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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

Anexo nº VII - Cronograma/LEMG/DDJ/2023

PROCESSO Nº 2040.01.0000289/2022-47

 
 
 

 

ANEXO VII

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE JOGOS

 

 
 

Nos termos do subitem 26.1.1 do Anexo I - Projeto Básico, o processo de implantação do sistema de jogos
se dará de acordo com o cronograma a ser definido pelo futuro Concessionário, obedecendo o rol
mínimo de tarefas apresentadas nos quadros a seguir. É digno de nota destacar que os prazos serão
contados a par�r da data de assinatura do contrato.

Os  quadros apresentam uma breve descrição de cada a�vidade que a ser desenvolvida e programada no
tempo devido pela Contratada, ficando tais previsões consignadas à aprovação da Contratante. A
apresentação do cronograma com os seus prazos firmados  é documento mandatório para a formatação
final da operação do novo Concessionário. 

Após assinatura do contrato, a Contratada, terá até 30 (trinta) dias para apresentar em defini�vo tal
documento, na forma de fluxos temporais correspondentes ao padrão gráfico do So�ware MS PROJECT
ou similares.

ATIVIDADE SUBATIVIDADE DESCRIÇÃO
PRAZOS A SEREM

DEFINIDOS/ATENDIDOS
PELA CONTRATADA

PRAZOS LEMG

Criar Usuário
Externo no SEI-
MG

 Cadastrar
Usuário

Ação conforme
orientado neste projeto
básico.

 -
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Apresentar
cronograma do
Anexo VII , nos
termos do
subitem 26.1.1 do
Anexo I - Projeto
Básico, na forma
de fluxos
temporais
correspondentes
ao padrão gráfico
do So�ware MS
PROJECT ou
similares.

Elaborar e
apresentar
gráfico
temporal de
gestão do
projeto

Processo de
implantação do sistema
de jogos se dará de
acordo com o
cronograma a ser
definido pelo futuro
Concessionário, tendo
como base o subitem
26.1.1 –Anexo I.

 -

Aprovar
Contratante aprova
cronograma de fluxos
temporais.

 
Até 05 (cinco)
dias  do
recebimento.

Apresentar Plano
de Negócio para
implantação
inicial

Preparar e
apresentar

Confecção, pela
Contratada, do Plano de
Negócio para
implantação inicial e
sua apresentação à
Contratante no prazo
de até 30 (trinta) dias
de aprovação do
cronograma.

 -

Aprovar

Avaliação e aprovação,
pela Contratante, do
Plano de Negócio para
implantação inicial
enviado pela
Contratada.

 

Até 30
(trinta) dias
do seu
recebimento
no SEI/MG
(subitem
26.3.2-Anexo
I).
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Apresentar
conjunto inicial de
planos de jogo de
Loteria
Instantânea

Preparar e
enviar para
aprovação

Confecção, pela
Contratada, de planos
de jogo para os jogos a
serem oferecidos no
início do contrato, e
apresentação desses
planos à Contratante.

A Contratada deverá
submeter planos de
jogo para aprovação da
Contratante.

 -

Aprovar

Avaliação e aprovação,
pela Contratante, dos
planos de jogo con�dos
em conjunto inicial
enviado pela
Contratada.

 

Até 30
(trinta) dias
do seu
recebimento
no SEI/MG
(subitem
19.1-Anexo
I).

Implantação do
conjunto inicial de
Planos de Jogo
aprovados

 

A�vidades de
produção,
distribuição e
comercialização
de cartões da
Loteria
Instantânea.

Implantação conjunto
inicial de planos de
jogos de Loteria
Instantânea até 90
(noventa) dias úteis da
aprovação do Plano de
Negócio pela
Contratante.

 -

Apresentar Plano
de Marke�ng para
primeiro ano de
contrato

Preparar e
apresentar

Confecção, pela
Contratada, do Plano de
Marke�ng para o
primeiro ano de
contrato, e sua
apresentação à
Contratante.

 -

Aprovar

Avaliação e aprovação,
pela Contratante, do
plano de marke�ng
para o primeiro ano de
contrato.

 

Até 15
(quinze) dias
do
recebimento.

Apresentar Plano
Operacional de
implantação de
pontos de vendas
no mercado

Captar pontos
de venda

Captação de pontos de
venda em todo o
Estado de Minas Gerais
e formalização dos
contratos entre esses
pontos de venda e a
Contratada. Novos
pontos de venda
poderão ser
adicionados após o

 Até 15
(quinze) dias
do
recebimento.
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término desta a�vidade
(bem como durante
toda a vigência do
contrato).

Definir solução de
Hospedagem do
sistema de jogos

Montar e
configurar

Apresentar solução de
Hospedagem do
Sistema de Jogos à
Contratante. Indicação
do local onde estão
instalados os 2 (dois)
Data Centers e suas
condições de
segurança. O Data
Center “back up”
poderá estar instalado
em uma solução �po
nuvem.

 -

Aprovar

Aprovação da solução
de Hospedagem, pela
Contratante ou por
terceiros indicados por
esta, das instalações
dos dois Data Centers

 

Até 30
(trinta) dias
do
recebimento.

Desenvolver e/ou
adaptar so�ware
de jogos

Aprovar

Desenvolvimento ou
adaptação do so�ware
de jogos para que
atenda a todos os
requisitos constantes
neste Projeto Básico e
também às
par�cularidades dos
jogos a serem
oferecidos, conforme
definido em planos de
jogo aprovados pela
Contratante.

 

Até 30
(trinta) dias
do
recebimento.

Implantar
ferramenta de
geração de
relatórios

Aprovar Instalação da
ferramenta de geração
de relatórios no
ambiente da
Contratante, bem como
a realização de todas as
configurações
necessárias para
possibilitar a extração
de relatórios conforme
os requisitos
estabelecidos neste
Projeto Básico.

 Até 15
(quinze) dias
do
recebimento.



03/02/2023 16:49 SEI/GOVMG - 60105452 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=68608246&infra… 5/7

Envolve também a
instalação dos
componentes do
so�ware de jogos
necessários para a
emissão, pela
Contratante, dos
relatórios descritos
neste Projeto Básico.

Desenvolver e/ou
adaptar sistema
de validação

Aprovar

Desenvolvimento ou
adaptação de sistema
de validação de cartões
de Loteria
Instantânea, conforme
obrigações descritas
neste Projeto Básico
bem como requisitos
estabelecidos.

 

Até 30
(trinta) dias
do
recebimento.

 

Apresentar
cronograma de
Testes de
Aceitação para
conformidade da
Proposta

 

Relatório de
conformidade

Realização de testes de
verificação de
conformidade dos
requisitos do sistema
de jogos pela
Contratada

 -

Aprovar Contratante aprova
cronograma  

Até 05 (cinco)
dias  do
recebimento.

Homologação
sistema de jogos

 

Aprovar Execução de testes de
aceitação do sistema de
jogos, a serem
realizados pela
Contratante ou por
terceiros indicados por
esta, com o obje�vo de
verificar se o sistema de
jogos atende aos
seguintes requisitos
estabelecidos:

 

a) Funcionalidades de
gestão dos jogos;

b) Funcionalidades
do sistema de
validação;

c) Usabilidade geral;

d) Segurança e
integridade gerais;

 Até 180
(cento e
oitenta) dias
da aprovação
do
Cronograma (
subitem
26.1.1 do
Anexo I).
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e) Segurança e
integridade do sistema
de validação;

f) Integração com
ferramenta de geração
de relatórios.

 

Para que esta a�vidade
tenha início, a
Contratada deverá
oferecer toda
Infraestrutura
necessária aos testes de
aceitação para
homologação
do sistema de validação
e Infraestrutura
necessária aos testes de
aceitação para
homologação do
sistema de jogos.

Apresentar
agenda do
programa de
treinamentos

Treinar pessoal
de pontos de
venda

Treinamento de pessoal
de pontos de venda
quanto às polí�cas e
regras dos jogos.

 

Até 15
(quinze) dias
do
recebimento
da Agenda.

Treinar
servidores da
Contratante
(relatórios)

Treinamento da equipe
da Contratante na
u�lização da
ferramenta de geração
de relatórios, e na
obtenção de relatórios
de gestão a par�r do
sistema de jogos.

 

Até 15
(quinze) dias
do
recebimento
da Agenda.

Definir e
apresentar
solução de
teleatendimento

Desenvolver e
Implantar

Implantação de
infraestrutura para
teleatendimento
durante a operação.

 -

Aprovar

Aprovação do serviço
de teleatendimento,
pela Contratante,
quanto à qualidade do
serviço.

 

Até 180
(cento e
oitenta)
dias da
aprovação do
Cronograma
(subitem
26.1.1 do
Anexo I).
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Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em
03/02/2023, às 16:45, 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 60105452
e o código CRC 328CA2AB.

Referência: Processo nº 2040.01.0000289/2022-47 SEI nº 60105452

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

