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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

Anexo nº V -Cadastro usuário Externo/LEMG/DDJ/2021

PROCESSO Nº 2040.01.0000276/2020-16

 

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

ANEXO V – CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO E ENTREGA DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DO SEI

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.

CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO E ENTREGA DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE PETICIONAMENTO NO SISTEMA
ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI

O REQUERIMENTO para par�cipação no PMI 01/2021 deverá ser entregue pelos interessados exclusivamente
em meio digital, através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Deverão ser observadas as disposições do
Edital e seus anexos, e do Decreto Estadual nº 44.565, de 2007.

Os passos necessários para enviar os documentos por meio do SEI serão descritos a seguir. É necessário o prévio
cadastro do representante legal da proponente como Usuário Externo no sistema SEI.

1. CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO DE USUÁRIO EXTERNO (PARA USUÁRIOS AINDA NÃO CADASTRADOS)

O cadastro de Usuário Externo deve ser devidamente solicitado pela proponente, por meio de seu representante
legal, durante o prazo de publicidade do Edital. Para tanto, devem ser seguidos os seguintes passos:

1° passo - acesse o link h�p://sei.mg.gov.br/usuarioexterno; 
2° passo - abrirá uma janela onde você deverá clicar em ‘’CLIQUE AQUI’’, se você ainda não es�ver cadastrado; 
3° passo - clicar em ‘’CLIQUE AQUI’’ para con�nuar, no final da página; 
4° passo - preencher o formulário que irá abrir; 
5° passo - depois de preenchido todos os campos, clique em ‘’ENVIAR’’; 
6° passo - acessar o e-mail que foi informado no cadastro para confirmar o recebimento da confirmação de
solicitação de cadastro; e 
7° passo - preencher o ‘’Termo de Declaração de Concordância e Veracidade’’, clicando no link abaixo:

h�p://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/gestao-governamental/gestao-de-
�/termo_de_concordancia_e_veracidade.pdf 

Os documentos necessários para cadastro do Usuário Externo são: 

- Documento de iden�ficação (com foto) que contenha o CPF; 
- Procuração, termo de posse ou ata; 
- Autorretrato (Selfie) segurando o doc. de iden�ficação próximo ao rosto; e 
- Termo de Declaração de Concordância e Veracidade. 

Todos os documentos devem ser digitalizados e enviados para: 

Débora França (Administradora do sistema SEI na LEMG) - debora.franca@loteriamineira.mg.gov.br 

http://sei.mg.gov.br/usuarioexterno
http://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/gestao-governamental/gestao-de-ti/termo_de_concordancia_e_veracidade.pdf
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Encaminhamos, abaixo, alguns links sobre Usuário Externo do SEI (tutoriais) que encontram-se disponíveis no
youtube. 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=n6id9AD-eQo 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=5ByZS3d3-3s 

Caso tenha alguma dúvida, solicitamos, por gen�leza, nos enviar por meio de correspondência eletrônica
endereçada ao e-mail pmilemg@loteriamineira.mg.gov.br.

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) 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.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Celso Alves Pereira Filho, 1º Vice Diretor Geral, em
05/03/2021, às 12:38, 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 26312948 e o código CRC DE9516E9.

Referência: Processo nº 2040.01.0000276/2020-16 SEI nº 26312948
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