
Assunto: Aviso aos Proponentes Autorizados de Atenção ao Prazo e à Forma de Entrega Final 

dos Estudos/Produtos (23/06/2021).  

A Comissão Especial de Avaliação, no desempenho de suas atribuições, tendo como 

fundamento o Edital de PMI LEMG nº 001/2021, publicado em 05 de março do corrente ano, 

no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG), no Caderno 1, página 28, vem por meio 

deste, relembrá-los que faltam 8 (oito) dias corridos para o prazo final para apresentação dos 

estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, pareceres, 

projetos, planos de negócio ou produtos, devendo observar os termos do item 7 do Edital PMI 

LEMG. Cumpre destacar que os arquivos digitais contendo a Manifestação de Interesse (MI) 

deverão ser enviados à Loteria do Estado de Minas Gerais até o dia 23/06/2021  

obrigatoriamente de 2 (duas) maneiras:  

1) Por meio de compartilhamento não editável na "nuvem" (ex: Google Drive, OneDrive, 

Dropbox, etc) até às 23h59min do dia 23/06/2021 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 identificado, com capa, conforme modelo de etiqueta informado no subitem 7.2, 

do Edital PMI LEMG 01/2021; e,  

2) 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 Administrativa Presidente Tancredo Neves. Na parte externa e frontal do(s) envelope(s) 

no(s) qual(is) os PRODUTOS em CD-ROM forem encaminhados deverão ser identificados, com 

etiquetas, conforme modelo de etiqueta informado no subitem 7.2.1, do Edital PMI LEMG 

01/2021. Os ESTUDOS/PRODUTOS serão considerados como entregues na data de seu 

protocolo, se presencialmente e, na data da postagem, se por essa via. Sem mais para o 

momento, colocamo-nos à inteira disposição.  

Respeitosamente,  

 

Comissão PMI LEMG  

Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) 

 


