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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Loteria do Estado de Minas Gerais
Divisão de Desenvolvimento de Jogos

Termo De AutorizaçãoPMI LEMG 001/2021  LEMG/DDJ
Belo Horizonte, 06 de maio de 2021.
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO  PMI LEMG 001/2021  Atualizado conforme recurso da empresa AM &
FPA Comércio de Equipamento e programas de computador Ltda

A LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  LEMG, tendo como fundamento o Edital de PMI 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, torna público, nos termos da Cláusula 5.2 do Edital,
o resultado das pessoas físicas e/ou jurídicas autorizadas a apresentarem estudos de
viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres,
a fim de subsidiar modelagem da CONCESSÃO 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 e dá outras providências.
DAS PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS AUTORIZADAS

Ficam autorizadas as seguintes empresas na forma do Edital PMI nº 001/2021, seguindo a
ordem de registro dos requerimentos de participação conforme cadastros protocolados no
Sistema Eletrônico de InformaçõesSEI do Governo do Estado de Minas Gerais, ocorrido na
seguinte ordem:
I  Intralot do Brasil Comércio de Equipamentos e Programas de Computador Ltda CNPJ
06.111.334/000119;
II  Thorsborg Do Brasil Consultoria Em Tecnologia Ltda, CNPJ 23.518.580/000109;
III  Internacional Gaming Technology Brasil Serviços de Dados CNPJ 37.463.408/000100; e
Scientific Games Brasil Ltda CNPJ 11.758.683/000167, na forma de associação de interessados
sem vínculo formal;
IV – AM & FPA Comércio de Equipamento e programas de computador Ltda, CPNJ
40.217.712/000181
Em relação à autorização das empresas Internacional Gaming Technology Brasil Serviços de
Dados e Scientific Games Brasil Ltda, esclareçase que, a autorização se deu após deliberação
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da Comissão Especial de Avaliação, no tocante ao atendimento das exigências de prazo e
forma referentes à regularidade fiscal.
Sobre a autorização da empresa AM & FPA Comércio de Equipamento e programas de
computador Ltda, a partir da publicação no IOFMG do Termo de Autorização em 24/04/2021,
a Comissão Especial recebeu um recurso/reconsideração de decisão da Ata de Julgamento ao
PMI nº 01/2021, uma vez que a empresa havia realizado o peticionamento no dia 08/04/2021
das documentações exigidas no edital. Após deliberação da Comissão Especial de Avaliação,
no que toca ao atendimento dos documentos exigidos no Edital PMI LEMG, ficou evidenciado
que foram protocolados no processo SEI nº em 08/04/2021 às 13:31:40, e ainda que houve a
necessidade de realizar diligências, o Requerimento do interessado foi enviado
tempestivamente, sendo acolhido o requerimento.
Esta autorização é realizada nos termos dos Itens 5.1 a 5.9 do Edital PMI LEMG 001/2021 e
conforme ata de julgamento (documento Sei 29079015), de 06 de maio de 2021.
DO PRAZO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS.

A elaboração e apresentação dos estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, dados,
informações técnicas, projetos ou pareceres deverão observar os termos do item 7 do Edital
PMI LEMG.
Os arquivos digitais contendo a Manifestação de Interesse (MI) deverão ser enviados à Loteria
do Estado de Minas Gerais 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 email 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 (CDROM), em 2 (duas) vias, com protocolo para: Loteria
do Estado de Minas Gerais, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  Rodovia João
Paulo II, nº 4.001 Edifício Gerais / 6º andar  CEP: 31630900/ Belo Horizonte, Minas Gerais.
Na parte externa e frontal do(s) envelope(s) no(s) qual(is) os PRODUTOS em CDROM 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.
DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO PARA OS PROPONENTES

Das decisões decorrentes deste PMI cabem manifestações, em face de razões de legalidade e
de mérito. As manifestações serão dirigidas à Comissão Especial de Avaliação, através do
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Sistema Eletrônico de Informações – SEI e pelo email pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br, no
prazo previsto no Edital.

RONAN EDGARD DOS SANTOS MOREIRA
DiretorGeral
Loteria do Estado de Minas Gerais
Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a)
Geral, em 06/05/2021, às 14:46, 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
29090922 e o código CRC 72A3CBFB.

Referência: Processo nº 2040.01.0000276/202016
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