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Aviso nº 1/2021-LEMG/DDJ

Belo Horizonte, 04 de março de 2021.

  
 

AVISO DE PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PMI- LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº 01/2021

  A Loteria do Estado de Minas Gerais/LEMG, torna público, com base no Decreto Estadual nº 44.565, de 03 de
julho de 2007; do Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015; 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; o presente Aviso de Procedimento de
Manifestação de Interesse (PMI) LEMG nº 01/2021, 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.  O Edital do PMI
LEMG nº 01/2021 e seus Anexos estarão disponíveis na íntegra no sí�o eletrônico da
LEMG: www.loteriamineira.mg.gov.br . As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas até 45
(quarenta e cinco) dias corridos a contar da data desta publicação, mediante protocolo, até às 17:00h, por meio
de compar�lhamento não editável na "nuvem" (ex: Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc) devendo ser enviado
e-mail para: pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br, ou encaminhados por de 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. 

 

 

 

Belo Horizonte, 04 de março de 2021
 

Diretor-Geral
Ronan Edgard dos Santos Moreira

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em
04/03/2021, às 17:52, 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 26320639 e o código CRC 10032DEB.
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