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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

Anexo nº IV - Encargos da Concessionária/LEMG/DDJ/2023

PROCESSO Nº 2040.01.0000289/2022-47

 

ANEXO IV: ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

 

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente documento tem o obje�vo de descrever os encargos e apresentar as diretrizes
a serem obrigatoriamente cumpridas pela Concessionária rela�vamente ao objeto da Concessão.

 

2.  ENCARGOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

2.1. A Concessionária deverá observar, no empreendimento, todos os requisitos mínimos e
específicos deste Caderno de Encargos e preservar os elementos intrínsecos que caracterizam a operação
das Loterias tradicionais.

2.2. É de responsabilidade da Concessionária providenciar todas as autorizações, alvarás e
licenças necessárias junto aos respec�vos órgãos e en�dades da Administração Pública com vistas à
execução das a�vidades relacionadas à Concessão, sendo todas as despesas com tais processos de sua
exclusiva responsabilidade, nos termos do Contrato.

2.3. O Poder Concedente poderá, a qualquer tempo, constatando que a Concessionária deixou
de atender aos encargos estabelecidos neste Anexo, manifestar-se expressamente no sen�do de que
sejam providenciados os ajustes e adequações necessários.

2.4. A fim de coibir fraudes, a Concessionária deverá assegurar que todos os cartões e bilhetes
das Loterias Tradicionais emi�dos sejam iden�ficados no sistema de jogos, e que disponham de
mecanismos de segurança em consonância com as melhores prá�cas internacionais.

2.5. Os canais eletrônicos de vendas (e-commerce) a serem criados para informações e/ou
comercialização dos jogos das Loterias Tradicionais, a serem oferecidos pela Concessionária deve conter
uma seção voltada para a promoção da conscien�zação sobre jogos e compulsividade, informando,
inclusive, associações voltadas ao auxílio a jogadores compulsivos.

2.6. A Concessionária deverá incluir, em todo material de promoção e venda, um texto
alertando sobre jogo compulsivo.

2.7. A Concessionária é responsável por estabelecer contratos com os pontos de venda que
comercializarão os jogos das Loterias tradicionais.

2.8. Caso considere necessário construir estruturas �sicas, a Concessionária deverá
providenciar as licenças e as autorizações necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

2.9. Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em vigor as
garan�as nas condições estabelecidas no contrato.

2.10. A Concessionária deve empenhar-se em contar, na rede cadastrada de pontos venda, com
infraestrutura adequada ao acesso de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.
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3. CUSTOS E DESPESAS SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA:

3.1. A Concessionária deverá arcar com todos os custos e despesas necessários à sua operação,
tais como:

3.1.1. Salários dos profissionais contratados pela Concessionária;

3.1.2. Despesas com serviços terceirizados contratados pela Concessionária;

3.1.3. Impostos diretos e indiretos incorridos pela Concessionária;

3.1.4. Despesas rela�vas ao consumo de energia elétrica incorridos pela Concessionária;

3.1.5. Despesas rela�vas ao consumo ou tratamento de água e esgoto incorridos pela
Concessionária;

3.1.6. Despesas rela�vas à telefonia fixa e móvel contratados pela Concessionária;

3.1.7. Despesas rela�vas à aquisição de materiais de manutenção e reposição adquiridos pela
Concessionária;

3.1.8. Despesas rela�vas à aquisição de material de limpeza adquiridos pela Concessionária; e

3.1.9. Outras despesas incorridas na aquisição de materiais ou serviços contratados pela
Concessionária.

 

4. PAGAMENTO DOS PRÊMIOS

4.1. Os prêmios de valor menor ou igual à faixa de isenção do Imposto sobre a Renda poderão
ser pagos no PDV, em agências bancárias ou em outros estabelecimentos credenciados, mediante a
apresentação de cartões ou bilhetes premiados.

4.2. Prêmios de valor superior à faixa de isenção do Imposto sobre a Renda deverão ser pagos
na sede da Concessionária ou em outros estabelecimentos credenciados, mediante a apresentação de
cartões ou bilhetes premiados com o devido recolhimento do Imposto de Renda respec�vo.

 

5. PAGAMENTO DO REPASSE AO PODER CONCEDENTE

5.1. Os repasses ao Poder Concedente ocorrerão conforme es�pulado no Apêndice 1 (LI)
subitens Nº 4.2.1; 4.2.1.1 e 4.2.1.2, e no Apêndice 2 (LC) subitens 5.1; 5.1.1; 5.1.1.1 e 5.1.1.2.

5.2.  O Concessionário terá que arcar obrigatoriamente com o pagamento de compromisso
financeiro total mínimo que monta a R$ 500.000.000 (quinhentos milhões de reais), ao longo da vigência
contratual . A apuração do repasse deverá ser feita respeitando-se a separação entre as modalidades
lotéricas (LI) e (LC), Vide tabela 13 do Anexo I- Projeto Básico. 

 

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PUBLICIDADE E MARKETING

6.1. Para  fins de apuração de aporte a ser aplicado em Publicidade e Marke�ng, ao final de
cada ano de contrato será feita a apuração deste percentual no conjunto de planos de jogos prescritos.
Caso o % de Publicidade e Marke�ng apurado seja inferior ao estabelecido nos planos de jogos
prescritos, o valor do resíduo deverá ser ressarcido à Contratante por meio de DAE, até o 30º dia de sua
efe�va cobrança.

6.2. A Contratada deverá aplicar em Publicidade e Marke�ng (%MKT) o inves�mento mínimo
de 5% (cinco por cento) da Arrecadação Bruta auferida ao longo da vigência contratual, caso este
patamar não seja a�ngido, a diferença apurada no final do contrato deverá ser ressarcida à Contratante
por meio de DAE, até o 30º dia da efe�va cobrança da Contratante.
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7. AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE GERAL DO CONCESSIONÁRIO. 

7.1. O Concessionário deverá cumprir o cronograma das avaliações e mensurações gerais de
performance, conforme disposto no Anexo I - Projeto Básico, subitem 9.4.2 e Anexo V- Indicadores de
Desempenho, item 3. 

 

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em
03/02/2023, às 15:47, 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 60105010
e o código CRC 14EC4F95.

Referência: Processo nº 2040.01.0000289/2022-47 SEI nº 60105010

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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