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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

Anexo nº III- Declaração Transferência de Direitos Autorais/LEMG/DDJ/2021

PROCESSO Nº 2040.01.0000276/2020-16

 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PMI 01/2021
Loteria do Estado de Minas Geral- LEMG

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 

Procedimento de Manifestação de Interesse (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.

 
 

(em papel �mbrado da empresa qualificada.)

(Local e data)

Prezados Senhores,

(Qualificação do(s) par�cipante(s)) (Denominação social da par�cipante), (CNPJ/CPF), (ramo de a�vidade),
[iden�ficação do preposto (cargo e profissão)], (endereço �sico) (endereço eletrônico), (números de telefone e
fax), [iden�ficação de seu preposto (cargo e profissão)], doravante denominada CEDENTE, vem por meio desta,
ceder e transferir para a Loteria do Estado de Minas Gerais e ao Estado de Minas Gerais, simplesmente
denominados CESSIONÁRIOS, a propriedade dos direitos autorais rela�vos aos projetos, estudos, levantamentos
ou inves�gações quanto à viabilidade técnica, operacional, econômico-financeira 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., obje�vando a exploração do jogo lotérico, em meio �sico, nas
modalidades Loteria Convencional (Loteria de Bilhetes/Passiva) e Loteria de Números, Sorteio Individual e
Imediato (Instantânea), de acordo com as condições abaixo expostas:

Desta forma, declaro:

a) Ter ciência que os cadernos encaminhados para os CESSIONÁRIOS poderão ser aproveitados, no todo ou em
parte, a exclusivo critério destes, sendo-lhe facultado, ainda, promover as alterações e adequações que entender
per�nentes, sem que caiba quaisquer indenizações, reivindicações ou direitos autorais;

b) O CEDENTE declara que é autor e �tular da propriedade dos direitos autorais do ESTUDOS apresentado;

c) O CEDENTE declara que o PROJETO não infringe direitos autorais e/ou outros direitos de propriedade de
terceiros, assumindo integral responsabilidade pelo seu conteúdo;

d) O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais rela�vos ao PROJETO ao CESSIONÁRIO, especialmente
os direitos de edição, de publicação, de tradução para outro idioma e de reprodução por qualquer processo ou
técnica;

e) Os CESSIONÁRIOS passam a ser proprietários exclusivos dos direitos referentes ao PROJETO, sendo vedada
qualquer reprodução, total ou parcial, em qualquer outro meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem que
haja prévia autorização escrita por parte dos CESSIONÁRIOS;

f) A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer �po de remuneração pela u�lização do PROJETO pelos
CESSIONÁRIOS, na formatação da concessão para objeto deste PMI.
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Indicação de um agente interlocutor do interessado com a Loteria do Estado de Minas Gerais.:

(Nome) (Cargo)(Endereço)(Telefone)(E-mail)

Belo Horizonte, de  de 2021

 (assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is) da par�cipante interessada)

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 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 26312831 e o código CRC CCC885C6.

Referência: Processo nº 2040.01.0000276/2020-16 SEI nº 26312831
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