(s) responsável(eis)pela interlocução com o Poder Público.

4.4.4. A mesma pessoa �sica ou jurídica não poderá apresentar mais de um estudo com o mesmo
objeto, ainda que em conjunto com outros INTERESSADOS. A mesma vedação se estende a sociedades que
mantenham relação de controle entre si ou que tenham o mesmo controlador.

4.4.5. Será admi�da a contratação de terceiros pelo autorizado na execução dos estudos de viabilidade,
sem prejuízo das responsabilidades previstas neste Edital.

4.4.6. A Responsabilidade do Estado, em sen�do amplo, por eventuais contratações com terceiros não
ocorrerá, ainda que subsidiariamente.

4.4.7. Os contratos de prestação de serviços entre os autorizados e terceiros reger-se-ão pelas normas
de direito privado, não se responsabilizando o Estado por eventuais contratações. 

4.4.8. A responsabilidade do Estado (em sen�do amplo) por eventuais contratações com terceiros não
ocorrerá, ainda que subsidiariamente.

4.5. Pessoas jurídicas estrangeiras, que par�cipem isoladamente ou em associação, deverão
apresentar documentos compa�veis com aqueles exigidos para as pessoas jurídicas brasileiras, devidamente
traduzidos por tradutor juramentado, além dos seguintes documentos:

4.5.1. Procuração outorgada ao representante legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citação e responder administra�va e judicialmente por seus atos;

4.5.2. Declaração de que, para par�cipar do presente PMI, submeter-se-á à legislação da República
Federa�va do Brasil, inclusive as disposições do art. 32, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, e de que renuncia ao
direito de realizar eventual reclamação por via diplomá�ca; e

4.5.3. Deverão apresentar declaração cer�ficando a correlação entre os documentos apresentados.

4.6. Na qualidade de pessoa �sica, o INTERESSADO deverá apresentar os seguintes documentos de
habilitação em consonância com o ar�go 5º, inciso II e §§2º e 4º, do Decreto Federal nº 8.428, de 2015:

4.6.1. Documento de iden�ficação pessoal (cópia da cédula de iden�dade, documento de iden�ficação
profissional, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dentre outros elencados na Lei nº12.037,  de 1º de outubro
de 2009;

4.6.2. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;

4.6.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio do
INTERESSADO;

4.6.4. No caso de estrangeiro, documentação equivalente à descrita nas alíneas anteriores, conforme
disponível em seu país de origem, que deverá ser consularizada pelo consulado brasileiro no país de origem e
traduzida por tradutor juramentado; e

4.6.5. Documentação que comprove experiência do INTERESSADO no desenvolvimento de projetos,
planos, levantamentos e/ou pesquisas compa�veis com o objeto deste PMI.

4.6.5.1. Serão aceitos como documentos de comprovação de experiência atestados de capacidade técnica
do INTERESSADO em projetos efe�vamente desenvolvidos cujo objeto se assemelhe ao que se propõe no
presente Edital, atestados técnicos profissional dos profissionais envolvidos nos ESTUDOS, bem como contratos e
demais documentos válidos (declarações, currículos e por�ólios), dos quais se possa depreender, de modo
incontestável, a experiência exigida para a qualificação do INTERESSADO. Não será aceita a apresentação de
declaração emi�da pelo próprio INTERESSADO;
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4.6.5.2. Poderão ser apresentados mais de 1 (um) documento de comprovação de experiência.

4.7. Na qualidade de pessoa jurídica, de direito público ou privado, o INTERESSADO deverá apresentar
os seguintes documentos de habilitação, em consonância com o ar�go 5º, inciso II e §§2º e 4º, do Decreto
Federal nº 8.428, de 2015:

4.7.1. O nome de um representante, com dados para contato, devendo, em todos os casos,
responsabilizar-se pela veracidade das declarações que fizer;

4.7.2. Contrato Social ou Estatuto, com a úl�ma alteração, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores ou diretores;

4.7.2.1. No caso de empresa individual, é necessária a apresentação de registro comercial;

4.7.2.2. No caso de sociedades civis, é necessária apresentação da inscrição do ato cons�tu�vo do
interessado e respec�vas alterações, devidamente inscritos no cartório de registro civil das pessoas jurídicas,
acompanhada de documento que demonstre a diretoria em exercício.

4.7.3. Cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

4.7.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
a�vidade assim o exigir;

4.7.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
INTERESSADO;

4.7.6. Documentação que comprove experiência do INTERESSADO no desenvolvimento de projetos,
planos, levantamentos e/ou pesquisas compa�veis com o objeto deste PMI.

4.7.6.1. Serão aceitos como documentos de comprovação de experiência atestados de capacidade técnica
do INTERESSADO em projetos efe�vamente desenvolvidos, cujo objeto se assemelhe ao que se propõe no
presente Edital, atestados técnicos profissional dos profissionais envolvidos nos ESTUDOS, bem como contratos e
demais documentos válidos (declarações, currículos e por�ólios), dos quais se possa depreender, de modo
incontestável, a experiência exigida para a qualificação do INTERESSADO. Não será aceita a apresentação de
declaração emi�da pelo próprio INTERESSADO.

4.7.6.1.1. Poderão ser apresentados mais de 1 (um) documento de comprovação de experiência;

4.7.6.1.2. No caso de credenciamento na forma de associação de interessados o documento de
comprovação de experiência poderá se referir a qualquer um dos INTERESSADOS.

4.8. Os INTERESSADOS que possuírem o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão poderá apresentá-lo como subs�tuto de documento dele constante,
exigido para este edital, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no
CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser u�lizado, devendo ser apresentado documento novo com
a validade em vigor.

4.9. Os INTERESSADOS deverão apresentar declaração de transferência à Loteria do Estado de Minas
Gerais dos direitos autorais associados aos ESTUDOS a serem apresentados, conforme Anexo III – Declaração de
Transferência de Direitos Autorais do Edital.

4.9.1. Os direitos autorais sobre as informações, levantamentos, estudos, projetos e demais documentos
solicitados no PMI serão cedidos pelo interessado par�cipante, podendo ser u�lizados incondicionalmente pelo
órgão ou en�dade solicitante.

4.10. Para cer�dões entregues sem data de validade expressa, será considerado um prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contados de sua emissão, salvo se outra validade for estabelecida em lei. O REQUERIMENTO “não
atenderá” ao Edital, caso haja documentos vencidos ou ausentes.

4.10.1. O REQUERIMENTO deverá ser entregue exclusivamente em meio digital, através do Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, conforme Anexo V, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da
publicação do edital do Procedimento de Manifestação de Interesse, contendo os seguintes itens:

4.10.2. Formulário de Cadastramento, conforme modelo disponibilizado no Anexo II – Formulário de
Cadastramento deste Edital;

4.10.3. Documentos enumerados no item 4 deste Edital;
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4.10.4. Declaração de Transferência de Direitos Autorais, conforme modelo disponibilizado no Anexo III –
Declaração de Transferência de Direitos Autorais.

4.11. O documento de que trata o subitem 4.11.1 também deverá ser enviado pelo e-
mail pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br

4.12. A LEMG poderá, a qualquer momento, solicitar informações complementares ou realizar
diligências, para confirmar o conteúdo das informações con�das em qualquer dos documentos apresentados
pelos INTERESSADOS. 

 

5. PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS

 

5.1. A Administração Pública, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento dos
requerimentos, verificará os INTERESSADOS aptos a receberem a autorização para a elaboração dos ESTUDOS.

5.1.1. Poderão ser autorizados mais de um INTERESSADO, desde que cumpram os requisitos no item 4.

5.1.2. O(s) Termo(s) de Autorização será emi�do caso o INTERESSADO realize a entrega do
REQUERIMENTO, dentro do prazo estabelecido no item 4.11.

5.1.3. Ressaltamos a necessidade de cumprimento das exigências rela�vas aos documentos solicitados
no Edital como condição para a autorização.

5.2. O(s) Termo(s) de Autorização para realização dos ESTUDOS será publicado no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais e no sí�o eletrônico www.loteriamineira.mg.gov.br

5.3. O(s) Termo(s) de Autorização conterá ao menos:

5.3.1. Nome ou razão social do AUTORIZADO;

5.3.2. Objeto da autorização; e

5.3.3. Prazo para entrega dos ESTUDOS de 45 (quarenta e cinco)dias corridos, contados da data da
publicação do aviso de autorização pela Loteria do Estado de Minas Gerais no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais.

5.4. A autorização para realização dos ESTUDOS:

5.4.1. Não gera direito de preferência para a outorga da concessão;

5.4.2. Não obriga a Administração Pública a realizar a licitação;

5.4.3. Será pessoal e intransferível.

5.4.4. Autorização não gera exclusividade.

5.5. A autorização não implica no direito a ressarcimento de quaisquer dos valores despendidos na
elaboração dos projetos, levantamentos, pesquisas e estudos, tampouco gera responsabilidade da
Administração Pública perante terceiros pelos atos pra�cados pelos AUTORIZADOS.

5.6. A Autorização poderá ser:

5.6.1. Cassada, em caso de descumprimento de seus termos, incluída as hipóteses de desconsideração
de qualquer dos prazos e de não observação da legislação aplicável;

5.6.2. Revogada, em caso de:

5.6.2.1. Perda de interesse da Administração Pública nos empreendimentos; e

5.6.2.2. Desistência por parte da pessoa autorizada, manifesta, a qualquer tempo, por meio de
comunicação escrita à Administração Pública.

5.6.3. Anulada, em caso de vício no procedimento regulado por este Edital ou por outros mo�vos
previstos na legislação; ou

5.6.4. Tornada sem efeito, em caso de superveniência de disposi�vo legal que, por qualquer mo�vo,
impeça o recebimento dos projetos, levantamentos, pesquisas e estudos.

5.7. A no�ficação nas hipóteses do item 5.6 será efetuada por escrito, mediante correspondência
eletrônica.

mailto:pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br
http://www.loteriamineira.mg.gov.br/
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5.8. Na hipótese de descumprimento dos termos da autorização, caso não haja regularização no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração Pública e contado da data do envio da no�ficação,
a pessoa autorizada terá sua autorização cassada.

5.9. Qualquer das hipóteses elencadas no item 5.6 também não gera direito de ressarcimento dos
valores envolvidos na elaboração de projetos, levantamentos, pesquisas e estudos, ou qualquer espécie de
indenização.

 

6. DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS/PRODUTOS

 

6.1. O AUTORIZADO na qualidade de pessoa �sica ou jurídica deverá apresentar os ESTUDOS
/PRODUTOS contendo como referência os seguintes itens obrigatórios e previstos no Anexo I – Termo de
Referência do Edital:

Sumário Execu�vo;

6.1.1. Diagnós�cos e Projeções;

6.1.2. Modelagem Operacional;

6.1.3. Modelagem Econômico-Financeira;

6.1.4. Modelagem Jurídica.

6.2. Os ESTUDOS/PRODUTOS deverão ser entregues em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contados da data da publicação do aviso de autorização pelo Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

6.3. O prazo definido no item 6.2 poderá ser prorrogado, a critério da Administração Pública, mediante
fundamentação.

6.4. As demais diretrizes para a elaboração dos estudos estão con�das no Anexo I – Termo de
Referência.

 

7. DO RECEBIMENTO DOS ESTUDOS/PRODUTOS

 

7.1. Os arquivos digitais contendo a Manifestação de Interesse (MI) deverão ser enviados à Loteria do
Estado de Minas Gerais obrigatoriamente de 2 (duas) maneiras:

7.2. Por meio de compar�lhamento não editável na "nuvem" (ex: Google Drive, OneDrive, Dropbox,
etc) até às 17h, do dia 19 de abril de 2021, quando deverá ser enviado e-mail para
pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br com o link para acesso ao arquivo pela Loteria do Estado de Minas Gerais.
Será de responsabilidade da parte interessada verificar as condições contratuais de privacidade de seu provedor
de “nuvem”. Cada volume de documentos digitais deverá ser iden�ficado, com capa, conforme modelo de
e�queta abaixo:

 
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI LEMG Nº 001/2021

Interessado:

CPF/CNPJ:

Endereço:
Endereço do representante:
Área de atuação: Telefone de contato:

E-mail de contato:

 
Empresas par�cipantes (no caso de grupo econômico e/ou possível consórcio)
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7.2.0.1. É de responsabilidade da parte interessada verificar as condições contratuais de privacidade de
seu provedor de “nuvem”.

7.2.1. Presencialmente, por meio de correspondência via postal, em versão eletrônica em mídia digital
(CD-ROM), em 2 (duas) vias, com protocolo para: Loteria do Estado de Minas Gerais, Cidade Administra�va
Presidente Tancredo Neves - Rodovia João Paulo II, nº 4.001- Edi�cio Gerais / 6º andar - CEP: 31630-900/ Belo
Horizonte, Minas Gerais. Da parte externa e frontal do(s) envelope(s) no(s) qual(is) os PRODUTOS em CD-ROM
forem encaminhados deverão constar os seguintes dizeres:

 

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

                                     MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI LEMG Nº 001/2021

Interessado:
CPF/CNPJ:
Endereço do Interessado:
Área de Atuação:
Telefone de Contato:
E-mail de Contato:
Preposto
Empresas Par�cipantes: (no caso de grupo econômico e/ou possível consórcio)

 

7.2.1.1. Os ESTUDOS/PRODUTOS serão considerados como entregues na data de seu protocolo, se
presencialmente e , na data da postagem, se por essa via.

7.3. Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas apresentadas pelos par�cipantes
deverão estar con�das em planilhas do so�war e Microso� Excel, com todas as memórias de cálculo u�lizadas,
com as respec�vas fórmulas, de forma auditável, completa, manipulável e permi�ndo análises de sensibilidade.

7.4. Não serão aceitas versões digitais em arquivos PDF ou em outros formatos que não permitam
total acesso ao seu conteúdo.

 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS/PRODUTOS

 

8.1. Caberá à Administração Pública, por meio da Comissão formada por servidores indicados pela
Loteria do Estado de Minas Gerais, analisar e atestar a conformidade dos ESTUDOS/PRODUTOS recebidos, com o
estabelecido no Anexo I- Termo de Referência, podendo contar, para tanto, com a par�cipação e apoio de
representantes da Administração Pública Estadual e de terceiros, nos termos da legislação.

8.2. A Administração Pública deverá consolidar as informações ob�das por meio do PMI, podendo
combiná-las com as informações técnicas disponíveis em outros órgãos e en�dades da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal, sem prejuízo de outras informações ob�das junto a outras en�dades e a
consultores externos eventualmente contratados para esse fim.

8.3. A análise e ateste da conformidade dos Estudos/Produtos será feita de acordo com as descrições e
premissas definidas no Anexo I – Termo de Referência, considerando os seguintes parâmetros gerais:

8.3.1. Atendimento do escopo do presente Edital;

8.3.2. Observância das diretrizes fixadas no Termo de Referência;

8.3.3. Consistência e coerência das informações que subsidiaram sua realização;

8.3.4. Adequação à legislação aplicável e às normas técnicas emi�das pelos órgãos e pelas en�dades
competentes;

8.3.5. Nível de detalhamento e conformidade dos ESTUDOS/PRODUTOS apresentados pelos
par�cipantes AUTORIZADOS em observância as premissas exigidas no Anexo I- Termo de Referência;

8.4. A Loteria do Estado de Minas Gerais, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos
ESTUDOS/PRODUTOS, publicará o resultado da seleção no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, bem como
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no sí�o oficial da Loteria Mineira.

8.5. Após a entrega das contribuições, a Loteria do Estado de Minas Gerais, respeitado o prazo
previsto no Anexo I, poderá solicitar apresentações, correções e alterações dos projetos, levantamentos,
pesquisas e estudos sempre que tais correções e alterações forem necessárias para atendera:

a) Alteração de premissa regulatória e de atos norma�vos aplicáveis;

b) Recomendações e determinações dos órgãos de controle;

c) Contribuições provenientes de consulta pública, audiência pública, ou outro instrumento
similar;

d) Necessidade de avaliação de outros cenários de exploração das modalidades de loterias aqui
tratadas;

e) Aprimorar os empreendimentos;

f) Outros.

 

9. DOS CUSTOS, APROVEITAMENTO E RESSARCIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO PRESENTE PMI

 

9.1. Os AUTORIZADOS a par�cipar do presente procedimento terão inteira e exclusiva
responsabilidade por todos os custos de qualquer natureza e demais ônus decorrentes de suas manifestações de
interesse, não lhes sendo conferida exclusividade, podendo mais de uma empresa se manifestar e obter a
mesma autorização, ou garan�a de aproveitamento dos estudos técnicos.

9.2. A Loteria do Estado de Minas Gerais não irá ressarcir os ESTUDOS/PRODUTOS.

9.3. Os produtos dos ESTUDOS/PRODUTOS poderão ser aproveitados parcial e totalmente, ou ainda
combinados entre si, no edital de licitação.

9.4. Eventual desistência do AUTORIZADO não impedirá que a Loteria do Estado de Minas Gerais se
u�lize dos trabalhos até então entregues, ainda que preliminares, não ensejando direito a ressarcimento.

9.5. A Loteria do Estado de Minas Gerais publicará os ESTUDOS/PRODUTOS em seu sí�o eletrônico
www.loteriamineira.mg.gov.br

 

10. DA SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS E DA COMUNICAÇÃO
COM OS AUTORIZADOS

 

10.1. Em até 10 (dez) dias corridos anteriores a data fixada para o requerimento para par�cipação do
PMI os AUTORIZADOS poderão requerer a disponibilização de informações adicionais e esclarecimentos acerca
do objeto deste Edital.

10.2. As solicitações deverão ser enviadas à Comissão por meio de correspondência eletrônica
endereçada ao e-mail pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br

10.3. As solicitações enviadas serão consideradas como entregues na data de seu envio.

10.4. As solicitações de informações a respeito do PMI serão respondidas, por escrito, em até 5 (cinco)
dias úteis do recebimento, pelo e-mail indicado no Formulário de Cadastramento, tratado no subitem 4.11.1.

10.5. As respostas serão disponibilizadas no sí�o eletrônico da Loteria do Estado de Minas Gerais
(www.loteriamineira.mg.gov.br).

10.6. A critério da Loteria do Estado de Minas Gerais serão organizadas reuniões técnicas, des�nadas a
apresentação de informações e caracterís�cas do projeto, validação de premissas e de eventuais
esclarecimentos no decurso do prazo aberto para o recebimento dos ESTUDOS/PRODUTOS, podendo ainda ser
agendadas outras sessões públicas mediante divulgação no sí�o eletrônico da Loteria do Estado de Minas Gerais
(www.loteriamineira.mg.gov.br/), nos termos do art. 7º do Decreto Estadual nº 44.565, de 2007 e art. 8º do
Decreto Federal nº 8.428, de 2015.

10.7. A convocação dos AUTORIZADOS para reuniões será realizada por e-mail e deverá ocorrer com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos da data do evento.

http://www.loteriamineira.mg.gov.br/
mailto:pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br
http://www.loteriamineira.mg.gov.br/
http://www.lemg.mg.gov.br/
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10.8. Caso necessário, as reuniões poderão ser realizadas via videoconferência, conforme normas de
biossegurança impostas pelas autoridades em decorrência da pandemia.

10.9. A não par�cipação, injus�ficada, acarretará na desclassificação automá�ca do AUTORIZADO.

 

11. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

 

11.1. Todas as informações con�das neste documento e possíveis ESTUDOS/PRODUTOS resultantes a
serem disponibilizados serão de propriedade da Loteria do Estado de Minas Gerais– LEMG, nos termos do Anexo
III - Declaração de Transferência de Direitos Autorais.

11.2. Os direitos autorais sobre as informações, levantamentos, projetos e demais dados e documentos
apresentados nas manifestações de interesse elaboradas em qualquer momento e que forem cedidos pelo
interessado, poderão ser u�lizados total ou parcialmente pelo Estado, de acordo com a oportunidade e
conveniência, para a formulação de editais, contratos e demais documentos afins ao objeto deste PMI, 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.

11.2.1. Aos autores e responsáveis pelas manifestações de interesse encaminhadas não será atribuída
qualquer espécie de remuneração em decorrência dos direitos emergentes da propriedade intelectual, ainda
que sejam u�lizados, no todo ou em parte, os dados ou o modelo de serviço fornecido.

11.2.2. Os dados, materiais, informações e documentos acessados deverão ser u�lizados exclusivamente
para a execução do objeto do Edital, vedada sua u�lização para outras finalidades.

11.2.3. Todo e qualquer documento ou informação ob�da ou associada ao desenvolvimento do objeto,
incluindo estudos, trabalhos cien�ficos ou recomendações deverão ser tratados pela autorizada e sua equipe
com absoluta reserva, sendo-lhes vedada realizar qualquer �po de divulgação a terceiros, sem a expressa e
escrita autorização da LEMG.

 

12. DAS PRERROGATIVAS DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

12.1. A Administração Pública, a qualquer tempo e independente de prévio aviso, poderá:

a) Alterar, suspender, anular ou revogar este PMI;

b) Solicitar informações adicionais aos interessados quanto às manifestações e
ESTUDOS/PRODUTOS encaminhados, a qualquer tempo;

c) Contratar estudos técnicos alterna�vos ou complementares;

d) Iniciar, em qualquer fase do PMI, o processo licitatório rela�vo ao Projeto;

e) Divulgar os nomes dos par�cipantes interessados;

f) Alterar os prazos e datas para cada uma das etapas deste procedimento;

12.2. O caso de suspensão, anulação ou revogação deste PMI, não implica no direito à indenização ou
reclamação de qualquer natureza.

 

13. DA CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS

 

13.1. Caberá à Administração Pública, na forma prevista no Anexo I – Termo de Referência, analisar a
conformidade dos ESTUDOS/PRODUTOS recebidos, podendo contar, para tanto, com a par�cipação e apoio de
representantes da Administração Pública Estadual e de terceiros, nos termos da legislação.

13.2. A Administração Pública consolidará as informações ob�das nas Manifestações de Interesse (MI)
recebidas, podendo combiná-las com as demais informações técnicas eventualmente disponíveis para instruir a
preparação dos documentos da concepção do Projeto, observadas as regras previstas no Anexo I – Termo de
Referência.
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14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 

14.1. Das decisões decorrentes deste PMI cabem recurso, em face de razões de legalidade e demérito.

14.2. O recurso será dirigido à Comissão Especial de Avaliação, pelo e-
mail pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br. Se a Comissão não reconsiderar a decisão recorrida no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, a mesma será encaminhada à Diretoria Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais para
julgamento.

14.3. O prazo para interposição de recurso administra�vo será de 5 (cinco) dias úteis, contado a par�r
da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

14.3.1. O recurso será considerado como entregue na data de seu recebimento.

14.4. Interposto o recurso, a Comissão Especial de Avaliação deverá comunicar aos demais
interessados, por correio eletrônico, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentem considerações.

14.5. O recurso não será conhecido quando interposto:

14.5.1. Fora do prazo;

14.5.2. Perante órgão incompetente;

14.5.3. Por quem não seja legi�mado; ou

14.5.4. Após exaurida a esfera administra�va.

14.6. Aplica-se subsidiária das disposições con�das na Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002,
que estabelece normas gerais sobre o processo administra�vo no âmbito da Administração Direta, das
autarquias e das fundações do Estado.

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

15.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Pública, que deverá interpretar as regras
previstas neste Edital e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios que regem a
Administração Pública.

 

 

Belo Horizonte, 04 de março de 2021
 

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Ronan Edgard dos Santos Moreira

Diretor-Geral
 
 

O presente documento e seus anexos seguem assinados pelas autoridades responsáveis por sua aprovação, com fulcro no
art. 38, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, no processo SEI nº 2040.01.0000276/2020-16.

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 12:36, 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 26297675 e o código CRC 2C8EEDC9.

mailto:pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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


29/07/2021 SEI/GOVMG - 26297675 - Edital

file:///C:/Users/Heitor/Desktop/PMI/Edital_26297675.html 13/13

Referência: Processo nº 2040.01.0000276/2020-16 SEI nº 26297675


