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EDITAL DE LICITAÇÃOEDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL PARA CONCESSÃO DE 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DE JOGOS DO SISTEMA ON LINE REAL TIME.                       

                                      

                           TIPO DA LICITAÇÃO – MAIOR OFERTA                           TIPO DA LICITAÇÃO – MAIOR OFERTA

NOVEMBRO 2009

RECIBO

A  Empresa  _________________________________________________________________________ 
retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 
__________________________________________________ ou pelo fax ________________________.

____________________________, aos _____ / _____ / _____

_____________________________________________________

(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À LOTERIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS  PELO  FAX  (31)  3298-9086  OU  PELO  E-MAIL 
licitacao@loteriademinas.com.br,  PARA  EVENTUAIS  COMUNICAÇÕES  AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

A  LOTERIA  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  NÃO  SE  RESPONSABILIZA  POR 
COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR 
INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.
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EDITAL DE LICITAÇÃO

I -  PREAMBULO 

1.1  -  O Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  da  Loteria  do  Estado  de  Minas  
Gerais,  doravante  denominada  LEMG, torna  público  que  realizará  licitação  na  
modalidade  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  INTERNACIONAL,   TIPO MAIOR 
OFERTA, pela  outorga  da  concessão  dos  serviços  de  implantação  e  operação  
de  JOGOS DO SISTEMA ON- LINE /  REAL TIME no  Estado  de  Minas  Gerais,  
em  conformidade  com  as  disposições  contidas  neste  Edital  e seus  anexos.

1.2  – O procedimento  licitatório  será  realizado  por  Comissão  Especial  de  
Licitação-  CEL, constituída  por  servidores  da  Administração  Estadual,  
indicada  pela  Portaria   60./2009,  do  Diretor  Geral  da  Loteria  do  Estado  de  
Minas  Gerais.

1.3  -  A proposta  e  os  documentos  de  habilitação  acondicionados  em  dois  
envelopes  distintos,  hermeticamente  fechados   e  rubricados  no  lacre,  serão  
entregues  e  protocolados  no  Setor  de  Protocolo  da  LEMG, situado  no  andar  
térreo  do  seu  edifício  sede,  à  Rua  Rio  de  Janeiro  n°  1819  -  Bairro  Lourdes  -  
Belo  Horizonte,  Minas  Gerais,  Brasil,  América  do  Sul,  até  as  18h00min  horas  
do  dia  21/12 / 2009..

1.4  – Nos  termos  do  inciso  I, do  Art.18- A, da  Lei Federal  8.987,  as  propostas  
para  remuneração  a  LEMG pela  concessão  dos  serviços  serão  realizadas  
mediante  lances  verbais,  em  sessão  pública.

1.5  -  A  sessão  para  oferta  de  lances  ocorrerá  na  data  de  abertura  desta  
licitação,  tendo  início  às  10h00min  horas  do  dia  22/12 / 2009,  no  auditório  da  
LEMG, situado  no  Mezanino  do  endereço  citado  no  item  l.3  deste  Edital

l.6  -  Os  lances  serão  feitos  em  percentuais  de  remuneração  a  LEMG sobre  a  
arrecadação   liquida  semanal  da  Concessionária  com  a operação  dos  jogos  no  
sistema  On- Line/Real  Time.

1.7  -  O  menor  lance  aceitável  é  de  30%  (trinta  por  cento).  Percentuais  
inferiores  serão  considerados  financeiramente  incompatíveis  com  os  
objetivos  desta  licitação  e a  proposta  será  desclassificada.

1.8  – O  valor  estimado  do  contrato  durante  o  período  da  concessão  é  de  
R$460.200.000,00  (quatrocentos  e  sessenta  milhões  e  duzentos  mil  reais)  ou  
US$ 227.833.061,00.  

1.9  – A licitação  será  julgada  pelo  critério  de  Maior  Oferta  pela  outorga  da  
concessão  dos  serviços  de  implantação  e operação  dos  jogos.
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1.10  -  Será  considerada  a  Maior  Oferta  a  proposta  que  atender  a  todas  as  
exigências  deste  Edital  e  seus  anexos,  ofertar  o  maior  percentual  de  
remuneração  a  LEMG sobre  a  arrecadação  liquida  e  atender  as  exigências  de  
habilitação.

1.11  – O  contrato  de  concessão  terá  vigência  de  6  (seis)  anos,  podendo  ser  
prorrogado  por  igual  período,  desde  que  as  metas  estabelecidas  no  Projeto  
Básico  (Anexo  I)  sejam  atingidas;  os  indicadores  de  desempenho  da  
Concessionária   recomendem  a  prorrogação;  e  existam  ganhos  financeiros  
para  os  projetos  sociais  financiados  com  os  recursos  de  jogos  pelo  Estado  de  
Minas  Gerais.  

1.12  – São  indicadores  de  desempenho  do  contrato,  conforme  critérios  de  
mensuração  estabelecidos  no  Projeto  Básico  (Anexo  I)  e  na  minuta  de  
contrato  (Anexo  II):

1.12.1  – Número  de  Terminais  em  Operação;

1.12.2  – Disponibilidade  do  Sistema;

1.12.3  – Funcionalidade  de  Gestão  dos  Jogos;

1.12.4  – Crescimento  anual  da  receita  liquida.  

1.13  -  Os  valores  expressos  nesta  licitação  em  dólar  norte - americano  deverão  
considerar  a  taxa  de  câmbio  de  venda  desta  moeda  pelo  Banco  Central  do  
Brasil,  no  dia  útil  anterior  a  abertura  desta  licitação.

1.14  – O contrato  de  concessão  decorrente  desta  licitação  será  fiscalizado  pela  
LEMG.

1.15  -  No ato  de  assinatura  do  contrato  o  Diretor  Geral  da  Loteria,  em  portaria  
específica,  indicará  os  servidores  responsáveis  pela  fiscalização.

1.l6  –  A  fiscalização  da  LEMG  poderá  contar  com  o  apoio  de  Auditoria  
Independente,para  este  fim  específico  contratada  pela  autarquia.  

1.17  -  O idioma  desta  licitação  é o  Português  escrito  e falado  no  Brasil.

1.18  –  Para  todos  os  feitos  desta  licitação  as  terminologias  licitantes  e 
concorrentes  se  equivalem.

1.19  -  Para  as  referências  de  tempo  contidas  neste  Edital  serão  observado  o 
horário  de  Brasília,  DF, Brasil.  

1.20  –  A  prestação  adequada  dos  serviços  encontra - se  definida  no  Projeto  
Básico  (Anexo  I a  este  Edital).
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1.21  –  A  Concessionária  deverá  estabelecer  valor  módico  para  os  jogos,  
aprovado  pela  fiscalização  da  LEMG no  Plano  de  Jogos  , sendo  o  valor  mínimo  
do  primeiro  jogo  R$l, 00  (hum  real).

1.22  –  Os  pagamentos  a  LEMG serão  realizados  mediante  Documentos  de  
Arrecadação  -  DAE pagos  nas  agencias  bancárias  credenciadas  pela  Secretaria  
de  Estado  da  Fazenda  de  Minas  Gerais  e  recolhidos  ao  Caixa  Único  do  Tesouro  
Estadual.

1.23  -  Estes  certame  licitatório  e  o  contrato  dele  decorrentes  são  regidos  pela  
Lei Federal  n°  8.987,  de  13/02 / 1995,  pelas  disposições  da  Lei Federal  n°  8.666,  
de  21/06 / 1993  com  suas  alterações,  por  este  edital  e  seus  anexos  
resguardadas  as  normas  próprias  relativas  a  operação  de  jogos  no  Estado  de  
Minas  Gerais,  ao  sistema  monetário  e  tributário  nacional  e  outras  normas  
procedimentais  direta  ou  indiretamente  envolvidas  com  o  objeto  desta  
licitação.  

II -  DO OBJETO

Constitui  objeto  da  presente   licitação  a  outorga,  por  seis  anos,  da  concessão  
dos  serviços  de  implantação  e  operação  de  Jogos  do  Sistema  On- line  /Real  
Time,  no  Estado  de  Minas  Gerais  -  Brasil   por  conta  e  risco  de  empresa  ou  
consórcio  ,que  demons t re  capacidade  para  gestão  do  contrato,  nos  termos  das  
exigências  deste  Edital  e seus  anexos.

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1  –  Poderão  participar  desta  licitação  empresas  nacionais  e  estrangeiras  
autorizadas  a  funcionar  no  País  e  empresas  estrangeiras  que  não  funcionem  
no  Brasil  isoladamente,  e  em  consórcio  que  por  sua  conta  e  risco,  desejem  
implantar  e  operar  o  Sistema  de  Jogos  On- Line/Real  Time  no  Estado  de  Minas  
Gerais  -  Brasil.  

3.2.  – As  empresas  estrangeiras  que  não  funcionam  no  País,  somente  poderão  
participar  desta  licitação  por  meio  de  representação  legal  no  Brasil  ou  em  
consórcio  com  empresa  brasileira.

3.3  – Para  participar,  os  interessados  deverão  protocolar,  até  o  dia,  hora  e local  
indicados  no  subitem  1.3  deste  Edital,  dois  envelopes  distintos,  
hermeticamente  fechados  e  rubricados  no  lacre,  contendo  no  anverso  os  
dizeres:

3.3.1  – O Primeiro:
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ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  /  LEMG  /CONCORRENCIA  PÚBLICA 
INTERNACIONAL Nº.  01/2009–PROPOSTA

3.3.2  – O Segundo:

ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  /  LEMG -  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA 
INTERNACIONAL Nº  0l /2009 /HABILITAÇÃO

3.4  – Os  documentos  e  habilitação  da  licitante,  e  do  representante  legal  no  
Brasil  de  empresa  estrangeira  deverão  estar  contidos  no  mesmo  envelope  da  
representada.  

3.5  – Os  documentos  de  habilitação  das  empresas  consorciadas  deverão  estar  
contidos  no  mesmo  envelope.

3.6  –  Na  sessão  pública  de  abertura  desta  licitação  será  demonst rada  a  
inviolabilidade  dos  envelopes  com  a  proposta  e  com  os  documentos  de  
habilitação.

3.7  –  A  Comissão  Especial  de  Licitação  rubricará  o  lacre  dos  envelopes  
contendo  os  documentos  de  habilitação  e  solicitará  que  os  representan tes  
credenciados  dos  licitantes  também  rubriquem  o  lacre  destes  envelopes,  
ficando  os  mesmos  sob  a guarda  da  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais,  até  sua  
abertura.

3.8  - .Em  seguida  serão  abertos  os  envelopes  com  as  propostas  ,  que  serão  
rubricadas  por  pelo  menos  um  membro  da  CEL,  que  as  repassará  ao  
conhecimento  dos  representantes  credenciados  dos  licitantes.

3.9  –  Os  representan tes  credenciados  das  licitantes  terão  conhecimento  de  
todas  as  propostas  ,  sendo - lhes  facultado  rubricar  suas  paginas.  Neste  
momento  não  serão  fornecidas  cópias  dos  documentos,  que  somente  poderão  
ser  solicitados  nas  etapas  recursais  deste  procedimento  licitatório.

3.10  – Conhecido  pelos  licitantes  o  teor  das  propostas,  recolhidas  as  mesmas  
pelo  Presidente  da  CEL, terá  inicio  a  sessão  de  lances  verbais,  com  vistas  a  
obtenção  das  ofertas  pela  outorga  da  concessão.

3.11  –  O  Presidente  da  CEL pode  suspender  por  até  duas  horas  a  sessão  
pública,  reabrindo  os  trabalhos  no  mesmo  dia  , com  duração  até  às  l9  horas.  

3.12  – A sessão  de  lances  verbais  terá  duração  de  01h30minh  (uma  hora  e  
trinta  minutos).
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3.13  – Concluída  a  sessão  de  lances  verbais  a  CEL analisará  reservadamente  o 
conteúdos  das  propostas  escritas  ,  com  vistas  a  classificação  das  mesmas,  
conforme  critérios  de  julgamento  estabelecidos  neste  Edital  e  no  Projeto  
Básico  (Anexo  I).

3.l4  -  O  resultado  da  classificação  das  propostas  será  divulgado  do  Diário  
Oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais.

3.l5  – O prazo  recursal  contra  o  julgamento  e  classificação  das  propostas  é  de  
05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  publicação  do  resultado  no  Diário  Oficial  do  
Estado  de  Minas  Gerais.

3.16  –  Durante  este  prazo  os  autos  dos  processos  de  julgamento  e  
classificação  das  propostas  ,  estarão  com  vistas  franqueadas  aos  
representantes  credenciados  das  licitantes ,  quando  poderão  ser  requeridas  
cópias  dos  documentos,  mediante  ofício,  dirigido  ao  Presidente  da  Comissão  
Especial  de  Licitação.
         
3.17  – A  decisão  dos  recursos  interpos tos,  se  for  o  caso,  somente  ocorrerá  
após  os  prazos  de  impugnação  e  decisão  de  que  tratam  os  parágrafos  3º  e  4º  
do  Art.  l09  da  Lei Federal  8.666,  de  21.06.93,  com  suas  alterações.

3.18  –  Decididos  os  recursos  na  esfera  administrativa,  o  resultado  será  
publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais  , bem  como  o  dia  e  o  
horário  de  abertura  dos  envelopes  de  habilitação.

3.19–  Na  sessão  pública  de  abertura  dos  documentos  de  habilitação  serão  
adotados  os  mesmos  procedimentos  previstos  nos  itens  3.8  e 3.9  deste  edital  . 

3.20  – A CEL analisará  inicialmente  os  documentos  de  habilitação  da  proposta  
classificada  em  primeiro  lugar.

3.21  –  Se  a  licitante  classificada  em  primeiro  lugar,  atender  as  exigências  
habilitatórias,  a  CEL a  declarará  habilitada,  classificará  sua  proposta  como  a 
de  Maior  Oferta,  adjudicará  à  mesma  o  objeto  desta  licitação  e  publicará  este  
ato  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais.

3.22  –  Caso  não  ocorra  a  habilitação  da  licitante  classificada  em  primeiro  
lugar  , esta  será  declarada  inabilitada  e  será  aberto  o  envelope  de  habilitação  
da  licitante  classificada  em  segundo  lugar,  e  assim  sucessivamente  até  a  
habilitação  de  uma  licitante.
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3.23  – Divulgado  o  resultado  da  habilitação  terá  inicio  o  prazo  de  recurso,  
aplicando - se  a  esta  etapa  recursal  o  disposto  nos  itens  3.l6.  3.17  e  .3.l8  deste  
Edital.

3.24  – Transcorrido  o  prazo  recursal  ou  analisados  os  recursos  (se  for  o  caso),  
o  julgamento  desta  licitação  será  homologado  pelo  Diretor  Geral  da  Loteria  do  
Estado  de  Minas  Gerais.

3.25  – O  ato  de  homologação  será  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  
Minas  Gerais  e o  adjudicatário  convocado  para  assinatura  do  contrato.

3.26  -  Qualquer  declaração  somente  será  feita  nesta  Concorrência  Pública  
Internacional  pelo  titular  da  empresa,  seu  representan te  legal  ou  pessoa  
devidamente  credenciada,  mediante  procuração  lavrada  em  cartório  (Modelo  
Anexo  III).

3.27  – O  protocolo  dos  envelopes  de  proposta  e  habilitação  implica  na  total  
aceitação  dos  termos  deste  Edital  e seus  anexos.

3.28  – Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital,  excluir - se- á  o  dia  
do  início  e incluir - se- á  o  dia  do  vencimento.

3.29  – A Comissão  Especial  de  Licitação,  em  caso  de  dúvida,  poderá  efetuar  
diligência  para  esclarecer  qualquer  informação  de  interesse  do  processo  
licitatório,  bem  como  solicitar  parecer  técnico   para  subsidiar  o  julgamento  da  
licitação.  .

3.30  –  Não  poderão  participar  desta  licitação  os  interessados  que  se  
encontrarem  sob  falência,  que  tenham  sido  declarados  inidôneas  para  
contratar  com  a Administração  Pública  no  Brasil,  que  estejam  suspensos  junto  
ao  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  aquelas  
inscritas  no  CAFIMP  –  Cadastro  de  Fornecedores  Inadimplentes  com  
Administração  Estadual,  nos  termos  do  Decreto  do  Estado  de  Minas  Gerais  
44.431 /06,  a  disposição  para  consulta  no  Site  da  Assembléia  Legislativa  do  
Estado  de  Minas  Gerais  .

3.31  – Não  poderão  participar,  ainda,  desta  licitação:

3.31.1  a  empresa  estrangeira,  sem  autorização  para  funcionar  no  Brasil,  que  
não  esteja  consorciada  com  empresa  brasileira  ou  com  representação  legal  no  
País,  firmada  com  o  objetivo  de  participar  desta  licitação  e  do  contrato  dela  
decorrente;
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3.31.2  – empresa  participante  de  mais  de  um  consórcio;

3.31.3  – empresa  participando  isolada  e em  consórcio.

4  – DA PROPOSTA 

Os  documentos  e  as  informações  necessárias  à  apresentação  da  Proposta  de -
verão  ser  organizados  em  capítulos,  digitados  sem  emendas,  rasuras  ou  entre -
linhas  e serão  apresentados  em  páginas  numeradas,  encadernados,  na  seqüên -
cia  a  seguir:

4.l  -  Capítulo  I – Introdução

4.1.1  –  Caracterização  da  licitante  isolada  ou  consórcio  de  empresas  
brasileiras  ; ou  da  empresa  estrangeira  e  sua  representan te  legal  no  Brasil;  ou  
da  empresa  estrangeira  e  suas  consorciadas,  com  indicação  da  empresa  
brasileira  líder  do  consórcio.

4.1.2  – Endereço  e dados  de  comunicação  à  distância  das  licitantes  nacionais  e  
estrangeiras  (fax,  telefone,  e- mail,  celular).

4.1.3  -  Nome  dos  responsáveis  legais  dos  licitantes.

4.1.4  – Nome  do  representan te  da  licitante  nesta  licitação:  representan te  legal  
ou  Pessoa  Física,  credenciada  mediante  instrumento  de  procuração  lavrada  em  
cartório,  com  poderes  expressos  para  representar  as  Concorrentes  nesta  
licitação.;  

4.1.5  – Dados  para  contato  com  o  representan te  da  licitante  nesta  licitação:  
endereço,  fax,  e- mail,  telefones  fixo  e celular.

4.1.6  –  Parcelas  de  responsabilidade  de  cada  empresa  consorciada,  da  
empresa  líder  do  consórcio  e  declaração  de  responsabilidade  solidária  das  
consorciadas  pela  execução  integral  do  contrato.

4.1.7  –  Parcela  de  responsabilidade  do  representante  legal  no  Brasil  de  
empresa  estrangeira  (se  for  o  caso),  que  obrigatoriamente  deverá  representar  
a  Concessionária  perante   a  LEMG, e  a  outras  instituições  e  autoridades  no  
Brasil.
 
4.2  –Capítulo  II -   Especificação  dos  Serviços  Ofertados.
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Compreendendo  todas  as  exigências  contidas  no  Projeto  Básico  – PB (Anexo  I 
a  este  Edital)  apresentado  na  seqüência  a  seguir:

4.2.1  – Sistema  que  dará  suporte  aos  jogos  

Especificar  os  Requisitos  Técnicos  do  Sistema  – (Item  4  e  subitens  PB- Projeto  
Básico);  indicar  a  procedência  e  a  marca  de  todo  o  hardware  (equipamentos,  
componentes  e  acessórios)  software  e  licenças  de  uso  para  operação  do  
Sistema  de  Jogos.

4.2.2  -  Cronograma  de  Implantação  dos  Jogos  –  (Item  5  e  subitens  PB-
Projeto  Básico)

Apresentar  o  cronograma  de  implantação  e  o  calendário  de  implantação  do  
primeiro  jogo.  
. 
4.2.3  -  O mês  indicado  no  cronograma  constante  do  Projeto  Básico,  Item  5.1  é  
referencial.  Todo  prazo  será  contado  a partir  da  assinatura  do  contrato.  

4.2.4  – Data  Center

Indicar  o  Data  Center ,  que  abrigará  os  Servidores  e  demais  equipamentos  e  
software,  para  operação  do  Sistema  de  Jogos,  com  indicação  do  local  de  
funcionamento,  especificação  e  classificação  de  segurança,  de  acordo  com  
norma  internacional  ou  nacional,  demons t rando  o  atendimento  aos  requisitos  
mínimos  estabelecidos  no  Projeto  Básico  (Item  3,  subitem  3.2.4.1 /  PB-  Projeto  
Básico).

4.2.4.1  -  Indicar  o  Data  Center,  que  abrigará  cópia  de  Segurança  de  todos  os  
dados  armazenados  no  Sistema  (que  não  poderá  ser  o  mesmo  citado  no  item  
anterior).

4.2.5  – Cerficado  Gerador  de  Números  Randômicos

Apresentar  cópia  do  Cerficado  Gerador  de  Número  s  Randômicos  –  RNG 
Random  Number  Generator,  emitido  por  entidade  Certificadora  reconhecida  
internacionalmente,  observada  demais  condições  do  Subitem  3.2.9.3  do  PB-
Projeto  Básico;  
.
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4.2.6 -  Ferramenta  de  Geração  de  Relatórios

Indicar  da  ferramenta  integradora  de  geração  de  relatórios  extraídos  do  Banco  
de  Dados  (Subitem  3.2.9.2 /PB);

4.2.7  -  Declarações  

4.2.7.1  -  Declarar  que  atenderá  a  todas  as  exigências  relativas  à  Política  e 
Regras  de  Jogos,  On- Line/Real  Time  inclusive  publicidade  e  prestação  de  
contas,  de  que  trata  o  Item  3  e subitens  do  Projeto  Básico.

4.2.7.2  – Declarar  que  manterá  o  recursos  de  premiação  e  para  as  despesas  
com  Marketing  dos  Jogos  em  contas  bancárias  distintas,  em  conformidade  com  
as  exigências  contidas  no  Projeto  Básico  (subitem  3.2.3.3 /PB)  para  facilitar  os  
procedimentos  contábeis  e a  prestação  de  contas .

4.2.7.3  –  Declarar  que  apresentará  mensalmente  a  fiscalização  da  LEMG, 
Relatórios  de  Disponibilidade  do  Sistema,  (subitem  3.2.5  PB) ou  qualquer  outra  
informação  relativa  à  execução  do  contrato.

4.2.7.4  – Declarar  que  ressarcirá  a  LEMG perdas  de  arrecadação  em  decorrência  
de  indisponibilidade  do  Sistema  (subitem  3.2.5.2  PB).

4.2.7.5  -  Declarar  que  instalará,  até  30  dias  após  a  assinatura  do  contrato,  
escritório  ou  representação  comercial  da  Concessionária  em  Belo  Horizonte,  
Minas  Gerais,  Brasil.  (subitem  3.2.6  PB).

4.2.7.6  -  Declarar  que  cumprirá  todas  as  demais  exigências  do  Projeto  Básico  
e da  minuta  de  contrato.

4.3  – Capítulo  III -  Equipe  Gerencial  Mínima  da  Concessionária.  .

4.3.1-  Declarar  que,  no  ato  de  assinatura  do  contrato,  apresentará  os  nomes  e 
os  currículos  da  equipe  Gerencial  da  Concessionária,  profissionais  de  nível  
superior,  com  experiência  comprovada  na  área  em  que  atuarão  como  
responsáveis  pela  execução  técnica  e  administrativa  da  parcela  ou  da  
totalidade  do  contrato  de  concessão  e  farão  a  interface  com  fiscalização  da  
LEMG e as  auditorias  do  Estado  de  Minas  Gerais.

4.3.2  – A equipe  gerencial  mínima  deverá  ter  um  responsável  técnico  em  cada  
conjunto  de  atividades  a  seguir:
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4.3.2.1  –  Gestão  do  Sistema  -  1  (um  )  profissional  experiente  na  área  de  
informática  em  operação  de  sistema  de  complexidade  igual  ou  superior  àquele  
exigido  nesta  licitação,  responsável  pela  Gestão  do  Sistema  de  Jogos  e  pela  
segurança  das  informações;
 

4.3.2.2  -  Gestão  financeira  do  contrato  – 1(um  ) profissional  experiente  em  
gestão  financeira,  responsável  pela  remuneração  a  LEMG, pelo  pagamento  do  
prêmio,  pela  gestão  dos  recursos  financeiros,  pela  prestação  de  contas  e  
qualquer  outra  questão  afeta  aos  aspectos  financeiros  e contábeis  do  contrato.

4.3.2.3  –  Publicidade  dos  Jogos  –  1(um  )   profissional  de  Marketing,  
responsável  pela  publicidade  dos  jogos.

4.3.2.4  – Gestão  dos  Postos  de  Venda  – 1(um  )  profissional  com  experiência  
na  área  administrativa  e  comercial,  responsável  pela  elaboração  dos  Planos  de  
Jogos,  pela  instalação  e  acompanhamento  dos  Postos  de  Venda,  pelo  
cumprimento  do  cronograma  acordado  no  contrato.

4.3.2.5  -  Administrador  do  Contrato  -  1  (um  ) Preposto  da  Concessionária  
para  tratar  da  coordenação  geral  da  concessão  e de  todas  as  questões  afetas  ao  
contrato,  inclusive  as  específicas  supracitadas.

4.3.2.6  - .  A  critério  da  Concessionária  o  Preposto  poderá  ser  um  dos  
profissionais  indicados  nos  itens  anteriores  ou  outro  para  este  fim  específico  
indicado.  

4.4  – Oferta  de  Remuneração  a LEMG pela  Concessão .

4.4.1.  -  A  oferta  de  pagamento  a  LEMG  pela  outorga  da  concessão  da  
implantação  e  operação  dos  jogos  será  feita  em  sessão  pública,  mediante  
lances  verbais.

4.4.2  – Serão  consideradas  aceitáveis  para  inicio  dos  lance  verbais,  as  ofertas  
de  remuneração  a  LEMG em  percentual  igual  ou  superior  a  30% (trinta  por  
cento)  da  arrecadação   liquida  semanal  da  Concessionária.

4.4.3-  Lance  inferior  a  30% implicará  na  exclusão  da  licitante  da  sessão  pública  
de  oferta  de  remuneração  a  LEMG  pela  outorga  da  concessão  e  por  
conseqüência  na  desclassificação  de  sua  proposta,  por  não  atendimento  a  este  
Edital.  

4.4.4  – A forma  de  calculo  da  arrecadação   liquida  encontra - se  demonst rada  
com  clareza  no  Projeto  Básico  (Anexo  I).

4.4.5  – Validade  da  Proposta.
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4.4.6  – Declaração  de  Validade  da  Proposta  por  60  (sessenta  dias)  prorrogáveis  
por  igual  período.

4.4.7  -  Local.

4.4.8  -  Data  e assinatura  dos  representan tes  legais  da  licitante.

5  – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1  – Da Sessão  de  Lances  Verbais.  

5.1.1  –  A  sessão  pública  de  lances  será  conduzida  pelo  Presidente  ou  por  
qualquer  dos  membros  da  CEL por  este  indicado.

5.1.2  – A sessão  de  lances  será  iniciada  por  um  sinal  sonoro.

5.1.3  – A partir  do  sinal  os  representan tes  dos  licitantes  terão  l: 30  minutos  
( uma  hora  e  trinta  minutos  ) para  apresentar  suas  ofertas  em  percentual  de  
remuneração  a LEMG, sobre  a  receita  liquida  semanal  do  contrato.  

5.1.4  – A sessão  de  lances  será  encerrada  com  um  sinal  sonoro.

5.l.5  – O  maior  valor  percentual  ofertado,  no  momento  em  que  soar  o  sinal  
encerrando  a sessão  de  lances  será  classificado  com  o primeiro  melhor  preço.

5.l.6  -  As  demais  ofertas  serão  classificadas  em  ordem  decrescente  da  maior  
para  menor.

5.  l7  – Da  sessão  de  lances  será  lavrada  ata,  registrando  a  oferta  de  todos  os  
licitantes.

5.  l8  –  A  ata  será  assinada  pelos  membros  da  CEL  e  representan tes  
credenciados  dos  licitantes.

5.2  – Da analise  das  propostas  escritas.

5.2.1  – As propostas  escritas  serão  analisadas  quanto  ao:

5.2.1.1  – atendimento  às  exigências  deste  edital  e do  Projeto  Básico;

5.2.1.2  – Comprovação  das  informações,  na  forma  indicada  no  Projeto  Básico  – 
Forma  de  Verificação.

5.3  – Da classificação  e  desclassificação  das  Propostas  

5.3.1  -  As propostas  que  atenderem  aos  requisitos  constantes  do  item  anterior  
serão  classificadas.
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 5.3.2  –  As  propostas  que  não  atenderem  às  exigências  do  Edital  ou  forem  
reprovadas  na  analise,  de  acordo  com  a  Forma  de  Verificação  constante  do  
Projeto  Básico  serão  desclassificadas.  .

5.3.2  – Se a  proposta  de  maior  lance  atender  às  exigências  contidas  no  Item  5.2  
será  considerada  classificada  em  primeiro  lugar.

5.3.3  –  A  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  somente  poderá  ser  
considerada  a  Proposta  de  Maior  Oferta,  a  quem  será  adjudicado  o  objeto  da  
concessão,  após  a  etapa  de  habilitação.

6  -  DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Nesta  fase  serão  conhecidas  e  analisadas  a  Habilitação  Jurídica,  a  
Regularidade  Fiscal,  a  Qualificação  Econômico - Financeira  e  a  Qualificação  
Técnica  da  licitante.  As  informações  deverão  ser  organizadas  em  capítulos  na  
seqüência  a  seguir:.

6.1  -  Capítulo  I -  Introdução.

A  introdução  deverá  conter  as  mesmas  informações  exigidas  para  
apresentação  da  Proposta,  Item  4.1  deste  Edital.

6.2  – Capítulo  II  -  Habilitação  Jurídica:

6.2.1  -  Registro  comercial , no  caso  de  empresa  individual.

6.2.2  -  Ato  Constitutivo , Estatuto  ou  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente  
registrado,  em  se  tratando  de  Sociedade  Comercial  e,  no  caso  de  Sociedade  
por  Ações,  acompanhado  dos  documentos  de  eleição  de  seus  administradores.

6.2.3  -  Inscrição  do  ato  constitutivo ,  no  caso  de  Sociedade  Civil,  
acompanhado  de  prova  de  eleição  da  diretoria  em  exercício.

6.2.4  -  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  
estrangeira  em  funcionamento  no  Brasil  e  ato  de  registro  ou  Autorização  
para  funcionamento ,  expedido  pelo  órgão  competente,  quando  a  atividade  
assim  o  exigir.

6.2.5  -  Termo  de  Representação  Legal  no  Brasil , (no  caso  de  licitante  ,pessoa  
jurídica  representante  legal  de  empresa  estrangeira)  estabelecendo  o  
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documento  poderes  expressos  para  em  nome  da  representada,  receber  citação  
e  responder  administrativa  e  judicialmente  pelas  questões  afetas  a  esta  
licitação  e ao  contrato  dela  decorrente.

6.2.6  –  Instrumento  Público  ou  particular  de  constituição  do  consórcio , 
observada  as  condições  de  liderança  de  responsabilidade  de  empresa  
brasileira.
 
6.2.7  – Em se  tratando  de  participação  de  empresa  estrangeira,  se  existir  entre  
o  Brasil  e  o  País  de  Origem  da  Licitante  algum  Acordo  Internacional  que  
justifique  ou  substitua  qualquer  dos  documentos  ou  exigências  deste  Edital,  
este  deverá  ser  juntado  à  documentação  de  habilitação  com  indicação  precisa  
do  documento  substituído.

6.2.8  –  As  empresas  estrangeiras  que  não  funcionam  no  País  atenderão  às  
exigências  dos  itens  anteriores,  mediante  documentos  equivalentes  
autenticados  pelos  respectivos  consulados  e  traduzidos  por  tradutor  público  
juramentado.

6.3  – – Capítulos  -  Regularidade  Fiscal  

6.3.1  – Prova  de  inscrição  no  CNPJ;

6.3.2  –  Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou  
Municipal,  se  houver,  relativo  à  sede  do  Licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  
atividade  e compatível  com  o  objetivo  contratual;

6.3.3  –  Prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e 
Municipal  da  sede  do  Licitante  ou  outra  equivalente,  na  forma  da  Lei;

6.3.4  –  Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social,  demonst rando  
situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  instituídos  por  lei,  através  da  
apresentação  do:

6.3.4.1  – Certificado  de  Regularidade  perante  o  FGTS;

6.3.4.2  – Certificado  de  Situação  Regular  perante  o  INSS -  CND.

6.3.4.3  – Declaração  de  que  não  emprega  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  
insalubre,  menor  de  18  (dezoito)  anos  ou  em  qualquer  trabalho  menor  de  16  
(dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14  (quatorze)  
anos,  conforme  modelo  a  seguir.
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DECLARAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR NA EMPRESA

A  empresa................................................,  com  inscrição  no  CNPJ  n.  º  
...............................,  sediada  na.........................,  vem  declarar,  sob  as  penas  
da  Lei,  que  não  emprega  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  
menor  de  18  (dezoito)  anos  ou  em  qualquer  trabalho  menores  de  16  
anos  (dezesseis)  anos,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14  
(quatorze)  anos.
Data  e local:
Razão  Social  da  Empresa  Isolada  ou  da  Representante  Legal  da  Empresa  
Estrangeira  ou  das  empresas  Consorciadas  
Assinatura:  _____________________________________
Identificação  do  declarante

Observação:  Se  a  empresa  Licitante  possuir  maiores  de  14  anos  e  
menores  de  16  anos  na  condição  de  aprendiz  deverá  declarar  esta  
condição.

6.3.4.4  –  Estas  exigências  não  se  aplicam  às  empresas  estrangeiras,  
participantes  desta  licitação  por  meio  de  represente  legal  no  Brasil  ou  em  
consórcio  com  empresa  brasileira.

6.4  – -  Capítulos  IV -  Qualificação  Econômico - Financeira  

6.4.1  – Balanço  Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício , 
já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem  a  boa  situação  
financeira  da  empresa  ou  balanço  de  abertura,  no  caso  de  empresa  recém -
constituída,  vedada  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  
mas  admitida  a  sua  atualização  por  índices  oficiais.

6.4.2  – Analise  do  Balanço,  assinado  por  Contador,  devidamente  registrado  
no  Conselho  de  Contabilidade,  comprovando  que  a  empresa  apresenta  os  
seguintes  indicadores  na  análise  do  balanço:

 Índice  de  Liquidez  Geral   1,00.≥

 Solvência  Geral   1.00.≥

 Liquidez  Corrente   1,00.≥
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6.4.3–  Certidão  negativa  de  falência  ou  concordata  (recuperação  judicial)  
expedida  pelo  distribuidor  da  sede  do  Licitante.

6.4.4  –  No  caso  de  empresas  reunidas  em  consórcio  os  indicadores  de  
análise  de  balanço  da  empresa  líder  do  consórcio  deverão  atender  as  
exigências  do  item  6.3.2,  sendo  aceitável   índices  inferiores  de  analise  do  
balanço  para  as  demais  participantes  do  consórcio.

6.4.5  – A exigência  do  item  6.3.3  não  se  aplica  às  empresas  estrangeiras,  que  
não  funcionam  no  Brasil,  mas  apenas  à  sua   representan te  legal  no  País  ou  
consorciadas.  

6.4.6  –  A  representante  legal  no   Pais  de  empresa  estrangeira  deverá  
apresentar  os  indicadores  de  analise  de  balanço  citados  no  item6.3.2.

6.4  7  – Declaração  de  Apresentação  de  Garantia  de  Contrato  

6.4.7.1  -  Declaração  de  que,  caso  venha  a  ser  contratada,  apresentará,  no  ato  
de  assinatura  do  instrumento  contratual,  garantia  do  contrato,  no  valor  de  
R$  23.010.000,00  (  vinte  e  três  milhões  e  dez  mil  reais   )  ou  US$  
11.386.702,00.   

6.4.7.2  – A garantia  contratual  será  pelo  prazo  de  execução  do  contrato.

6.4.7.3  –  A  licitante  poderá  optar,  por  uma  das  seguintes  modalidades  de  
garantia:

6.4.7.4.1  – Caução  em  dinheiro  ou  títulos  da  dívida  pública

Em  se  tratando  de  caução  em  dinheiro  este  será  realizado  mediante  depósito  
pela  licitante  em  conta  remunerada  da  LEMG, para  este  fim  específico  indicada  
a  adjudicatária  do  objeto  desta  licitação.  O recibo  de  depósito  constitui - se  na  
comprovação  da  garantia  e  deverá  ser  juntada  aos  documentos  para  a  
assinatura  do  contrato.

Em  se  tratando  de  títulos  da  Dívida  Pública  esta  deverá  estar  em  
conformidade  com  as  normas  do  órgão  público  emissor.

6.4.7.4. 2  – Fiança  Bancária  ou  Seguro  Garantia

Apresentar  a  Carta  de  Fiança  ou  o  Seguro  Garantia,  expedida  por  
estabelecimento  bancário  ou  securitário,  contendo  a  seguinte  identificação:  -  
Concorrência  Pública  Internacional  001 /2009  – Governo  do  Estado  de  Minas  
Gerais,  LEMG, com  indicação  clara  e precisa  do  valor  garantido.
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6.4  – Capítulo  IV -   Qualificação  Técnica

6.4.1  – Qualificação  das  Empresas  ou  do  Consórcio  -  comprovada  por  meio  
da  apresentação  de  currículo  da  empresa , participante  isolada  nesta  licitação;  
ou  da  empresa  estrangeira  e  de  suas  consorciadas;  ou  da  empresa  estrangeira  
e  de  sua  representan te  legal  no  Brasil,  relatando  experiências  anteriores  na  
operação  e  na  gestão  financeira  de  jogos  e  na  operação  de  sistemas  de  
complexidade  igual  ou  superior  a  da  exigida  no  Projeto  Básico  (Anexo  I a  este  
Edital).

6.4.2  –  Comprovação  da  aptidão  da  Empresa  ou  do  Consórcio  -  realizada  
por  meio  da  apresentação   de  um  ou  mais  atestados  de  desempenhos  
anteriores  da  licitante,  citados  no  currículo  , emitidos  por  órgão  ou  entidade  
de  direito  público  ou  privado,  nacional  ou  internacional,  declarando  que:

6.4.2.1  – a  empresa  tem  em  operação  ou  operou  no  mínimo  l.500  (hum  mil  e  
quinhentos)  terminais  de  jogos  distribuídos  em  mais  de  um  Município;  ou

6.4.2.1.1  – o  Consórcio  operou  no  mínimo  1950  ((hum  mil  nove  centos  e  
cinqüenta)  terminais  de  jogos  distribuídos  em  mais  de  um  Município;

6.4.2.2  -  a  empresa  captou  no  mínimo  100  (cem)  milhões  de  apostas  por  ano  
,ou

6.4.2.2  1   -  O  consorcio  captou  no  mínimo  130  ((cento  e  trinta  milhões)  
milhões  de  apostas  por  ano;

 
6.4.2.3  -  a  licitante  realizou  extrações  em  intervalos  iguais  ou  inferiores  a  5  
(cinco)  minutos;

6.4.2.4  –  o  Sistema  da  licitante  tem  capacidade  para  operar  com  5  (cinco)  
jogos  simultâneos.

6.4.3  –  Todas  as  informações  relativas  ao  Sistema  (hardware,  software  e  
demais  componentes)  descritos  no  currículo,  relativo  a  experiências  anteriores  
da  licitante  e  comprovadas  mediante  atestado,  deverão  se  referir  a   Sistema  
de  complexidade  igual  ou  superior   ao   descrito  pela  Concorrente  em  sua  
proposta..

6.4.4  – No  caso  de  Consórcio,  o  atestado  poderá  se  referir  à  experiência  de  
qualquer  das  consorciadas,  devendo  o  grupo  demonst rar  a  experiência  em  
todos  os  quesitos  exigidos.
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6.4.5  – No  caso  de  empresa  estrangeira  e  de  sua  representan te  legal  no  Brasil  
o  atestado  poderá  ser  de  qualquer  das  duas  empresas,  desde  que  na  
somatória  os  atestados  compreendam  todos  os  quesitos.

6.4.6  – Poderá  ser  apresentado  um  único  atestado  compreendendo  todos  os  
quesitos,  ou  mais  e  um  atestado  desde  que  todos  os  quesitos  solicitados  no  
Item  6.4.2,  sejam  comprovados  na  forma  solicitada.

6.4.7  –  Os  atestados  deverão  estar  datados,  com  identificação  clara  da  
entidade  declarante,  com  o nome  e do  cargo  de  quem  assinou  o atestado.

6.5  -  Da Habilitação  das  Empresas  em  Consórcio.

6.5.1  – A participação  de  empresas  em  consórcio  condiciona - se  à  observância  
das  seguintes  condições:

6.5.1.1  – comprovação  do  compromisso  público  ou  particular  de  constituição  
do  consórcio,  subscrito  pelos  consorciados;

6.5.1.2  – indicação  da  empresa  brasileira  líder  do  consórcio,  que  é  responsável  
perante  a  LEMG pelo  cumprimento  das  clausulas  contratuais;  por  garantir  os  
indicadores  de  desempenho,  de  que  trata  o  Item  1.2  deste  Edital;  pela  
representação  administrativa  do  consórcio,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  
das  demais  consorciadas;

6.5.1.3  –  descrição  das  responsabilidades  das  demais  consorciadas  com  o  
objeto  desta  concessão;

6.5.1.4  – declaração  das  consorciadas  de  que  são  solidárias  pela  execução  de  
qualquer  das  clausulas  contratuais;

6.5.1.3  –  apresentação  dos  documentos  de  habilitação  de  todas  as  
consorciadas,  na  forma  exigida  neste  Edital.

6.5.2  – As  empresas  em  consórcio  não  poderão  participar  desta  licitação  em  
mais  de  um  consórcio,  nem  apresentar  ofertas  isoladas.

6.5.3  –  A  liderança  do  consórcio  caberá  obrigatoriamente  a  uma  empresa  
brasileira.
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6.5.4  –  Caso  sejam  as  vencedoras  desta  licitação  as  licitantes  consorciadas  
ficam  obrigadas  a  promover,  antes  da  celebração  do  contrato,  a  constituição  e  
o  registro  do  consórcio,  nos  termos  do  compromisso  referido  no  item  6.5.1.1  
deste  Edital.

6.5.5  –  No  Consórcio  as  exigências  de  qualificação  técnica,  relativas  aos  
quantitativos  de  operação  de  jogos,  que  se  refere  o  item  6.4.2.1;  e,   a  captação  
de  apostas  no  ano,  na  forma  do  item  6.4.2.2  deste  Edital;  deverão  ser  
comprovados  com  um  acréscimo  de  30  % (trinta  por  cento),  observado  o  
disposto  no  Art.  33  da  Lei 8.666 /93  com  suas  alterações,  e o  seguinte:

6.6  – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.6.1  – Os  documentos  de  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e habilitação  
econômico - financeira,  exceto  no  que  tange  a  declaração  de  garantia  de  
contrato,  poderão  ser  substituídos  pelo  comprovante  de  cadastramento  junto  
ao  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  do  Estado  de  Minas  Gerais.

6.6.2  –  Informações  acerca  do  cadastramento  poderão  ser  obtidas  no  site:  
www.fornecedores.mg.gov.br

6.6.3  –  Juntamente  com  o  comprovante  de  cadastramento  as  licitantes  
deverão  apresentar  declaração  de  inexistência  de  fato  superveniente,  
conforme  modelo  a  seguir.

DECLARAÇÃO FATO SUPERVENIENTE AO CADASTRAMENTO

A  empresa........................,  com  inscrição  no  CNPJ  n.  º  ...................... 
sediada  na................ vem  declarar  sob  as  penas  da  Lei, na  forma  do  §  2º,  
artigo  32,  da  Lei  8.666 /93  e  suas  alterações  posteriores,  que,  até  a  
presente  data,  não  existem  fatos  supervenientes  e impeditivos  para  sua  
participação  na  Concorrência  Pública  Internacional  n.  º  ......,  da  Loteria  
do  Estado  de  Minas  Gerais  e  que  não  pesa  contra  si  declaração  de  
inidoneidade  expedida  por  Órgão  da  Administração  Pública  de  
qualquer  esfera  do  Governo,  estando  ciente  da  obrigatoriedade  de  
declarar  ocorrências  posteriores.
Data  e local:
Razão  Social  da  Empresa  Isolada,  ou  da  Representante  Legal  da  
Empresa  Estrangeira  ou  da  Consorciada  Líder  do  Consórcio.
Nome  dos  Representante  Legais:

Assinatura:  ___________________________________
Identificação  do  declarante
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6.6.4  – Os  documentos  necessários  à  habilitação  poderão  ser  apresentados  em  
original,  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas,  
por  um  dos  membros  da  Comissão  Especial  de  Licitação  ou  por  publicação  em  
órgão  da  Imprensa  Oficial.

6.6.5  –  No  caso  de  documentos  sem  a  estipulação  oficial  de  validade,  a  
Comissão  Especial  de  Licitação  aceitará  aqueles  emitidos  até  180  (cento  e  
oitenta)  dias  corridos  anteriores  à  abertura  desta  licitação.

7-  DA HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO DA LICITANTE

7.1  – Será  considerada  habilitada  a  licitante  que  atender  a  todas  as  exigências  
deste  Edital  para  a  habilitação.

7.2  –  Será  considerada  inabilitada  a  licitante  que  deixar  de  atender  as  
exigências  habilitatórias  estabelecidas  neste  Edital  .

8  – DA PROPOSTA DE MAIOR OFERTA 

8.1  -  Concluída  a  etapa  de  habilitação,  a  licitante  habilitada,  na  etapa  de  pós  
qualificação,  após  o  julgamento  das  propos tas,  será  considerada  a  que  
apresentar  a  Maior  Oferta,  a  quem  será  adjudicada  a  concessão  da  implantação  
e operação  dos  jogos  On  line/  Real  Time  no  Estado  de  Mina  Gerais.  

8.2  -  DO EMPATE

8.2.1  – Ocorrendo  empate  na  classificação  das  Propostas  a  Comissão  Especial  
de  Licitação,  analisará  os  documentos  de  habilitação  das  licitantes  empatadas  
e  se  ambas  forem  qualificadas,  adotará  para  o  desempate  e  escolha  da  
Proposta   de  Maior  Oferta  os  procedimentos,  previstos  no  §  2º  do  Art.  3º  da  
Lei 8.666 /93.

8.2.2  – Persistindo  o  empate  a  decisão  da  classificação  ocorrerá  por  sorteio,  
em  ato  público,  para  o  qual  serão  convocados  os  representantes  credenciados  
dos  licitantes  empatados .

9  -  DA HOMOLOGAÇÃO

O  julgamento   da  presente  licitação  será  homologado  pelo  Diretor  Geral  da  
LEMG.
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10  -  DO CONTRATO

10.l  – A LEMG convocará  o  adjudicatário  do  objeto  desta  licitação  para  assinar  
o  contrato,  conforme  Minuta  Anexo  II.

10.2  –  O  prazo  de  convocação  poderá  ser  prorrogado  uma  vez  por  igual  
período,  quando,  durante  o  seu  transcurso  for  solicitado  pelo  adjudicatário,  
por  escrito,  desde  que  ocorram  motivos  determinantes,  aceitos  pelo  Diretor  
Geral  da  LEMG.

10.3  – Convocado,  na  forma  dos  subitens  10.1  e  10.2,  o  adjudicatário  que  não  
comparecer  no  prazo  e  nas  condições  estabelecidas,  decairá  do  direito  à  
contratação.

10.4  – Na  hipótese  do  subitem  10.3  a  LEMG convocará  outro  adjudicatário,  
observada  a  ordem  de  classificação  nesta  Licitação.

10.5  –  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  da  presente  licitação,  
garantida  a  prévia  defesa,  LEMG, por  proposição  da  fiscalização  do  contrato,  
aplicará  ao  contratado  as  seguintes  sanções:

10.5.1  – advertência;

10.5.2  – multa  de  20% (vinte  por  cento)  sobre   :

a  -  o  valor  mensal  relativa  à arrecadação  liquida   de  4(quatro)  semanas  
da  Concessionária , no  caso  do  primeiro  fato  gerador  da  multa;  contada  a  
primeira  semana  da  data  registrada  pela  fiscalização  da  LEMG  da  
inadimplência  contratual;

b -  valor  total  da  arrecadação  liquida  anual  da  Concessionária , no  caso  
de  segunda  reincidência  do  mesmo  fato  gerador  da  multa,  registrado  pela  
fiscalização  da  LEMG,  contados  do  primeiro  registro  da  inadimplência  
contratual;

c  – valor  total  da  arrecadação  liquida  da  Concessionária  com  o  contrato , 
até  o  mês  anterior  ao  da  aplicação  da  multa,  no  caso  da  terceira  
reincidência  do  mesmo  fato  gerador  da  multa,  contados  do  primeiro  
registro  da  inadimplência  contratual  pela  fiscalização  da  LEMG.

10.5.2.1  -  O valor  da  multa  aplicada  nos  termos  do  Item  10.5.2  acima  se  não  
recolhidos  pela  Concessionária  a  LEMG, no  prazo  de  30  dias  de  aplicação  da  
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multa   ou  poderá  ser   descontado  do  valor  da  garantia  prestada  pela  
Contratada.

10.5.3  – Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  com  o  Estado  de  
Minas  Gerais  por  02  (dois)  anos;

10.5.4  – Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  o  Estado  de  
Minas  Gerais  na  forma  prevista  no  inciso  IV do  artigo  87  da  Lei  8.666  de  
21.06.93.

10.6  – As  sanções  previstas  nos  subitens  10.5.1,  10.5.3  e  10.5.4  poderão  ser  
aplicadas  juntamente  com  a  do  subitem  10.5.2,  pela  LEMG,  facultando  a  
defesa  prévia  do  interessado,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  05  (cinco)  
dias  úteis,  com  exceção  da  declaração  de  inidoneidade,  cujo  prazo  de  defesa  é  
de  10(dez)  dias  úteis,  da  abertura  de  vista  ao  processo,  conforme  o  
estabelecido  no  parágrafo  3º  do  artigo  87  da  Lei nº  8.666 /93.

10.7  – O contratado  será  executado  por  conta  e  risco  da  Concessionária,  que  
não  poderá  repassar  a  LEMG nenhuma  despesa  com  pagamento  do  prêmio,  
tributos,  encargos  trabalhistas,  fiscais  previdenciários,  ou  qualquer  outra  
necessária  a  regular  execução  do  objeto  da  concessão.,  

10.8  – No  ato  de  assinatura  do  contrato  será  exigida  apresentação  de  garantia  
do  contrato  , da  indicação  da  equipe  gerencial  mínima  da  concessionária  e  a  
atualização  de  documentos  que  estiverem  com  prazos  de  validade  vencidos.

10.9  – Durante  a  execução  do  contrato,  se  ocorrer  qualquer  situação  em  que  a  
LEMG tenha  que  realizar  conciliação  de  contas,  que  resultem  em  pagamentos,  
será  aplicado  na  operação,  o  disposto  no  Art.42,  parágrafo  segundo,  da  Lei 
Federal  8.666 /93,  com  suas  alterações.

10.10  – A formula  de  calculo  da  Arrecadação  Liquida  encontra - se  definida  no  
Projeto  Básico,  Anexo  I a  este  Edital.

10.11  -  Para  efeitos  desta  licitação  e  do  contrato  dela  decorrente  as  
terminologias  a  Arrecadação  liquida  e receita  da  concessionária  se  equivalem.  

11  -   DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO

O  Diretor  Geral  da  LEMG  poderá,  por  interesse  público,  revogar  a  presente  
licitação  no  todo  ou  em  parte,  em  razão  de  fato  superveniente  ou  anulá - la,  
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caso  sejam  identificados  no  procedimento  licitatório  vícios  insanáveis,  que  
caracterizem  ilegalidades  devidamente  comprovadas.

12  – DO DIREITO DE PETIÇÃO

12.1  – Das  decisões  da  Comissão  Especial  de  Licitação  e  demais  autoridades  
da  LEMG na  aplicação  deste  Edital  e  das  normas  legais  que  o  embasam,  
caberão  recurso,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  no  caso  de:

12.1.1  – classificação  das  propostas,  contado  da  publicação  do  resultado  no  
Diário  Oficial  do  Estado  de  Minas  Gerais;

12.1.1  – habilitação  ou  inabilitação,  contados  da  publicação  no  Diário  Oficial  
do  Estado  de  Minas  Gerais

12.1.3  – anulação  ou  revogação  desta  Licitação  se  for  o  caso,  contadas  do  dia  
da  publicação  do  ato  correspondente;

12.1.4  – rescisão  contratual,  contados  de  cientificação  escrita  ao  contratado;

12.2  -  O Licitante  que  considerar,  nos  termos  da  legislação  que  embasa  esta  
licitação,  irregular  qualquer  das  exigências  apresentadas,  poderá  solicitar  a  
impugnação  deste  Edital,  devendo  para  tanto  protocolar  o  pedido  até  02(dois)  
dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  abertura  dos  envelopes  de  Habilitação.

12.4  -  Decairá  do  direito  a  impugnar  os  termos  deste  Edital  perante  a  LEMG,a 
o  licitante  que  o  tendo  aceitado  sem  objeções  vier  a  apontar,  depois  da  
abertura  dos  envelopes  de  Habilitação,  falhas  ou  irregularidades,  hipóteses  
em  que  tal  comunicação  não  terá  efeito  de  recurso.

13  -  DOS ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS

13.1  – Este  Edital  deverá  ser  lido  e  interpretado  na  íntegra  e após  apresentação  
da  proposta  e  da  documentação  não  serão  aceitas  alegações  de  
desconhecimento  ou  discordância  de  seus  termos.

13.2  –  Os  pedidos  de  informação  e  esclarecimentos  relacionados  com  a  
presente  licitação  deverão  ser  encaminhados  por  escrito  e  protocolizados  no  
Setor  de  Protocolo  da  LEMG aos  cuidados  do  Presidente  da  Comissão  Especial  
de  Licitação  da  Concorrência  Publica  internacional  001/2009,  ou  remetidos  
pelo  fax  n°  (31)  3298 - 9086,  ou  enviado  e- mail  
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licitacao@loteriademinas.com.br  até  5  (cinco)  dias  antes  da  abertura  dos  
envelopes  com  ás  propos tas .

13.3  – O Presidente  da  Comissão  Especial  de  Licitação  responderá  as  dúvidas  
sobre  este  Edital  até  3  (três)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos  
envelopes  de  Proposta  de  Preço.

13.4  –  As  dúvidas  serão  respondidas  apenas  por  escrito,  se  possível  pelas  
mesmas  vias,  ressalvado  que  a  LEMG dará  conhecimento  das  consultas  e  
respostas  às  demais  licitantes  que  adquiriram  o Edital  e as  afixará  em  seu  site  .

13.5  – Não  sendo  feito  qualquer  pedido  de  esclarecimento  no  prazo  previsto  
no  subitem  13.2,  pressupõe - se  que  os  elementos  fornecidos  foram  suficientes  
e  claros  para  permitir  a  apresentação  das  propos tas,  não  cabendo  aos  
licitantes  qualquer  reclamação  posterior.

13.6  –  A  Comissão  Especial  de  Licitação,  no  interesse  da  Administração,  
poderá  relevar  omissões  puramente  formais  observadas  na  documentação  e 
proposta,  desde  que  não  contrariem  a legislação  vigente  e não  comprometam  a  
lisura  da  licitação  sendo  possível  a  promoção  de  diligência  destinada  a  
esclarecer  ou  a  complementar  a  instrução  do  processo,  bem  como  solicitar  
parecer  técnicos  no  julgamento  das  propostas.

13.7  –  Este  Edital  poderá  ser  retirado  gratuitamente  no  site  
www.loteriademinas.com.br  ou  adquirido  ao  custo  de  R$  100,00  ( cem  reais  ) 
( cem  reais  ), valor  este  que  deverá  ser  pago  na  rede  bancária  credenciada  por  
meio  de  DAE – Documento  de  Arrecadação  Estadual  , após  o  que   poderá  ser  
requerido  junto  à  LEMG  ,  no  horário  de  09h30min  às  13h00min  ou  de  
14h00min  às  17h30min  horas,  a  partir  de  19/11 / 2009

Belo  Horizonte,  17  de  novembro  de  2009.

Ernani  Campos  Porto  

Diretor  Geral  da  LEMG
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO PARA CONCESSÃO DE JOGOS ON- LINE/REAL–TIME

1 Introdução
1.1 Objetivos  deste  documento
1.2 Definições  e siglas
1.3 Visão  geral  do  Projeto  Básico
2 Diretrizes  adotadas  par  estabelecimento  dos  requisitos
2.1 Oferta  de  jogos
2.2 Orientação  para  identificação  de  requisitos
2.3 Faturamento  estimado  e garantia  do  contrato
3 Disposições  gerais
3.1 Políticas  e regras  dos  jogos
3.1.1 Rateio  da  arrecadação  bruta
3.1.2 Regras  de  premiação
3.1.3 Prescrição  de  prêmios
3.1.4 Tipos  de  apostas
3.2 Atribuições  da  Concessionária
3.2.1 Rateio
3.2.2 Publicidade
3.2.3 Prestação  de  contas
3.2.3.1 Despesas  com  publicidade
3.2.3.2 Imposto  de  renda
3.2.3.3 Fundo  de  Premiação  e Fundo  de  Marketing
3.2.4 Implantação  e manutenção  do  sistema  de  jogos
3.2.4.1 Centro  de  processamento  de  dados
3.2.5 Garantia  de  disponibilidade
3.2.5.1 Apresentação  de  relatórios  de  disponibilidade
3.2.5.2 Ressarcimento  de  perdas  de  arrecadação  por  indisponibilidade
3.2.6 Representação  comercial
3.2.7 Atendimento  e  suporte  a  pontos  de  venda  e  atendimento  ao  

apostador
3.2.8 Apresentação  de  planos  de  jogos
3.2.9 Fornecimento  de  informações  para  auditoria
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3.2.9.1 Registro  de  apostas  no  terminal
3.2.9.2 Ferramenta  de  geração  de  relatórios  com  acesso  ao  banco  de  dados
3.2.9.3 Apresentação  de  certificado  de  gerador  de  números  randômicos
3.2.9.4 Disponibilização  de  informações  após  o término  do  contrato
3.2.10 Treinamento
3.2.11 Comprovação  de  procedência  dos  equipamentos  e  materiais  

utilizados
4 Requisitos  técnicos  do  sistema
4.1 Requisitos  gerais  do  sistema  de  jogos
4.1.1 Requisitos  funcionais
4.1.1.1 Requisitos  funcionais  gerais
4.1.1.2 Terminais  de  apostas  -  Funcionalidades  para  apostas
4.1.1.3 Terminais  de  apostas  -  Funcionalidades  de  apoio  aos  pontos  de  

venda
4.1.1.4 Funcionalidades  de  gestão  dos  jogos
4.1.2 Requisitos  não  funcionais
4.1.2.1 Requisitos  de  desempenho
4.1.2.2 Requisitos  de  disponibilidade
4.1.2.3 Requisitos  de  usabilidade
4.1.2.4 Requisitos  de  segurança  e de  integridade
4.2 Infra - estrutura  tecnológica
4.2.1 Integração  com  ferramenta  de  geração  de  relatórios
4.2.2 Hardware
4.2.3 Redes /Comunicação
4.3 Avaliação  de  proponentes
4.3.1 Experiência
5 Implantação
5.1 Implantação  do  primeiro  jogo
5.1.1 Infra - estrutura  necessária  aos  testes  de  aceitação
5.2 Evolução  do  número  de  terminais  durante  a  vigência  do  contrato
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1.   INTRODUÇÃO

1.1.  Objetivos  deste  documento

Este  documento  trata  da  especificação  de  sistema  on- line / real  time,  
objetivando  a contratação  de  empresa  para  implantação  e operação  de  jogos  
de  prognósticos,  do  sistema  de  loterias  on- line/real  time ,  para  ambientes  
sociais  fechados  ou  abertos  (não  itinerantes),  em  regime  de  concessão.  Este  
Projeto  Básico  contém  a  definição  dos  requisitos  técnicos  e  a  descrição  das  
atribuições  da  Concessionária,  das  políticas  e  regras  quanto  à  
operacionalização  dos  jogos  e cronograma  de  implantação.

1.2.  Definições  e  siglas

Termo Definição

Ação  de  usuário  
no  terminal

Qualquer  ação  do  usuário  no  terminal  de  apostas , 
necessária  durante  a  utilização  de  alguma  de  suas  
funcionalidades.  São  exemplos  de  ações  de  usuário:

• Acionar  um  comando  através  de  botão,  de  toque  
em  tela  ou  de  algum  mecanismo  equivalente;

• Preencher  um  campo  solicitado  pelo  sistema;

• Inserir  um  volante  ou  recibo  de  aposta  no  terminal.

Apostador Pessoa  física  que  aposta  no  jogo.
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Ciclo  de  
extração

Termo  que  define  cada  um  dos  ciclos  de  um  jogo  on- line.  
O ciclo  é subdividido  em:

1. Tempo  de  captação  de  apostas : Período  do  ciclo  de  
extração  em  que  é permitido  efetuar  procedimentos  
de  realização  de  apostas  nos  terminais,  de  forma  
que  estas  sejam  válidas  para  a  extração  do  mesmo  
ciclo.

2. Tempo  de  extração :  Período  do  ciclo  de  extração  
em  que  a  captação  de  apostas  é  interrompida  e  o  
sistema  de  jogos  realiza  a  extração  dos  números.

3. Tempo  de  divulgação  dos  resultados : Período  em  
que  o  resultado  da  extração  é  divulgado  por  meio  
dos  televisores / m o ni tores  instalados  nos  pontos  de  
venda .

Conforme  representado  na  Figura  1,  os  ciclos  de  extração  
são  consecutivos  e  ininterruptos  durante  todo  o  horário  
de  operação : ao  término  de  um  ciclo,  o  ciclo  seguinte  tem  
início  imediato.  O mesmo  vale  para  as  transições  dentro  
de  um  ciclo:  concluído  o tempo  de  captação  de  apostas,  já  
se  inicia  a  contagem  do  tempo  de  extração,  e  assim  
sucessivamente.

Figura  1  Etapas  do  ciclo  de  extração

Concedente Poder  Público  neste  caso,  a  Loteria  do  Estado  de  Minas  
Gerais  – LEMG .

Concessionária Empresa  ou  Consórcio  Contratado   
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Concurso  de  
prognósticos

Concurso  que  consiste  na  indicação  pelo  apostador  de  
um  conjunto  de  prognósticos  sobre  determinados  
números,  mediante  pagamento  de  quantia  equivalente  ao  
valor  das  apostas  efetuadas,  apurando - se  o  resultado  
através  de  extração  e  distribuindo - se  os  prêmios  
previamente  fixados  entre  os  apostadores  cujos  
prognósticos  corresponderem  aos  números  extraídos.

Confidencialida
de

Propriedade  de  que  a  informação  não  esteja  disponível  ou  
revelada  a  indivíduos,  entidades  ou  processos  não-
autorizados.

Disponibilidade Propriedade  de  estar  acessível  e  utilizável  sob  demanda  
por  uma  entidade  autorizada.

Extração Seleção  aleatória  pelo  sistema  de  jogos  de  números  para  
composição  do  resultado  do  jogo  em  um  determinado  
ciclo  de  extração .

Ganhador Apostador  munido  de  recibo  de  aposta  premiado.

Horário  de  
operação

Horário  em  que  cada  jogo  estará  apto  para  realização  de  
apostas.  Cada  jogo  poderá  adotar  um  horário  próprio,  
estando  o mesmo  definido  no  respectivo  plano  de  jogo .

Infra- estrutura  
do  sistema  de  
jogos

Compreende  todos  os  recursos  de  hardware,  redes  e  
comunicação  utilizados  para  operacionalização  dos  jogos,  
incluindo  os  terminais  de  apostas,  data  Center ,  sistema  
de  gerenciamento  de  banco  de  dados,  servidores  do  
sistema  de  jogos , e  qualquer  outro  recurso  necessário  ao  
seu  funcionamento.

Integridade Propriedade  de  salvaguarda  da  exatidão  e  completeza  de  
ativos.

Jogo Toda  operação  com  aposta  para  a  obtenção  de  um  prêmio  
em  dinheiro  ou  em  bens  de  outra  natureza.

Número  de  
identificação

Número  único  que  identifica  um  recibo  de  aposta  no  
sistema  de  jogos .  A  numeração  é  seqüencial  por  jogo  
(Jogo  “A”:  bilhete  1,  bilhete  2,  bilhete  3,  etc.;  Jogo  “B”: 
bilhete  1,  bilhete  2,  bilhete  3,  etc.).

Número  de  
validação

Número  utilizado  para  conferência  e  validação  de  um  
recibo  de  aposta , gerado  através  de  algum  mecanismo  de  
codificação  que  impeça  fraudes.

Operador Pessoa  que  executará  as  funcionalidades  do  terminal  de  
apostas .
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Plano  de  jogo Regulamento  que  define  um  jogo  a  ser  operacionalizado  
no  sistema  de  jogos , estabelecendo:

• Nome  do  jogo.

• Horário  de  operação  .

• Mídia  para  captação  de  apostas  (leiaute  do  volante ).

• Condições  de  participação.

• Regras  gerais,  incluindo  todas  as  modalidades  de  
aposta  e faixas  de  premiação.

• Procedimentos  de  pagamento  de  prêmios.

Ponto  de  venda Estabelecimento  comercial  captador  de  apostas.

Procedimento  
de  conferência  
de  recibo  de  
aposta

Conjunto  de  passos  para  conferência  de  um  recibo  de  
aposta  no  sistema  de  jogos . 
O início  do  procedimento  de  conferência  se  dá  quando  o  
operador  do  terminal,  após  a  leitura  ótica  do  recibo  ou  
digitação  do  número  de  validação ,  aciona  o  comando  
“Confirmar”  ou  equivalente.  A  conclusão  do  
procedimento  ocorre  quando  todos  os  seguintes  passos  
tiverem  sido  completamente  executados  pelo  sistema  de  
jogos :

• Consulta  ao  sistema  central  para  verificar  a  
situação  do  recibo;

• Exibição  do  resultado  da  conferência  na  tela  do  
terminal;

• Impressão  do  resultado  da  conferência.
Todo  o  tempo  de  processamento  e  de  comunicação  de  
dados  entre  o  terminal  e  o  sistema  central  é  considerado  
como  parte  do  tempo  de  execução  do  Procedimento  de  
conferência  de  recibo  de  aposta.
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Procedimento  
de  efetivação  de  
aposta

Conjunto  de  passos  para  efetivação  de  uma  aposta  no  
sistema  de  jogos . 
O  início  do  procedimento  de  efetivação  se  dá  quando  o  
operador  do  terminal,  após  a  informação  do  prognóstico  
(via  leitura  ótica  de  volante ,  digitação  ou  geração  
aleatória),  aciona  o  comando  “Confirmar”  ou  equivalente.  
A  conclusão  do  procedimento  ocorre  quando  todos  os  
seguintes  passos  tiverem  sido  completamente  executados  
pelo  sistema  de  jogos :

• Geração  do  número  de  identificação  do  recibo  de  
aposta;

• Geração  do  número  de  validação  do  recibo  de  
aposta;

• Registro  dos  dados  da  aposta  no  sistema  de  jogos ;
• Impressão  do  recibo  de  aposta  no  terminal.

A  ordem  dos  passos  não  precisa  ser  necessariamente  
essa,  mas  o  procedimento  de  efetivação  de  aposta  só  é 
considerado  concluído  quando  todos  eles  tiverem  sido  
executados.  Todo  o  tempo  de  processamento  e  de  
comunicação  de  dados  entre  o  terminal  e  o  sistema  
central  é  considerado  como  parte  do  tempo  de  execução  
do  procedimento  de  efetivação  da  aposta.

Procedimento  
de  realização  de  
aposta

Conjunto  de  passos  para  realização  de  uma  aposta  no  
sistema  de  jogos  através  de  um  terminal,  a  partir  de  seu  
estado  inicial  de  operação.  Engloba  a  informação  do  
prognóstico  (via  leitura  ótica  de  volante ,  digitação  ou  
geração  aleatória)  e  todo  o  procedimento  de  efetivação  de  
aposta .

Aprovado  pelo Procurador Chefe Marcílio  Alves Prado Página 32 /87



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- LEMG

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA INTERNACIONAL -  LEMG 0 0 1 / 2 0 0 9

Procedimento  
de  validação  de  
recibo  de  aposta

Conjunto  de  passos  para  validação  de  um  recibo  de  
aposta  no  sistema  de  jogos . Engloba  todo  o  Procedimento  
de  conferência  de  recibo  de  aposta  –  a  impressão  do  
resultado  da  conferência  é  opcional  –, mais  os  seguintes  
passos,  que  deverão  ter  sido  completamente  executados  
pelo  sistema  de  jogos :

• Consulta  ao  sistema  central  para  verificar  se  o  
recibo,  além  de  premiado,  já  foi  pago;

• Exibição  do  resultado  da  validação  na  tela  do  
terminal  e,  caso  premiado  e  ainda  não- pago,  de  
opção  de  pagamento  ou  não,  no  ato;

• Impressão  do  recibo  de  pagamento,  depois  de  
selecionada  a  opção  pelo  pagamento.

Todo  o  tempo  de  processamento  e  de  comunicação  de  
dados  entre  o  terminal  e  o  sistema  central  é  considerado  
como  parte  do  tempo  de  execução  do  Procedimento  de  
validação  de  recibo  de  aposta.

Recibo  de  
aposta

Comprovante  físico  de  uma  aposta  realizada,  gerado  ao  
término  da  sua  efetivação  (maiores  informações,  em  
Procedimento  de  efetivação  de  aposta ).

Sistema  de  
jogos

Termo  que  engloba  o  software  de  jogos  e  a  infra -
estrutura  do  sistema  de  jogos .

Software  de  
jogos

Denomina  o  conjunto  de  componentes  de  software  que  
constitui  o  sistema  de  jogos .  Inclui  o  sistema  de  gestão  
dos  jogos,  os  softwares  instalados  nos  terminais  de  
apostas  e  a  ferramenta  de  geração  de  relatórios,  bem  
como  qualquer  outro  componente  de  software  que  venha  
a  ser  necessário.

Terminal  de  
apostas

Máquina  de  jogo.

Terminal  em  
operação

Terminal  instalado  que  esteja  efetivamente  em  atividade,  
apto  para  a  realização  de  todas  as  funcionalidades  
previstas.

Terminal  
instalado

Terminal  de  apostas  instalado  em  um  ponto  de  
atendimento  credenciado.

Volante Formulário  pré - impresso  para  a  marcação  dos  
prognósticos  de  uma  aposta.

Aprovado  pelo Procurador Chefe Marcílio  Alves Prado Página 33 /87



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- LEMG

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA INTERNACIONAL -  LEMG 0 0 1 / 2 0 0 9

1.3.  Visão  geral  deste  documento

A seção  2  apresenta  os  critérios  e  diretrizes  que  foram  utilizados  para  se  
chegar  aos  requisitos  aqui  propostos.
A  seção  3  descreve  disposições  gerais  sobre  a  exploração  dos  jogos  on-
line / real - time,  incluindo  as  políticas  e  regras  dos  jogos  e  as  atribuições  da  
Concessionária .
A seção  4  detalha  os  requisitos  técnicos  que  serão  exigidos  para  o  sistema  
de  jogos .
A  seção  5  apresenta  o  cronograma  de  implantação  a  ser  seguido  para  o  
primeiro  jogo  e  a  expansão  prevista  do  número  mínimo  de  terminais  em  
operação  ao  longo  da  vigência  do  contrato.

2.   DIRETRIZES ADOTADAS  PARA ESTABELECIMENTO DOS REQUISITOS

Esta  seção  apresenta  as  principais  diretrizes  e  estratégias  que  foram  
utilizadas  para  se  chegar  aos  requisitos  técnicos  apresentados  neste  
documento.

2.1.  Oferta  de  jogos

A LEMG planeja  ofertar  inicialmente  um  jogo  de  prognóstico  do  tipo  keno,  
com  ciclos  de  extração  de  mesma  duração,  de  4  a  6  minutos.  Até  o  prazo  
máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  após  implantação  do  primeiro  jogo,  a  
Concessionária  deverá  apresentar  mais  um  plano  de  jogo  para  implantação  
imediata.  Posteriormente,  conforme  decisão  conjunta  com  a  Concessionária , 
novos  jogos  deverão  ser  disponibilizados.  Por  isso,  o  sistema  deve  ser  capaz  
de  ofertar  5  (cinco)  jogos  diferentes  em  operação  simultânea,  cada  um  com  
regras  próprias  estabelecidas  em  seu  plano  de  jogo .

A operação  dos  terminais  se  dará  em  ambientes  sociais  fechados  ou  abertos  
(não  itinerantes),  tanto  para  terminais  convencionais  quanto  para  terminais  
sem  fio.

2.2.  Orientação  para  identificação  de  requisitos

Os  requisitos  do  sistema  foram  identificados  conforme  os  seguintes  
princípios  norteadores:

Garantir  o  bom  desempenho  de  todo  o  sistema:  Os  jogos  devem  operar  
durante  todo  o  período  estabelecido,  ininterrup tamente  e  com  tempo  de  
resposta  conforme  estabelecido  na  seção  4.1.2.1  -  Requisitos  de  
Desempenho  deste  Projeto  Básico,  para  minimizar  o  risco  de  perdas  de  
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arrecadação.  Critérios  de  penalização  foram  estabelecidos  para  o  caso  de  
o  sistema  de  jogos  apresentar  falhas  de  disponibilidade.

Prevenir  fraudes  nos  jogos:  

a) garantir  a  aleatoriedade  das  extrações,  

b)  garantir  que  apenas  apostas  efetivamente  realizadas  em  
terminais  sejam  registradas  no  sistema,  

c)  garantir  que  todas  as  apostas  efetivamente  realizadas  em  
terminais  sejam  registradas  no  sistema,

d)  impedir  a  inserção  fraudulenta  de  apostas  após  a  extração  do  
respectivo  resultado,

e)  impedir  o  acesso  a  informações  privilegiadas  do  sistema,  que  
possam  ser  usadas  para  a  realização  irregular  de  apostas  –  por  
exemplo,  o  resultado  de  um  ciclo  de  extração,

f)  impedir  o  pagamento  de  prêmios  para  portadores  de  recibos  de  
aposta  falsificados.

Garantir  a  atratividade  dos  jogos:  os  jogos  devem  ser  atraentes  para  os  
apostadores.  Também  devem  ser  lucrativos  para  a  Concedente ,  para  a  
Concessionária  e para  os  pontos  de  venda.

Disponibilizar  mecanismos  para  acompanhamento  preciso,  pela  Concedente , 
de  todo  o  fluxo  financeiro  e  operacional  dos  jogos:  a  operação  de  todo  o  
sistema  deve  ser  transparente  para  a  Concedente , que  deve  ser  provida  de  
mecanismos  livres  de  vícios  para  acompanhar  a  operação  dos  jogos  por  
parte  da  Concessionária .

Estabelecer  requisitos  de  forma  clara,  mas  ao  mesmo  tempo  sem  impor  
alguma  solução  particular  que  possa  direcionar  a  licitação  para  um  ou  
outro  fornecedor  específico.

Estabelecer  requisitos  de  forma  clara  que  permitam,  de  forma  isenta,  a  
escolha  de  empresa  com  experiência  e  qualidade  comprovadas  na  
implantação  e  operação  de  Sistema  de  Loteria  On- line/Real  Time  que  
atenda  da  melhor  maneira  os  interesses  da  LEMG.

2.3.  Faturamento  estimado  e  garantia  do  contrato

O  valor  estimado  para  o  faturamento  durante  o  contrato  é  de  R$ 
460.200.000,00 (quatrocentos  e  sessenta  milhões  e  duzentos  mil  reais)  ou  
US$ 227.833.061,00
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3.   DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1.  Políticas  e  regras  dos  jogos

3.1.1.  Rateio  da  arrecadação  bruta

O rateio  da  arrecadação  bruta  dos  jogos  se  dará  conforme  a Figura  2  abaixo:

Figura  2  Rateio  da  arrecadação  bruta

-  Entende - se  por  Fundo  de  Premiação:  procedimento  contábil  que  registra  
todos  os  gastos  da  Concessionária  com  o  pagamento  dos  prêmios,  e  os  
respectivos  relatórios  de  prestação  de  contas  a  LEMG, devendo  estes  recursos  
serem   movimentados   em  conta  bancária  específica.

-  Entende - se  por  Fundo  de  Marketing  :   procedimento  contábil    que  registra  
os  gastos  da  Concessionária   com  publicidade  dos  jogos  e  os  respectivos  
relatórios  de    prestação  de  contas  a   LEMG,.

O cálculo  para  o  fundo  de  premiação  é feito  da  seguinte  forma:

Fundo  de  premiação  =  
(Arrecadação  bruta  x  Percentual  de  premiação)  –  Premiação  atribuída  na  
extração

onde  a  Premiação  atribuída  na  extração  corresponde  ao  valor  dos  prêmios  
contidos  nas  apostas.
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Para  elaboração  da  proposta,  deverão  ser  considerados  os  percentuais  de  5% 
destinado  ao  Fundo  de  Marketing  e  60%  destinado  à  premiação,  ambos  
incidentes  sobre  a  Arrecadação  Bruta.  Durante  o  período  do  contrato,  esses  
percentuais  serão  definidos  em  cada  plano  de  jogo  elaborado  pela  
Concessionária  e aprovado  pela  Concedente , podendo  ser  alterados  – quando  
de  comum  acordo  entre  as  Partes  –,  sendo  que  o  percentual  de  premiação  
nunca  será  inferior  a  60%.

A Arrecadação  líquida  da  Concessionária  é calculada  por:

Arrecadação  líquida  =  Arrecadação  bruta  –  Fundo  de  Marketing  – 
Premiação

será  dividida  entre  as  partes  em  uma  proporção  fixa,  conforme  estabelecido  
na  proposta  da  Concessionária .  Esse  percentual  deverá  ser  expresso  da  
seguinte  forma:  X% à  Concessionária  e  Y% à  Concedente , onde  a  soma  X+Y 
deve  totalizar  100%  da  Arrecadação  líquida.  O  percentual  mínimo  a  ser  
destinado  à  Concedente  é  de  30% da  Arrecadação  líquida.  Para  a  elaboração  
da  proposta,  a  Arrecadação  líquida  será  de:

3.1.2.  Regras  de  premiação

O  pagamento  de  prêmios  aos  ganhadores  será  de  responsabilidade  da  
Concessionária .  Se  um  ganhador  apresentar  um  recibo  de  aposta  para  
validação  em  algum  terminal  de  aposta  e for  verificado  que  o  recibo  validado  
está  premiado,  seu  pagamento  deverá  proceder  conforme  as  regras  
estabelecidas  em  cada  plano  de  jogo , ficando  desde  já  estabelecido  que  todos  
os  pagamentos  de  prêmios  deverão  ser  efetivados  no  prazo  máximo  de  2  
(dois)  dias  úteis  após  apresentação  do  recibo  de  aposta  premiado  em  
qualquer  ponto  de  venda .

3.1.3.  Prescrição  de  prêmios

A  prescrição  do  prêmio  ocorre  90  dias  após  sua  extração.  Ocorrida  a  
prescrição,  os  valores  deverão  ser  repassados  à  Concedente ,  mensalmente,  
acompanhados  de  respectivo  relatório.

3.1.4.  Tipos  de  apostas

Os  jogos  deverão  suportar  diferentes  tipos  de  apostas,  conforme  definido  
usualmente  nos  jogos  de  prognósticos  , como  por  exemplo:

• Quanto  ao  número  de  extrações,  haverá  apostas  simples  (válidas  
apenas  para  a  extração  do  ciclo  de  extração  corresponden te)  e  apostas  
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para  extrações  consecutivas  (válidas  para  extrações  em  ciclos  de  
extração  consecutivos,  concorrendo  os  mesmos  números  de  
prognóstico).

• Quanto  à  escolha  do  prognóstico,  o  apostador  poderá  optar  por  
informar  os  números  que  desejar  ou  solicitar  uma  aposta  com  geração  
aleatória  de  prognóstico  (neste  caso  os  números  serão  gerados  
aleatoriamente  pelo  sistema  de  jogos ).

• Quanto  ao  valor  da  aposta,  o  apostador  poderá  optar  pelo  valor  
mínimo  da  aposta  ou  poderá  realizar  aposta  múltipla  (aposta  com  
valor  múltiplo  ao  valor  mínimo,  e  prêmio  proporcionalmente  maior,  
conforme  regras  definidas  no  plano  de  jogo ).

         A aposta  mínima  para  os  jogos  será  de  R$1,00.

3.2.  Atribuições  da Concessionária

3.2.1.  Rateio

O  rateio  do  valor  liquido  arrecadado  nas  apostas  captadas  será  realizado  
semanalmente,  até  o  terceiro  dia  útil  de  cada  semana,  devendo  a  
Concessionária  transferir  LEMG  nessas  datas  o  valor  corresponden te  à  
participação  da  Concedente  no  rateio  entre  as  Partes.

3.2.2.  Publicidade

A publicidade  dos  jogos  é  de  responsabilidade  da  Concessionária ,  devendo  
todas  as  peças,  inclusive  material  promocional,  ser  prévia  e  expressamente  
autorizadas  pela  LEMG.

As  despesas  com  publicidade  serão  financiadas  com  os  recursos  da  
Concessionária  , de  acordo  com  o  Plano  de  Marketing  previamente   aprovado  
pela  LEMG..

As  despesas  relativas  ao  Plano  de  Marketing  do  lançamento  do  primeiro  jogo  
a ser  implantado  correrão  por  conta  da  Concessionária . 

3.2.3.  Prestação  de  contas

3.2.3.1.  Despesas  com  publicidade

A  Concessionária  deverá  apresentar  a  fiscalização  da  LEMG ,  relatório   das  
despesas  com  publicidade,devidamente  comprovadas   (inclusive,  cópia  de  
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Notas  Fiscais  ou  documentos  equivalentes)  para  conciliação,  pela  
Concedente ,  com  o  Plano  de  Marketing  previamente  aprovado.  A 
periodicidade  dessa  apresentação  será  trimestral  .

3.2.3.2.  Imposto  de  renda

A  Concessionária  será  responsável  pelo  recolhimento  do  Imposto  de  Renda  
sobre  a  premiação.  Semanalmente,  deverá  enviar  à  Concedente  cópia  da  guia  
de  recolhimento  comprovando  sua  quitação.

3.2.3.3.  Fundo   de  de  premiação   

A  Concessionária  deverá  manter  os  valores  referentes  ao  pagamento  de  
prêmio  em  conta  bancária  exclusiva  para  este  fim.

3.2.4.  Implantação  e  manutenção  do  sistema  de  jogos

A  implantação  de  todo  o  sistema  de  jogos  será  de  responsabilidade  da  
Concessionária ,  assim  como  sua  manutenção  durante  todo  o  período  de  
vigência  do  contrato.  Quaisquer  modificações,  aperfeiçoamentos  ou  
substituição  de  componentes  devem  contar  com  aprovação  expressa  da  
LEMG antes  de  sua  implementação  (excetuando - se  remoções  de  defeitos  em  
caráter  emergencial,  que  poderão  ser  justificadas  a posteriori ).

3.2.4.1.  DATA  CENTER -  Centro  de  processamento  de  dados

A Concessionária  deverá  indicar  o  centro  de  processamento  de  dados  (Data  
Center ) do  objeto  desta  licitação  em  território  brasileiro.

Dentre  as  medidas  de  segurança  e  controle  do  Data  Center  que  a  
Concessionária  deverá  tomar,  incluem - se:

1 A Concessionária  deverá  operar  com  dois  Data  Center,  distintos,  sendo  
o  segundo  para  guardar  cópia  de  segurança  dos  dados,  mantido  para  
ambos  as  mesmas  medidas  de  segurança  e controle  , ou  seja:.

2 Portas  à  prova  de  fogo,  janelas  e clarabóias  equipadas  com  sensores  de  
ruptura  e  sistema  de  alarme  para  prevenção  em  caso  de  violação  ou  
acesso  não- autorizado  ao  local  do  sistema  central.

3 Registro  de  todos  os  visitantes.
4 Sistema  contra  roubos,  incêndios,  acessos  não- autorizados  e 

inundações,  para  proteger  áreas  sensíveis.
5 Sistema  de  acesso  com  cartão,  instalado  na  entrada  da  sala  de  

computadores  e outras  áreas  de  segurança.
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A Concessionária  deverá  fornecer,  operar,  manter  e atualizar,  por  sua  própria  
conta  ou  através  de  terceiros,  uma  rede  de  comunicações,  ou  seja,  uma  
variedade  de  equipamentos,  serviços,  aplicações  e  protocolos  de  
comunicação  preparados  para  assegurar  que  a  informação  seja  segura  e  
eficientemente  transmitida  entre  o  Data  Center  e  os  terminais  de  apostas  
on- line/real  time  instalados  nos  pontos  de  venda .  Devem  ser  usados  
controles  criptográficos  para  garantir  a  segurança  de  toda  informação  sendo  
comunicada  entre  os  componentes  do  sistema  de  jogos  ou  armazenada  neles  
(incluindo  nos  terminais  de  apostas  e  banco  de  dados),  para  preservar  a  
confidencialidade ,  integridade  e  disponibilidade  de  todas  as  informações  do  
sistema  de  jogos .

3.2.5.  Garantia  de  disponibilidade

A Concessionária  deverá  garantir  a  disponibilidade  do  sistema  de  jogos  para  
assegurar  que  a  arrecadação  dos  jogos  não  seja  comprometida  com  eventuais  
falhas  do  sistema.  Para  tal,  a  Concessionária  deverá  apresentar  relatórios  
mensais  de  disponibilidade  e,  em  caso  de  períodos  de  indisponibilidade  
maiores  que  o  limite  tolerável,  deverá  ressarcir  à  Concedente  o  valor  
correspondente  à  perda  de  arrecadação  no  período  de  indisponibilidade  que  
exceder  esse  limite.  As  seções  que  seguem  descrevem  as  regras  a  serem  
aplicadas.

3.2.5.1.  Apresentação  de  relatórios  de  disponibilidade

A  Concessionária  deverá  apresentar,  mensalmente,  um  relatório  de  
acompanhamento  de  disponibilidade  do  sistema  de  jogos .  O  relatório  será  
emitido  separadamente  para  cada  um  dos  jogos  oferecidos,  e  deverá  conter  
as  informações  presentes  na  Tabela  1:

No  caso  de  Consórcio  a  empresa  líder  é  responsável  por  acompanhar  esta  
performance  e elaborar  os  indicadores  de  desempenho  do  contrato.  

Campo Descrição

Jogo Identificação  do  jogo  ao  qual  se  refere  o  relatório

Período Período  ao  qual  se  referem  os  dados  (deve  ser  sempre  
referente  a  um  mês  de  calendário  – janeiro,  fevereiro,  etc.);

Horas  de  
operação  
previstas

Total  de  horas  de  operação  previstas  no  mês,  para  o  jogo  
em  questão,  considerando  o  horário  de  operação  do  jogo  e 
o  número  de  dias  do  mês  ao  qual  se  refere  o  relatório.

Falhas  de  
disponibilidade  

Descrição  de  cada  falha  de  disponibilidade  no  sistema  que  
tenha  ocorrido  dentro  do  horário  de  operação  do  jogo.  
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ocorridas Considera - se  como  falha  de  disponibilidade  qualquer  
evento  que  tenha  gerado  indisponibilidade  do  jogo,  sendo  
esta  caracterizada  por  qualquer  uma  das  situações  abaixo:

• Indisponibilidade  total:  interrupção  na  operação  do  
jogo  no  sistema  de  jogos ,  em  função  de  qualquer  
tipo  de  problema  (rede,  defeito  de  software,  falha  de  
hardware  etc.).

• Interrupção  de  ciclos  de  extração:  interrupção  de  
algum  ciclo  de  extração  em  execução  ou  ocorrência  
de  intervalo  de  tempo  entre  o  término  de  um  ciclo  de  
extração  e  início  do  ciclo  seguinte,  em  função  de  
falha  do  sistema.

Para  cada  falha  ocorrida,  devem  ser  informados  os  
seguintes  dados:

• Data  e  hora  em  que  o  jogo  tornou - se  indisponível  
em  função  da  falha  ocorrida.

• Data  e  hora  em  que  o  jogo  tornou - se  novamente  
disponível  após  a  ocorrência  da  falha.

• Tempo  de  indisponibilidade,  calculado  como  a  
diferença  em  horas  entre  os  dois  valores  anteriores.

• Descrição  da  falha  ocorrida.
• Descrição  das  causas  da  falha.
• Descrição  de  como  a falha  foi  solucionada.

Tempo  total  de  
indisponibilida
de

Soma  do  tempo  de  indisponibilidade  de  cada  uma  das  
falhas  no  mês.

Disponibilidade  
obtida  (%)

Disponibilidade  total  obtida  no  mês,  calculada  a  partir  da  
fórmula:
Disponibilidade obtida =

100 x [(Horas de operação previstas) – (Tempo total de 
indisponibilidade)]

(Horas de operação previstas)

Tabela  1  Conteúdo  do  relatório  de  acompanhamento  de  disponibilidade  do  
sistema  de  jogos

Falhas  que  não  sejam  de  responsabilidade  da  Concessionária  podem  ser  
desconsideradas  no  cálculo  da  disponibilidade  obtida,  desde  que  isso  seja  
prévia  e  expressamente  autorizado  pela  Concedente .  Dentre  essas  causas  
incluem - se  desastres  naturais,  tais  como:  incêndios,  inundações,  furacões,  
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terremotos.  Também  incluem - se  acidentes  causados  pelo  homem,  tais  como  
rompimentos  acidentais  de  linhas  de  comunicação  do  sistema  de  jogos .

O  monitoramento  do  sistema  de  jogos  para  recuperação  das  informações  
contidas  no  relatório  é  de  responsabilidade  da  Concessionária ,  ficando  
reservado  à  Concedente  o  direito  de  realizar,  a  qualquer  momento,  auditorias  
para  verificar  a  veracidade  das  informações  prestadas  no  relatório.

3.2.5.2.  Ressarcimento  de  perdas  de  arrecadação  por  indisponibilidade

O  limite  mínimo  tolerável  para  a  disponibilidade  obtida  em  um  mês  
(calculada  conforme  as  regras  apresentadas  na  descrição  do  relatório  de  
disponibilidade,  na  seção  anterior)  é  de  99,80%,  considerando  cada  jogo  
individualmente.  Esse  limite  mínimo  equivale  a  um  tempo  total  de  
indisponibilidade  de  aproximadamente  1  hora  por  mês,  considerando - se  um  
jogo  cujo  horário  de  operação  tenha  duração  total  de  17  horas  por  dia,  por  
exemplo.

Caso  a  disponibilidade  obtida  em  um  mês  para  um  jogo  seja  inferior  ao  
limite  mínimo  tolerável,  a  Concessionária  deverá  ressarcir  a  Concedente  do  
valor  corresponden te  aos  prejuízos  causados  à  arrecadação  em  função  dos  
problemas  ocorridos.  Esse  valor  corresponde  à  arrecadação  média  do  jogo  
por  hora  de  operação  (calculada  com  base  no  mês  anterior  ao  mês  de  
referência  do  relatório)  multiplicada  pelo  número  de  horas  de  
indisponibilidade  que  ultrapassaram  o  limite  tolerável  (considerando  horas  
fracionadas,  e  não  somente  horas  inteiras).  A  fórmula  de  cálculo  a  ser  
aplicada  será:

Valor  a  ressarcir  à  Concedente  =  [(Disponibilidade  mínima  tolerável)  – 
(Disponibilidade  obtida)]  x (Horas  de  operação  previstas)  x (Valor  médio  de  
arrecadação  por  hora).
Onde:

• Disponibilidade  mínima  tolerável:  99,80%
• Disponibilidade  obtida:  Disponibilidade  obtida  no  mês  para  o  jogo  

em  questão,  conforme  as  regras  de  cálculo  definidas  para  o  relatório  
de  disponibilidade.

• Horas  de  operação  previstas:  horas  de  operação  previstas  para  o  jogo  
no  mês  de  referência,  conforme  as  regras  de  cálculo  definidas  para  o  
relatório  de  disponibilidade.

• Valor  médio  de  arrecadação  por  hora:  [(Arrecadação  bruta  total  do  
jogo  no  mês  anterior  ao  mês  de  referência)  /  (Número  de  horas  reais  
de  operação  do  jogo  no  mês  anterior)]  x (fração  corresponden te  à  
parte  da  Concessionária  em  relação  à  arrecadação  bruta,  no  rateio  da  
arrecadação).
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Essa  regra  de  ressarcimento  de  perdas  de  arrecadação  por  indisponibilidade  
será  aplicada  a  partir  do  segundo  mês  de  operação  de  cada  jogo.  Os  
relatórios  de  disponibilidade,  no  entanto,  devem  ser  emitidos  desde  o  
primeiro  mês.

Caso  a  disponibilidade  obtida  em  algum  mês  seja  inferior  a  90%,  sem  
justificativa  apresentada  pela  Concessionária  (contendo  planos  de  ação  para  
contornar  os  problemas  ocorridos)  e  expressamente  aceita  pela  Concedente , 
tal  fato  será  caracterizado  como  inexecução  parcial  de  contrato  e  a  
Concedente  tomará  as  medidas  cabíveis.

Em se  tratando  de  Consórcio  a  empresa  líder  é  responsável  por  garantir  este  
ressarcimento.

3.2.6.  Representação  comercial

A  Concessionária  deverá  contar  com  uma  representação  comercial,  com  
escritório  na  cidade  de  Belo  Horizonte,  com  funcionamento  em  horário  
comercial,  para  atendimento  aos  pontos  de  venda  existentes  e  para  abertura  
de  novos  pontos,  assim  como  para  contato  com  a  Concedente .  Essa  
representação  comercial  deverá  prestar  atendimento  a  todo  o  Estado  de  
Minas  Gerais.

3.2.7.  Atendimento  e  suporte  a  pontos  de  venda  e  atendimento  ao  
apostador

Todo  o  atendimento  aos  pontos  de  venda  será  de  responsabilidade  da  
Concessionária , que  deverá:

• Fornecer  suprimentos  necessários  para  manter  os  pontos  de  venda  
ativos.

• Oferecer  treinamento  aos  atendentes  dos  pontos  de  venda,  quando  
necessário,  para  atuarem  como  operadores  dos  terminais.

• Realizar  manutenção  dos  equipamentos.

• Manter  operante  toda  a  infra - estrutura  de  hardware,  software,  redes  e 
comunicação  nos  pontos  de  venda .

• Prestar  atendimento  aos  pontos  de  venda  quando  solicitado  por  estes,  
para  sanar  dúvidas  ou  solucionar  problemas  relacionados  à  
operacionalização  dos  jogos.
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A  Concessionária  deverá  oferecer  também  uma  infra - estrutura  de  
atendimento,  por  meio  de  linha  telefônica  gratuita  (i.e.,  0800),  aos  pontos  de  
venda  e  aos  apostadores . Essa  linha  deverá  estar  disponível  durante  todo  o  
horário  de  operação  dos  jogos,  para:

• abertura  de  chamados  de  suporte  técnico;

• esclarecimento  de  dúvidas  de  apostadores  em  geral,  com  atendimento  
imediato;

• atendimento  a  ganhadores  cujos  prêmios  não  tenham  sido  pagos  pelos  
pontos  de  venda,  observado  o  disposto  na  seção  3.1.2  -  Regras  de  
premiação .

A  Concessionária  deve  emitir,  sempre  que  solicitado  pela  Concedente , 
relatório  quantitativo  sobre  as  demandas  do  tele- atendimento.

3.2.8.  Apresentação  de  planos  de  jogos

A  proposta  dos  jogos  a  serem  comercializados  é  de  responsabilidade  da  
Concessionária .  Para  cada  jogo,  a  Concessionária  deverá  apresentar  
previamente  à  Concedente  um  plano  de  jogo . 

Esse  plano  deverá  ser  aprovado  pela  Concedente  para  que  a  Concessionária  
possa  comercializar  o  jogo.  

3.2.9.  Fornecimento  de  informações  para  fiscalização  e   auditoria

3.2.9.1.  Registro  de  apostas  no  terminal

O registro  local  das  apostas  dos  terminais  (conforme  estabelecido  na  seção  
4.1.2.4  -  Requisitos  de  segurança  e  de  integridade ) deve  ser  disponibilizado  
pela  Concessionária  à  Concedente  sempre  que  solicitado  por  esta.

3.2.9.2.  Ferramenta  de  geração  de  relatórios  com  acesso  ao  banco  de  dados

A  Concessionária  deverá  adquirir  e  disponibilizar  à  Concedente  uma  
ferramenta  de  geração  de  relatórios  personalizados.  Essa  ferramenta  deverá  
ser  instalada  em  um  computador  da  Concessionária,  em  local  definido  pela  
Concedente ,  sem  ônus  para  esta,  com  acesso  direto  ao  banco  de  dados  do  
sistema  de  jogos  para  extração  de  relatórios  de  auditoria.  A ferramenta  deve  
ser  adquirida  de  outro  fornecedor,  não  sendo  aceita  ferramenta  que  tenha  
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sido  desenvolvida  pela  própria  Concessionária . A ferramenta  deverá  prover  
as  seguintes  funcionalidades:

• Definição  e  geração  de  relatórios  flexíveis  a  partir  de  interfaces  
gráficas  de  usuário  (sem  a  necessidade  de  programação  utilizando  
código- fonte  ou  SQL),  especificando - se  as  tabelas  a  serem  
consultadas,  os  filtros  a  serem  utilizados  e os  campos  a  serem  exibidos  
no  relatório;

• Capacidade  de  especificar  consultas  diretamente  em  SQL  (em  
conformidade  com  o padrão  ANSI SQL de  1999  ou  posterior);

• Capacidade  de  emissão  de  relatórios  com  cruzamento  de  dados  
contidos  em  tabelas  diferentes  (possibilitando  potencialmente  o 
cruzamento  de  dados  de  todas  as  tabelas  do  banco  de  dados  do  
sistema  de  jogos  em  uma  única  consulta);

• Inserção  de  campos  totalizadores,  bem  como  campos  calculados  a  
partir  de  operações  matemáticas  de  soma,  subtração,  multiplicação  e 
divisão;

• Capacidade  de  gerar  gráficos,  incluindo:  de  barras,  pizza,  pontos  e 
linha;

• Autenticação  de  usuário  através  de  senha  e  controle  de  permissões  de  
acesso  por  usuário.

Além  da  licença  da  ferramenta,  a  Concessionária  deverá  custear  também  as  
despesas  com  suporte,  conforme  plano  de  suporte  do  fornecedor  da  
ferramenta  oferecida,  durante  todo  o  período  de  vigência  do  contrato  e  os  
seis  meses  posteriores.

Deve  ser  possível  acessar,  a  partir  de  consultas  feitas  ao  banco  de  dados  por  
meio  da  ferramenta  de  relatórios,  todos  os  dados  do  banco  de  dados  do  
sistema  de  jogos , incluindo:  

• Dados  de  todas  as  apostas  realizadas  incluindo:  tipo  da  aposta,  
número  da  extração,  data  e  hora  da  efetivação,  valor  da  aposta,  
números  do  prognóstico,  número  de  identificação ,  número  de  
validação , terminal  e ponto  de  venda  onde  foi  efetivada.

• Dados  de  todas  as  conferências  de  recibos  de  aposta  realizadas,  
incluindo:  número  de  identificação  do  recibo,  data  e  hora  de  
conferência,  resultado  da  conferência.

• Dados  de  todos  os  prêmios  pagos:  número  de  identificação  do  recibo  
premiado,  data / hora  do  pagamento,  valor  do  pagamento.

• Resultados  de  todas  as  extrações  realizadas  em  cada  tipo  de  jogo,  com  
a  identificação  da  extração  e  a  relação  dos  números  que  compõem  o  
resultado  de  cada  uma.
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A documentação  do  banco  de  dados  deverá  ser  também  fornecida,  incluindo  
seu  dicionário  de  dados,  descrevendo  o  significado  de  cada  tabela  e  cada  
coluna.  Deve  ser  definido  o  significado  de  cada  valor  para  colunas  que  
utilizem  enumerações,  além  de  qualquer  outro  aspecto  necessário  para  o  
entendimento  dos  valores  nele  gravados.

A  Concessionária  deverá  prestar  esclarecimentos  à  Concedente ,  quando  
solicitada  por  esta,  sobre  questões  referentes  ao  significado  de  tabelas,  
colunas  e registros  gravados  no  banco  de  dados.

Caso  a  Concessionária  julgue  mais  adequado,  o  acesso  aos  dados  pela  
ferramenta  de  geração  de  relatórios  poderá  ser  feito  através  de  visões  (views ) 
sobre  o  banco  de  dados  (caso  este  contenha  informações  sobre  outros  jogos  
fora  do  escopo  dos  jogos  regidos  por  este  contrato)  ou  ainda  sobre  dumps  ou  
espelhos  do  banco.  No  caso  de  dumps  ou  espelhos,  estes  deverão  ser  
atualizados  diariamente  pela  Concessionária  com  as  informações  até  o  dia  
corrente,  de  forma  a  garantir  à  Concedente  o  acesso  aos  dados  mais  
atualizados.

A  Concessionária  deverá  também  disponibilizar  o  registro  de  transações  do  
sistema  de  gestão  do  banco  de  dados  (log ),  para  acesso  da  Concedente , 
devendo  manter  o  registro  dessas  transações  por  um  período  de  30  dias  após  
o  período  de  prescrição  respectivo  (i.e.,  120  dias).  Além  disso,  qualquer  
expurgo  de  dados  do  banco  de  dados  do  sistema  de  gestão  de  jogos  só  pode  
ser  realizada  mediante  autorização  expressa  da  Concedente .

3.2.9.3.  Apresentação  de  certificado  de  gerador  de  números  randômicos

A  Concessionária  deverá  apresentar  Certificado  de  Gerador  de  Números  
Randômicos  RNG  –  Random  Number  Generator  –  emitido  por  entidade  de  
certificação  reconhecida  internacionalmente.  O  Certificado  deve  estar  
descrito  na  proposta  e  ser  apresentado  durante  a  implantação  – atividade  
‘Preparação  de  terminais’,  sub- atividade  ‘Configuração’  (seção  5.1  
- Implantação  do  primeiro  jogo ).

3.2.9.4.  Disponibilização  de  informações  após  o  término  do  contrato

A  Concessionária  deve  disponibilizar,  ao  final  do  contrato,  acesso  às  
informações  sobre  todo  o  movimento  realizado,  mantendo  tais  informações  
por  180  dias  após  o  encerramento  do  contrato.  Além  disso,  a  Concessionária  
deve  manter  instaladas  e  operacionais  as  funcionalidades  de  emissão  de  
relatórios  do  sistema  de  gestão  de  jogos  (conforme  estabelecido  na  seção  
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4.1.1.4  -  Funcionalidades  de  gestão  dos  jogos ) e  a  ferramenta  de  geração  de  
relatórios  (seção  3.2.9.2  -  Ferramenta  de  geração  de  relatórios  com  acesso  ao  
banco  de  dados ),  para  utilização  pela  Concedente ,  por  180  dias  após  o  
término  da  vigência  do  contrato.

3.2.10.  Treinamento

A  Concessionária  deve  realizar  o  treinamento  de  servidores  da  Concedente , 
conforme  solicitação  desta,  fornecendo  toda  a  capacitação  necessária  para  
operar  o  sistema  de  gestão  dos  jogos  e a  ferramenta  de  geração  de  relatórios.  
Ficam  a  cargo  da  Concessionária  todos  os  custos  relativos  ao  treinamento,  
incluindo:  infra - estrutura  do  local,  material  a  ser  utilizado  e instrutores.

3.2.11.  Comprovação  de  procedência  dos  equipamentos  e  materiais  
utilizados

A  Concessionária  deve  comprovar  a  legalidade  da  procedência  de  todos  os  
equipamentos  e materiais  utilizados  pelos  jogos.

4.   REQUISITOS TÉCNICOS DO SISTEMA

4.1.  Requisitos  gerais  do  sistema  de  jogos

Esta  seção  descreve  características  funcionais  que  o  sistema  de  jogos  da  
Proponente  deverá  oferecer.

4.1.1.  Requisitos  funcionais /Julgamento  da  Proposta   ou  Habilitação

4.1.1.1.  Requisitos  funcionais  gerais /

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 Capacidade  de  ofertar  diferentes  tipos  de  
jogos  ao  mesmo  tempo.
A  definição  do  número  real  de  jogos  a  ser  
ofertado  será  acordada  entre  Concedente  e 
Concessionária  conforme  os  planos  de  jogos  
propostos  pela  Concessionária  e  aprovados  
pela  Concedente ,  mas  o  sistema  deverá  ter  
capacidade  para  ofertar  5  tipos  diferentes  de  
jogos  simultaneamente.

Declaração  na  
proposta.  
Apresentação  de  
Atestado  de  
capacidade  técnica  
emitido  por  um  
cliente  da  
Proponente,  
comprovando  
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experiência  bem-
sucedida  e 
conforme  as  
características  
solicitadas.  O 
sistema  de  cada  
cliente  deverá  ter  
operado  ou  estar  
em  operação  com  5  
tipos  diferentes  de  
jogos  
simultaneamente.  
Quando  o  atestado  
estiver  em  outro  
idioma  que  não  o  
português  do  
Brasil,  também  
deve  ser  
apresentada  sua  
tradução  
juramentada  para  
esse  idioma.  
Exigência  de  
habilitação.

2 Capacidade  de  operacionalizar  jogos  com  
ciclos  de  extração  consecutivos  de  4  minutos,  
assim  como  jogos  com  ciclos  de  extração  mais  
longos.  A  duração  do  ciclo  de  extração  deve  
ser  configurável  para  cada  jogo  
individualmente.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

3 O terminal  deve  ter  relógio  e  apresentar  data,  
hora  e  tempo  restante  (contador  regressivo)  
para  captação  de  apostas  (vide  definição  do  
item  ciclo  de  extração ,  na  seção  1.3  -  
Definições  e  siglas )  em  sua  tela,  assim  como  
no  televisor  ou  monitor  de  visualização  dos  
resultados.  Deve  estar  sincronizado  com  o  
sistema  central,  conforme  definido  na  
seção 4.2.3  -  Redes /Comunicação.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

4 O  sistema  de  jogos  deve  suportar  criação,  
gerenciamento,  entrega  e  projeção  de  

Declaração  na  
proposta.  
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conteúdo  multimídia  nos  pontos  de  venda,  
tanto  automaticamente  quanto  como  resposta  
às  ações  do  operador  do  sistema.  O conteúdo  
multimídia  será  composto  por  vídeos,  
animações  e  sons  transmitidos  do  sistema  
central  para  os  televisores,  apresentando  os  
sorteios,  resultados,  mensagens  institucionais,  
etc.

4.1.1.2.  Terminais  de  apostas  – Funcionalidades  para  apostas

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 Deve  ser  possível  efetuar  procedimentos  de  
realização  de  apostas  em  qualquer  dos  
terminais  em  operação , para  todos  os  tipos  de  
jogos  oferecidos.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

2 Reconhecimento  de  apostas  em  volantes  
preenchidos,  por  meio  de  sua  leitura  ótica,  
com  identificação  das  seguintes  informações:

1 Tipo  de  jogo  ao  qual  o  volante  se  refere;
2 Aposta  realizada,  com  reconhecimento  

dos  diferentes  tipos  de  apostas:  
simples,  apostas  em  extrações  
consecutivas,  apostas  múltiplas.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

3 Capacidade  de  realizar  apostas  sem  a  
utilização  de  volantes ,  através  de  digitação  
dos  prognósticos  pelo  operador.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

4 Capacidade  de  realizar  apostas  em  extrações  
consecutivas.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

5 Capacidade  de  realizar  apostas  múltiplas:  
apostas  com  valor  múltiplo  ao  valor  mínimo  
permitido  para  apostas,  e  prêmio  
proporcionalmente  maior.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

6 Capacidade  de  gerar  automaticamente  um  
prognóstico  para  o  apostador ,  com  escolha  
aleatória  de  números.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

Aprovado  pelo Procurador Chefe Marcílio  Alves Prado Página 49 /87



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- LEMG

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA INTERNACIONAL -  LEMG 0 0 1 / 2 0 0 9

7 Impressão  de  recibo  de  aposta ,  no  ato  da  
aposta,  contendo  todas  as  informações  
referentes  a  ela:  data  e  hora  da  aposta,  
número  da  extração  (ou  intervalo  de  
extrações ,  no  caso  de  apostas  consecutivas),  
números  de  prognóstico,  número  de  
identificação,  número  de  validação ,  prazo  de  
prescrição  de  prêmio,  identificador  do  
terminal  onde  foi  feita  a  aposta,  número  de  
telefone  para  atendimento  (conforme  seção  
3.2.7  -  Atendimento  e  suporte  a  pontos  de  
venda  e atendimento  ao  apostador ).

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

8 Realização  de  procedimento  de  conferência  de  
recibo  de  aposta  através  de  leitura  ótica,  com  
mecanismos  de  segurança  apropriados  (vide  
seção  4.1.2  -  Requisitos  não  funcionais ).
A  conferência  deverá  exibir  na  tela  do  
terminal  o  número  de  identificação  do  recibo  
de  aposta  e  o  resultado  da  conferência:  
premiado  (nesse  caso,  indicar  também  o  valor  
do  prêmio)  ou  não- premiado.  Esses  mesmos  
dados  devem  ser  impressos  em  um  
comprovante  de  conferência,  entregue  ao  
apostador .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

9 Realização  de  procedimento  de  conferência  de  
recibo  de  aposta  a  partir  da  digitação  de  seu  
número  de  validação ,  com  mecanismos  de  
segurança  apropriados,  para  os  casos  em  que  
não  for  possível  realizar  a  leitura  ótica  do  
recibo  de  apostas .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

10 Realização  de  procedimento  de  validação  de  
recibo  de  aposta ,  com  mecanismos  de  
segurança  apropriados  (vide  seção  4.1.2  -  
Requisitos  não  funcionais ). A validação  deverá  
exibir  na  tela  do  terminal  o  número  de  
identificação  do  recibo  de  aposta  e  o  
resultado  da  validação:  premiado  (nesse  caso,  
indicar  também  o  valor  do  prêmio)  ou  não-
premiado.  Esses  mesmos  dados  devem  ser  
impressos  em  um  comprovante  de  validação,  
entregue  ao  apostador .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.
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11 Realização  de  procedimento  de  validação  de  
recibo  de  aposta  a  partir  da  digitação  de  seu  
número  de  validação ,  com  mecanismos  de  
segurança  apropriados,  para  os  casos  em  que  
não  for  possível  realizar  a  leitura  ótica  do  
recibo  de  apostas .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

12 Impressão  de  resultado  de  extração ,  para  
qualquer  extração  que  ainda  esteja  no  seu  
período  de  vigência  (90  dias).  Deve  ser  
gratuita  para  o  apostador  e  estar  disponível  
sempre  que  solicitada  por  este.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

13 Capacidade  para  realização  de  procedimentos  
de  efetivação  de  apostas  durante  todo  o  
tempo  de  captação  de  apostas  do  ciclo  de  
extração .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

14 Cancelamento  de  uma  aposta,  por  solicitação  
do  operador , enquanto  o  seu  procedimento  de  
efetivação  de  aposta  não  tiver  sido  disparado.  
O  cancelamento  deve  garantir  que  a  aposta  
não  tenha  sido  registrada  no  sistema,  e  deve  
retornar  o  sistema  a  um  estado  que  permita  a  
realização  de  novas  apostas.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

15 Re- emissão  de  recibos  na  validação  de  
apostas  múltiplas:  ao  pagar  a  premiação  para  
um  recibo  de  aposta  de  apostas  múltiplas  
antes  de  expirada  última  extração  marcada  no  
recibo  de  aposta,  o  terminal  deverá  emitir  
outro  recibo  de  aposta  que  cubra  as  extrações  
restantes.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

16 Apresentação  do  resultado  das  extrações  aos  
apostadores,  em  tempo  real,  via  interface  
gráfica  disponível  em  monitor  ou  televisor.  
Deve  ser  possível  divulgar  o  resultado  
progressivamente,  um  prognóstico  de  cada  
vez.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

4.1.1.3.  Terminais  de  apostas  –  funcionalidades  de  apoio  aos  pontos  de  
venda
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Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 Emissão  de  extrato  semanal  impresso  para  
fechamento  financeiro.  Deve  haver  opção  de  
emissão  do  extrato  parcial  (até  o  dia  corrente)  
e  total  semanal  (ao  fechamento  da  semana).  O 
extrato  deverá  conter  as  seguintes  
informações,  referentes  àquela  semana:  Venda  
bruta;  Premiação  paga;  Comissão  do  
revendedor;  Saldo  a  pagar.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

2 O  terminal  deverá  contar  com  diagnósticos  
internos  e  indicadores  na  tela  que  permitam  
ao  operador  monitorar  o  funcionamento  do  
terminal  – todas  as  mensagens  deverão  estar  
em  idioma  português  do  Brasil.  Os  
indicadores  a  serem  apresentados  ao  usuário  
são:
• o  terminal  realiza  uma  transmissão  para  o  

sistema  central;
• o  terminal  está  preparado  para  aceitar  

uma  transação;
• o  terminal  está  desconectado  da  linha  ou  

com  defeito;
• o  terminal  está  com  pouca  reserva  de  

papel  ou  não  dispõe  de  papel;
• a  transação  deve  ser  repetida  devido  à  

ocorrência  de  um  erro;
• indicador  de  que  está  ligado;

• equipamento  de  leitura,  ou  outro  
componente  não  está  funcionando;

• bateria  com  carga  reduzida,  se  houver  
bateria;

• um  sinal  audível  programável  para  avisar  
o  operador  sobre  erros  na  entrada  de  
dados,  erros  de  comunicação.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

3 Capacidade  de  solicitação  de  suprimentos  via  
terminal,  pelo  operador  do  ponto  de  venda .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.
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4.1.1.4.  Funcionalidades  de  gestão  dos  jogos

Todas  as  funcionalidades  descritas  nesta  seção  deverão  estar  disponíveis  
para  acesso  pela  Concedente , a  partir  de  computador  instalado  na  sua  sede  
em  Belo  Horizonte.

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 Emissão  de  relatório  de  acompanhamento  
financeiro,  por  jogo.  O  relatório  deverá  ser  
emitido  para  um  período  parametrizável  (com  
capacidade  de  consulta  às  informações  por  
todo  o  período  de  vigência  do  contrato),  e  
deve  conter  as  seguintes  informações:  
• Arrecadação  bruta;  

• Premiação  bruta  (discriminando  prêmio  
líquido  e I.R.) atribuída;  

• Premiação  bruta  (discriminando  prêmio  
líquido  e I.R.) paga;  

• Premiação  bruta  (discriminando  prêmio  
líquido  e I.R.) a  pagar;  

• Comissão  do  revendedor;  

• Fundo  de  marketing;  

• Fundo  de  premiação;  

• Valores  devidos  à  Concessionária ; 

• Valores  devidos  à  Concedente .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

2 Emissão  de  relatório  de  prêmios  prescritos,  
por  jogo.  O  relatório  deve  exibir,  para  
semanas  que  já  estejam  fora  do  período  de  
vigência,  qual  o  valor  de  prêmios  atribuídos  e  
não- pagos.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

3 Emissão  de  relatório  de  pontos  de  venda , que  
deve  exibir:
• Dados  cadastrais  do  ponto  de  venda  

(endereço,  razão  social,  etc.)
• Quantidade  e  identificação  dos  terminais  

instalados ;
• Quantidade  e  identificação  dos  terminais  

em  operação .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.
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4 Emissão  de  relatório  detalhado  por  terminal  
de  apostas , exibindo:

• Número  de  apostas  realizadas  no  
terminal  por  período,  por  jogo;

• Volume  financeiro  arrecadado  no  
terminal  por  período,  por  jogo.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

4.1.2.  Requisitos  não  funcionais

4.1.2.1.  Requisitos  de  desempenho

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 O  tempo  de  resposta  do  sistema,  para  a  
realização  do  procedimento  de  efetivação  de  
aposta  por  meio  de  qualquer  terminal  de  
apostas ,  atendendo  a  todos  os  requisitos  e  
exigências  deste  Projeto  Básico,  deverá  ser  de,  
no  máximo,  5  segundos  para  uma  aposta  
simples  e  6  segundos  para  apostas  
consecutivas.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

2 O  tempo  de  resposta  do  sistema  para  a  
realização  do  Procedimento  de  validação  de  
recibo  de  aposta  deverá  ser  de,  no  máximo,  12  
segundos.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

3 Em  cada  ciclo  de  extração ,  o  tempo  de  
extração  e  o  tempo  de  divulgação  dos  
resultados,  somados,  não  podem  ser  
superiores  a  30  segundos.  Todo  o  tempo  
restante  será  destinado  à captação  de  apostas.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

4 A  funcionalidade  de  validação  (vide  
Procedimento  de  validação  de  recibo  de  
aposta ) dos  recibos  de  aposta  premiados  em  
cada  extração  deve  estar  disponível  no  
sistema  a  partir  do  início  do  ciclo  de  extração  
seguinte.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.
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4.1.2.2.  Requisitos  de  disponibilidade

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 O  sistema  deverá  garantir  uma  
disponibilidade  mínima  de  99,80%,  conforme  
as  regras  estabelecidas  na  seção  3.2.5  -  
Garantia  de  disponibilidade .

Declaração  na  
proposta.

4.1.2.3.  Requisitos  de  usabilidade

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 O  procedimento  de  realização  de  aposta  
através  de  volante  deve  exigir  no  máximo  uma  
ação  de  usuário  no  terminal , além  da  inserção  
do  volante .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

2 O  procedimento  de  realização  de  aposta  sem  
volante  deve  exigir  no  máximo  sete  ações  de  
usuário  no  terminal ,  além  da  digitação  dos  
números  do  prognóstico.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

3 Todos  os  textos  – software  e elementos  físicos  
de  interação  dos  terminais,  software  do  
sistema  de  gestão,  textos  constantes  nos  
volantes  e  recibos  de  apostas  – deverão  estar  
em  português  do  Brasil.

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

4.1.2.4.  Requisitos  de  segurança  e  de  integridade

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 O  sistema  de  jogos  deverá  impedir  qualquer  
ação  que  interfira  na  aleatoriedade  do  
resultado  das  extrações .

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

2 Devem- se  prover  mecanismos  de  segurança  
que  garantam  que  o  resultado  de  uma  
extração  não  possa  ser  conhecido  até  a  etapa  
de  divulgação  de  resultados  do  ciclo  de  
extração  correspondente.

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

Aprovado  pelo Procurador Chefe Marcílio  Alves Prado Página 55 /87



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- LEMG

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA INTERNACIONAL -  LEMG 0 0 1 / 2 0 0 9

3 A  comunicação  de  dados  entre  todos  os  
componentes  do  sistema  de  jogos  deve  ser  
feita  com  segurança,  para  garantir  que  não  
sejam  inseridas  apostas  irregularmente,  
inclusive  prevenindo  a  possibilidade  de  
inserção  de  apostas  por  meio  do  sistema  de  
gerenciamento  de  banco  de  dados  no  Data  
Center  da  Concessionária .  Devem  ser  usados  
controles  criptográficos  para  garantir  a  
segurança  de  toda  informação  sendo  
comunicada  entre  os  componentes  do  sistema  
de  jogos  ou  armazenada  neles  (incluindo  nos  
terminais  de  apostas  e  banco  de  dados),  para  
preservar  a  confidencialidade ,  integridade  e 
disponibilidade  de  todas  as  informações  do  
sistema  de  jogos .

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

4 O  sistema  de  jogos  deve  ter  mecanismos  que  
garantam  que  cada  recibo  de  aposta  premiado  
seja  pago  uma  única  vez.

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

5 Os  recibos  de  aposta  devem  ser  impressos  
com  segurança,  utilizando  mecanismos  para  
impedir  a  conferência  e  validação  de  recibos  
de  aposta  fraudulentos.

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.
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6 O  procedimento  de  efetivação  de  aposta  deve  
possuir  controle  transacional,  devendo  todo  o  
procedimento  ser  tratado  como  uma  única  
transação.
Caso  ocorra  qualquer  tipo  de  falha  em  algum  
dos  passos  do  procedimento  de  efetivação,  
deve- se  garantir  que  todo  o  procedimento  
seja  cancelado  e  que  os  passos  já  realizados  
sejam  desfeitos.  Nenhum  dado  poderá  ser  
gerado  no  banco  de  dados  do  sistema  de  
jogos  pela  transação  cancelada  (ou,  caso  
algum  dado  seja  mantido  no  banco  de  dados,  
este  deverá  estar  claramente  identificado  
como  parte  de  uma  transação  cancelada).
O controle  transacional  deve  garantir  que:

• uma  aposta  somente  seja  efetivada  
quando  houver  garantia  de  que  o  
respectivo  recibo  de  aposta  foi  emitido  
pelo  terminal  de  apostas ;

• um  recibo  de  aposta  só  seja  emitido  
pelo  terminal  de  apostas  caso  haja  
garantia  de  que  a  aposta  
corresponden te  tenha  sido  
necessariamente  processada  e 
registrada  no  sistema  de  jogos .

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

7 O  terminal  de  apostas  deve  assegurar  a  
integridade  dos  dados  armazenados,  em  caso  
de  falta  de  energia  elétrica  ou  outros  
problemas  (por  exemplo,  falhas  de  
comunicação).

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

8 O  sistema  de  jogos  não  pode  permitir  a  
exclusão  de  registros  de  apostas  efetivadas  
em  qualquer  de  seus  componentes  (por  
exemplo,  terminais  de  apostas,  banco  de  
dados,  etc.). Qualquer  tentativa  de  exclusão  ou  
alteração  de  registro,  mesmo  quando  feita  
diretamente  sobre  o  banco  de  dados  do  
sistema,  deve  ficar  armazenada  em  log , 
identificando  o  autor  da  tentativa,  data  e  hora  
de  sua  realização  e o  comando  executado.

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.
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9 Proibição  de  uso  não- autorizado  de  terminais  
de  apostas  mediante  processo  de  entrada  por  
contra - senhas.  A senha,  código  de  usuário  ou  
entrada  semelhante  para  fins  de  segurança  
não  deve  aparecer  na  tela,  nem  ser  impressa,  
nem  ser  visível  no  terminal.

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

10 Todas  as  informações  relativas  às  apostas  
realizadas  em  um  terminal  de  apostas  devem  
ser  armazenadas  no  sistema  de  
gerenciamento  de  banco  de  dados  no  Data  
Center  da  Concessionária .  Devem  ser  usados  
controles  criptográficos  para  garantir  a  
segurança  de  toda  informação  armazenada,  
para  preservar  a  confidencialidade , 
integridade  e  disponibilidade  de  todas  as  
informações  do  sistema  de  jogos .

Declaração  na  
proposta.  Testes  
de  aceitação.

4.2.  Infra- estrutura  tecnológica

4.2.1.  Integração  com  ferramenta  de  geração  de  relatórios

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 A  arquitetura  do  sistema  deve  permitir  o  
acesso  direto  ao  banco  de  dados  pela  
ferramenta  de  geração  de  relatórios  a  ser  
disponibilizada  pela  Proponente  (conforme  
descrito  na  seção  3.2.9.2  -  Ferramenta  de  
geração  de  relatórios  com  acesso  ao  banco  de  
dados ),  para  extração  de  relatórios  pela  
Concedente .

Informar  qual  é  o  
banco  de  dados  
utilizado  e  qual  é  a  
ferramenta  de  
extração  de  
relatórios,  
confirmando  que  
esta  ferramenta  é 
capaz  de  definir  e 
gerar  relatórios  
sobre  os  dados  do  
banco  de  dados  em  
questão.  Testes  de  
aceitação.
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4.2.2.  Hardware

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 Terminal  deve  ter  sido  projetado  
especificamente  para  aplicações  de  loterias  
on- line/real  time .

Declaração  na  
proposta.  
Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

2 Monitor  embutido  no  terminal  de  apostas  com  
interface  de  usuário  para  o  operador , com  as  
seguintes  características:  
Dimensão  mínima  de  tela  de  6  polegadas,  
função  touch- screen  e  resolução  mínima  de  
800x600  pixels  para  os  terminais  
convencionais
Dimensão  mínima  de  2  polegadas  e  resolução  
mínima  de  132x64  pixels  para  os  terminais  
sem  fio.

Declaração  na  
proposta.  Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

3 Robustez  dos  terminais  de  apostas  frente  a  
ambientes  desfavoráveis  à  sua  correta  
operação.  Inclui  resistência  a  sujeira,  a  
gordura  e  a  queda  de  substâncias  líquidas,  
além  da  capacidade  de  suportar  uso  diário  
intenso.

Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

4 Monitor  ou  televisor  para  visualização  das  
extrações  pelos  apostadores,  com  dimensão  
mínima  de  tela  de  20  polegadas  e  resolução  
mínima  de  480  linhas,  no  caso  de  CRT 
(cathodic  ray  tube :  tubo  de  raios  catódicos);  
ou  de  640x480  pixels,  no  caso  de  LCD (liquid  
crystal  display : monitor  de  cristal  líquido).

Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

5 Cada  terminal  de  apostas  deve  contar  com  sua  
própria  impressora  embutida,  para  emissão  
de  comprovantes  (incluindo  recibos  de  
apostas ), bem  como  recursos  de  leitura  ótica,  
conferência  e validação  de  recibos  de  apostas .

Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

6 O  terminal  de  apostas  convencional  deve  
possuir  as  seguintes  dimensões  máximas,  
incluindo  o  monitor,  leitor  ótico,  impressora  e 
qualquer  outro  componente,  periférico  ou  

Avaliação  
presencial  do  
equipamento.
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não:
• Volume:  0,04m 3.

• Peso:  10  Kg.

7 O terminal  de  apostas  sem  fio  deve  possuir  as  
seguintes  dimensões  máximas:

• Volume:  1300  cm 3.
• Peso:  1  Kg.

Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

8 O  terminal  de  apostas  deve  dispor  de  
dispositivo  de  segurança,  para  impedir  o  
acesso  de  pessoas  não- autorizadas  ao  
terminal,  por  exemplo  Cartão  Inteligente.

Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

9 Softwares  do  terminal  de  apostas  devem  ser  
atualizáveis  pela  rede.  A  atualização  pode  
ocorrer  por  solicitação  no  próprio  terminal  
(por  exemplo,  quando  for  necessário  atualizar  
o  software  residente,  se  houver),  ou  a  partir  
do  próprio  sistema  central  (por  exemplo,  no  
caso  de  novos  jogos  da  Concessionária ,  para  
atualizar  todos  os  jogos  em  todos  os  
terminais).

Declaração  na  
proposta.

10 A estrutura  física  do  terminal  de  apostas  deve  
possibilitar  sua  limpeza  por  meio  de  
procedimento  simples,  sem  necessidade  de  
abri - lo  ou  movê- lo.

Avaliação  
presencial  do  
equipamento.

11 Os  recibos  de  aposta  devem  ser  destacados  
mecanicamente  pelo  terminal  (e.g.,  por  meio  
de  guilhotina).

Declaração  na  
proposta.

12 Os  recibos  de  aposta  devem  ter  largura  
mínima  de  82mm.  Os  dados  devem  ser  
impressos  de  forma  a  proporcionar  a  leitura  
clara  e inequívoca.
Os  números  de  prognóstico,  o  número  da  
extração  e  o  número  de  validação  devem  ser  
impressos  em  fonte  com  corpo  14  ou  
superior.  Os  demais  dados  pertinentes  à  
aposta  devem  ser  impressos  em  fonte  com  
corpo  10  ou  superior.

Declaração  na  
proposta.

13 O  terminal  de  apostas  deve  ser  capaz  de  
operar  diariamente,  20  horas  por  dia.

Declaração  na  
proposta.
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14 O  terminal  de  apostas  deve  operar  nas  
voltagens  utilizadas  no  Estado  de  Minas  
Gerais.

Declaração  na  
proposta.

15 Os  terminais  de  apostas  convencionais  devem  
ter  a  capacidade  de  alimentar  5  monitores  
externos  simultaneamente  com  diferentes  
conteúdos  multimídia  enquanto,  ao  mesmo  
tempo,  continua  processando  as  transações  
de  apostas  relativas  aos  jogos.  

Declaração  na  
proposta.

4.2.3.  Redes /Comunicação

Nº Descrição Forma  de  
verificação

1 Deve  haver  sincronização  entre  relógios  do  
sistema  central  e  dos  terminais  de  apostas . 
Ela  deve  evitar  que  um  apostador  possa  obter  
o  resultado  de  uma  extração  em  um  terminal  
antes  do  fechamento  do  tempo  de  captação  
de  apostas  daquele  ciclo  de  extração .

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.

2 Terminais  sem  fio,  para  atendimento  restri to  
ao  espaço  físico  do  ponto  de  venda .  O 
operador  do  terminal  sem  fio  deve  ser  capaz  
de  levá- lo  até  a  mesa  do  apostador ,  para  a  
captação  de  apostas.  O terminal  sem  fio  deve  
atender  aos  mesmos  requisitos  do  terminal  
convencional:  todas  as  funcionalidades  para  
apostas  (Seções:  4.1.1.2  -  Terminais  de  
apostas  -  Funcionalidades  para  apostas , 
4.1.1.3  -  Terminais  de  apostas  -  
Funcionalidades  de  apoio  aos  pontos  de  
venda ),  excetuando  validação  de  recibos  de  
aposta  e  impressão  de  resultado  de  extração  
(ambos  localizados  na  Seção  4.1.1.2  -  
Terminais  de  apostas  -  Funcionalidades  para  
apostas );  todos  os  requisitos  não- funcionais  
(Seção  4.1.2  -  Requisitos  não  funcionais ); 
todos  os  requisitos  de  infra - estrutura  
tecnológica  (Seção  4.2  -  Infra - estrutura  
tecnológica ).

Declaração  na  
proposta.  Testes  de  
aceitação.
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4.3.  Experiência / indicada  na etapa  de  habilitação.

Nº Descrição Forma  de  verificação

1 Experiências  bem- sucedidas  na  
implantação  de  jogos  de  
prognósticos  do  tipo  keno,  
conforme  o  objeto  do  Projeto  
Básico,  com  todas  as  seguintes  
características:
Número  de  terminais  em  

operação :  mínimo  de  1.500  
terminais,  distribuídos  em  mais  
de  um  município.

Volume  de  apostas  captadas:  
mínimo  de  100  milhões  de  
apostas  por  ano.

Realização  de  extrações  em  
intervalos  iguais  ou  inferiores  a  
5  minutos.

Apresentação  de  Atestado  de  
capacidade  técnica  emitido  
por  pessoa  jurídica  de  direito  
público  ou  privado,  nacional  
ou  internacional,  
comprovando  experiências  
bem- sucedidas  e  conforme  as  
características  solicitadas.  
Quando  o  atestado  estiver  em  
outro  idioma  que  não  o  
português  do  Brasil,  também  
deve  ser  apresentada  sua  
tradução  juramentada  para  
esse  idioma.  Exigência  de  
habilitação.

5.  IMPLANTAÇÃO

5.1.  Implantação  do  primeiro  jogo

O  processo  de  implantação  do  primeiro  jogo  se  dará  de  acordo  com  o  
calendário,  mostrado  na  Figura  3,  que  deverá  ser  seguido  pela  
Concessionária . A Tabela  2  apresenta  uma  breve  descrição  de  cada  atividade.

O  calendário  é  ilustrativo  ,  o  prazo  será   contado  a  partir  da  data  de  
assinatura  do  contrato.
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Figura  3  Calendário  de  implantação  do  primeiro  jogo

Atividade Sub-
Atividade

Descrição

Plano  de  jogo Preparação  e 
apresentaçã
o

Confecção,  pela  Concessionária , do  plano  de  
jogo  para  o  jogo  a  ser  oferecido,  e 
apresentação  dele  à  Concedente .

Aprovação Aprovação  do  plano  de  jogo  pela  
Concedente .

Plano  de  
marketing

Preparação  e 
apresentaçã
o

Confecção,  pela  Concessionária , do  plano  de  
marketing  para  o  jogo  a  ser  oferecido,  e 
apresentação  dele  à  Concedente .

Aprovação Aprovação  do  plano  de  marketing  pela  
Concedente .
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Captação  de  
pontos  de  
venda

- Captação  de  pontos  de  venda  em  todo  o 
Estado  de  Minas  Gerais  e  formalização  dos  
contratos  entre  os  pontos  de  venda  e  a  
Concessionária .
Novos  pontos  de  venda  poderão  ser  
adicionados  após  o  término  desta  atividade  
(bem  como  durante  toda  a  vigência  do  
contrato),  mas  ao  final  da  data  estipulada  
para  esta  atividade  é  necessário  que  já  se  
tenha  atingido  o  número  mínimo  de  pontos  
de  venda  estabelecido  para  o  primeiro  jogo  
(conforme  seção  5.2  -  Evolução  do  número  
de  terminais  durante  a  vigência  do  contrato ).

Implantação  de  
Data  Center

Montagem  e 
configuraçã
o

Indicação  do  local  onde  estão  instalados  os  
dois   Data  Center  e  suas  condições  de  
segurança .

Aprovação Aprovação  das  instalações  dos  dois  Data  
Center  em  vistoria  pela  Concedente .

Preparação  de  
terminais

Configuraçã
o

Preparação  dos  terminais  de  apostas , 
realizando  configurações  necessárias  para  o  
atendimento  a  todos  os  requisitos  
estabelecidos  neste  Projeto  Básico,  
tornando - os  inteiramente  aptos  à  operação.

Aprovação Aprovação  dos  terminais  de  apostas ,  em  
vistoria  pela  Concedente ,  conforme  
requisitos  à  seção  4.2.2  -  Hardware.

Desenvolvimen
to  /  adaptação  
do  software  de  
jogos

- Desenvolvimento  ou  adaptação  do  software  
de  jogos ,  para  que  atenda  a  todos  os  
requisitos  constantes  neste  Projeto  Básico  e  
também  às  particularidades  do  jogo  a  ser  
oferecido,  conforme  definido  no  plano  de  
jogo  aprovado  pela  Concedente .
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Implantação  da  
ferramenta  de  
relatórios

- Instalação  da  ferramenta  de  geração  de  
relatórios  no  ambiente  da  Concedente ,  bem  
como  a  realização  de  todas  as  configurações  
necessárias  para  possibilitar  a  extração  de  
relatórios  conforme  os  requisitos  
estabelecidos  neste  Projeto  Básico  (3.2.9.2  -  
Ferramenta  de  geração  de  relatórios  com  
acesso  ao  banco  de  dados ).
Envolve  também  a  instalação  dos  
componentes  do  software  de  jogos  
necessários  para  a  emissão  pela  Concedente  
dos  relatórios  descritos  na  seção  4.1.1.4  -  
Funcionalidades  de  gestão  dos  jogos.

Homologação  
do  sistema  e 
instalação  de  
terminais

Testes  de  
aceitação

Testes  de  aceitação  do  sistema,  a  serem  
realizados  pela  Concedente  ou  por  terceiros  
indicados  por  esta,  com  o  objetivo  de  
verificar  se  o  sistema  de  jogos  atende  aos  
requisitos  estabelecidos  neste  Projeto  Básico,  
excetuando - se  aqueles  das  seções  4.1.2.1  -  
Requisitos  de  desempenho  e  4.2.2  -  
Hardware .
Para  que  esta  atividade  tenha  início,  a  
Concessionária  deverá  oferecer,  7  dias  antes  
do  início  dos  testes,  toda  a  infra - estrutura  
descrita  na  seção  5.1.1  -  Infra- estrutura  
necessária  aos  testes  de  aceitação .

Instalação  
nos  pontos  
de  venda

Instalação  dos  terminais  de  apostas  nos  
pontos  de  venda .

Testes  de  
aceitação  – 
desempenho

Testes  de  aceitação  do  sistema,  a  serem  
realizados  pela  Concedente  ou  por  terceiros  
indicados  por  esta,  com  o  objetivo  de  
verificar  se  o  sistema  de  jogos  atende  aos  
requisitos  estabelecidos  na  seção  4.1.2.1  -  
Requisitos  de  desempenho .
Para  que  esta  atividade  tenha  início,  a  
Concessionária  deverá  oferecer  toda  a  infra -
estrutura  descrita  na  seção  5.1.1  -  Infra -
estrutura  necessária  aos  testes  de  aceitação  
(que  deve  ser  a  mesma  infra - estrutura  já  
disponibilizada  em  tarefa  anterior).
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Treinamento Pontos  de  
venda

Treinamento  dos  pontos  de  venda  quanto  às  
políticas  e  regras  do  jogo,  bem  como  na  
correta  operação  dos  terminais  de  apostas .

Concedente Treinamento  da  equipe  da  Concedente  na  
utilização  da  ferramenta  de  geração  de  
relatórios  (vide  seção  3.2.9.2  -  Ferramenta  
de  geração  de  relatórios  com  acesso  ao  banco  
de  dados ),  na  obtenção  de  relatórios  de  
gestão  a  partir  do  sistema  de  jogos  
(conforme  seção  4.1.1.4  -  Funcionalidades  de  
gestão  dos  jogos ) e  na  obtenção  de  relatórios  
nos  terminais  de  apostas  para  fins  de  
auditoria.

Tele-
atendimento

Implantação  
de  infra -
estrutura

Implantação  de  infra - estrutura  para  tele-
atendimento,  conforme  descrito  na  seção  
3.2.7  -  Atendimento  e  suporte  a  pontos  de  
venda  e atendimento  ao  apostador .

Aprovação Aprovação  do  serviço  de  tele- atendimento,  
pela  Concedente  quanto  ao  local  das  
instalações  do  serviço.

Tabela  2  Atividades  de  implantação

Todos  os  prazos  apresentados  estão  em  dias  corridos.  O  calendário  
considera  como  data  de  início  estimada  a data  de  assinatura  do  contrato.  

A realização  de  todas  as  atividades  apresentadas  é  de  responsabilidade  da  
Concessionária ,  exceto  aquelas  que  indicam  expressamente  a  Concedente  
como  responsável.

O cronograma  de  implantação  dos  demais  jogos  a  serem  oferecidos  durante  
a  vigência  do  contrato  será  acordado  entre  Concessionária  e  Concedente , 
durante  a  elaboração  e aprovação  dos  respectivos  planos  de  jogo.

Infra - estrutura  necessária  aos  testes  de  aceitação

Para  a  realização  dos  testes  de  aceitação,  a  Concessionária  deverá  oferecer  
toda  a  infra - estrutura  necessária,  incluindo:

• Manual  de  utilização  do  terminal  de  apostas .

• Um  terminal  instalado  e  operante,  para  realização  dos  testes  de  
funcionalidade.
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• Liberação  de  acesso  ao  sistema  de  jogos  para  a  Concedente  e/ou  por  
terceiros  indicados  por  esta,  para  realização  dos  testes  de  
desempenho,  segurança  e  disponibilidade,  assim  como  o  fornecimento  
de  toda  a  documentação  necessária  para  a  realização  desses  testes  
utilizando  o  acesso  liberado.  O  acesso  oferecido  deverá  permitir  a  
execução  de  todas  as  funcionalidades  descritas  na  seção  4.1.1  -  
Requisitos  funcionais  e  4.1.2  -  Requisitos  não  funcionais , via  requisições  
HTTP ou  HTTPS emitidas  por  um  gerador  de  carga  a  ser  utilizado  pela  
Concedente .  As  requisições  feitas  deverão  ser  processadas  pelo(s)  
mesmo(s)  servidor(es)  a  ser(em)  utilizado(s)  para  a  operação  real  dos  
jogos,  gerando  o  mesmo  processamento  e gravando  no  banco  de  dados  
os  mesmos  dados  de  uma  aposta  real.  Para  cada  tipo  de  requisição  
HTTP  ou  HTTPS,  a  Concessionária  deverá  oferecer  também  uma  
interface  em  HTML que  possibilite  o  envio  manual  de  requisições.

A  infra - estrutura  aqui  descrita  deverá  estar  disponível  durante  todo  o  
período  de  realização  de  testes,  até  a  aprovação  formal  do  sistema  pela  
Concedente ,  e  deverá  ser  a  mesma  para  os  requisitos  funcionais  e  não-
funcionais.  A  Concedente  poderá  exigir  essa  mesma  infra - estrutura  para  
realização  de  testes  sempre  que  houver  alterações  relevantes  no  sistema  de  
jogos  ou  quando  novos  tipos  de  jogos  forem  ofertados.

5.2.  Evolução  do  número  de  terminais  durante  a vigência  do  contrato

A Concessionária  deverá  manter  terminais  em  operação  em  número  igual  ou  
superior  ao  limite  mínimo  aqui  estipulado.  Esse  limite  mínimo  cresce  ao  
longo  do  período  de  vigência,  conforme  apresentado  na  tabela  abaixo.  

Marco Número  mínimo  de  terminais  em  
operação

Início  da  operacionalização  do  
primeiro  jogo

500

Término  do  primeiro  ano  de  contrato 1000

Término  do  terceiro  ano  de  contrato 2500

Tabela  3  Evolução  do  número  mínimo  de  terminais  em  operação

O número  mínimo  de  terminais  considera  terminais  convencionais  e  sem  fio,  
somados.  Não  há  restrição  quanto  à  distribuição  desse  número  entre  
convencionais  e  sem  fio,  tal  distribuição  será  definida  mediante  estudos  de  
viabilidade  e demandas  pelos  pontos  de  venda.
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Em se  tratando  de  Consórcio  a  responsabilidade  por  garantir  a  instalação  dos  
terminais  e  construir  os  indicadores  do  contrato  relativo  ao  Número  de  
Terminais  em  Operação  é da  empresa  líder .

Elaboração  do  Projeto  Básico :

Equipe  Técnica  da  LEMG e Equipe  Técnica  da  FUNDEP /  SYNERGIA.

Aprovação  do  Projeto  Básico .

Ernani  Campos  Porto.
Diretor  Geral  da  Lemg
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A  _______________  (nome  da  empresa  OU  DO  CONCORCIO  ),  CNPJ  n°  
________________, com  sede  na  ______________________, neste  ato  representada  
pelo(s)  _________ (diretores  ou  sócios,  com  qualificação  completa  – nome,  RG, 
CPF,  nacionalidade,  estado  civil,  profissão  e  endereço)  
__________________________ pelo  presente  instrumento  de  mandato,  nomeia  e  
constitui,  seu  Procurador  o  Senhor  ________________  (nome,  RG,  CPF, 
nacionalidade,  estado  civil,  profissão  e  endereço),  ______________________,  a  
quem  confere  amplos  poderes  para  junto  a  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais  
praticar  os  atos  necessários  para  representar  a  outorgante  na  licitação  
CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  INTERNACIONAL  LEMG  N°  001 /2009  ), 
conferindo - lhe,  ainda,  poderes  especiais  para  apresentar  lances  verbais  de  
ofertas  de  remuneração  a  LEMG  ,   desistir  de  recursos,  interpô - los  , 
confessar,  transigir,  desistir,  firmar  compromissos  ou  acordos,  neste  certame  
licitatório,  receber  e dar  quitação,   dando  tudo  por  bom  firme  e valioso,  e, em  
especial,  para  __________________ (se  for  o  caso  de  apenas  uma  licitação).

Local,  Data  e Assinatura

No caso  do  consórcio  a  assinatura  deverá  ser  do  representante  legal  da  
empresa  lider.
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ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE CONCESSÃO,  QUE ENTRE SI FAZEM O 
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  POR  INTERMÉDIO  DA 
LOTERIA DO  ESTADO  DE MINAS  GERAIS EA EMPRESA 
XXX OU O CONSORCIO.

CONTRATO N° XXX, DE XX/XX/XXXX.

O Estado  de  Minas  Gerais,  por  intermédio  da  Loteria  do  Estado  de  Minas  
Gerais ,  autarquia  estadual,  com  sede  à  Rua  Rio  de  Janeiro  n°  1.819,  Bairro  
Lourdes,  Belo  Horizonte,  Minas  Gerias,  Brasil,  América  do  Sul,  30.160 - 042,  
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  17.255.670 /0001 - 51,  doravante  denominada  
simplesmente  LEMG,  neste  ato  representada  por  seu  Diretor - Geral,  Senhor  
Ernani  Campos  Porto,  CPF n°  XXX e  a  Empresa  /Consórcio,  XXX com  sede  a  
rua................. 
Bairro........................Cidade...........................Estado.....................Brasil,  inscrita  no  
CNPJ sob  o  n°  XXX, doravante  denominada  simplesmente  CONCESSIONARIA , 
neste  ato  representada  por  seu  XXX, Senhor  XXX, CPF n°  XXX, RG n°  XXX, 
decidem  celebrar  o  presente  Contrato  de  Concessão  de  Serviços  ,  que  se  
regerá  pelas  disposições  da  Lei  Federal  n°  8.666,  de  21/06 / 1993,  pela  Lei 
Federal  n°  8.987,  de  13/02 / 1995  com  suas  alterações  e  demais  dispositivos  
legais  aplicáveis,  pelo  disposto  no  Edital  de  Concorrência  Pública  
Internacional  LEMG 001/2009,  pela  propos ta  de  Maior  Oferta  no  certame  
licitatório,  que  integram  este  instrumento  independe  de  transcrição  e  pelas  
clausulas  e condições  a  seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui  objeto  deste  contrato  a  outorga  da  Concessão  da  implantação  e 
operação  dos  Jogos  On- Line  /  Real  Time,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  por  
conta  e risco  da  CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1  -  A outorga  da  Concessão  vigorará  pelo  prazo  de  6  (seis)  anos,  a  partir  da  
assinatura  deste  instrumento  contratual.
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2.2  –  A  outorga  da  concessão  poderá  ser  prorrogada  por  igual  período,  
mediante  assinatura  de  Termo  Aditivo,  desde  que  as  metas  estabelecidas  no  
Projeto  Básico  (Anexo  I) a  este  contrato  sejam  atingidas,  os  indicadores  de  
desempenho  da  CONCESSIONÁRIA  recomendem  a  prorrogação;  e  existam  
ganhos  financeiros  para  os  projetos  sociais  financiados  com  os  recursos  de  
jogos  pelo  Estado  de  Minas  Gerais.  

2.3  – São  indicadores  de  desempenho  do  contrato,  com  medição  mensal  e  
acumulada  anual,  realizada  pela  fiscalização  do  contrato:

2.3.1  -  Número  de  Terminais  em  Operação;

2.3.2  – Disponibilidade  do  Sistema;

2.3.3  – Funcionalidade  de  Gestão  dos  Jogos;

2.3.4  – Crescimento  anual  da  receita  liquida  da  LEMG

2.4  –  A  prorrogação  contratual  condiciona - se,  ainda,  a  observância  pela  
CONCESSIONÁRIA dos  demais  dispositivos  estabelecidos  neste  contrato

2.5  –  Em  se  tratando  de  Consórcio,   a  empresa  líder  é  responsável  por  
realizar  as  medições  mensais  e  construir   os  indicadores   de  desempenho  da  
Concessionária,  na  execução  do  objeto  desta  concessão.  

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR DO CONTRATO

3.1  – Para  efeitos  legais  dá- se  ao  presente  instrumento  o  valor  estimado  de  
R$ 460.200.000,00  (quatrocentos  e  sessenta  milhões  e  duzentos  mil  reais)  ou  
US$ 227.833.061,00,   estimado  em   arrecadação  bruta   por   seis  anos.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA

4.1  – A parcela  de  remuneração  a  LEMG e os  demais  valores  recolhidas  para  a  
Concedente  , decorrentes  do  presente  contrato  ,serão  depositados   no   Caixa  
Único  do  Tesouro  Estadual,  mediante  documento  de  arrecadação  –  DAE e  
registradas  na  rubrica  orçamentária  1990990000  -  Outras  Receitas,da  
autarquia.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DAS  ESPECIFICAÇÕES  E  DAS  CONDIÇÕES  DA  
EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

5.1  -  As  especificações  técnicas  e  as  condições  da  execução  do  objeto  contratual  
estão  definidas  neste  Contrato  de  Concessão,  no  Projeto  Básico,  Anexo  I ao  edital  de  
licitação  , e na  proposta  da  CONCESSIONARIA, que  integram  este  documento.

CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO DAS PARTES

6.1  – As partes  serão  remuneradas  com  base  na  arrecadação  líquida.
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6.1.1  – A arrecadação  líquida  será  calculada  pela  fórmula:

Arrecadação  líquida  =  Arrecadação  bruta  – despesa  com   Marketing  e  
despesa  com   Premiação

Sendo:

6.1.1.1  -  Arrecadação  bruta:  valor  total  arrecadado  em  apostas;

6.1.1.2  –  Despesa  com   Marketing:  valor  corresponden te  ao  montante  
arrecadado  em  apostas  multiplicado  pelo  percentual  aprovado  em  cada  plano  
de  jogo  destinado  a publicidade;

6.1.1.3  -  Premiação:  valor  corresponden te  ao  montante  arrecadado  em  
apostas  multiplicado  pelo  percentual  aprovado  em  cada  plano  de  jogo  
destinado  a premiação.

6.2  – Caberá  à  LEMG o  valor  equivalente  a  XXX% da  arrecadação  líquida,  a  
título  de  remuneração  pela  concessão.

6.3  – Para  execução  do  objeto  contratual,  caberá  à  CONCESSIONÁRIA o  valor  
equivalente  a  XXX% da  arrecadação  líquida.

CLÁUSULA SETIMA – DOS REPASSES DEVIDOS À LEMG

7.1  –  O  rateio  do  valor  liquido  arrecadado  nas  apostas  captadas  será  
realizado  semanalmente,  até  o  terceiro  dia  útil  de  cada  semana.  .

7.2  – Os   repasses  em  favor  da  LEMG serão  efetivados  mediante  quitação  de  
DAE -  Documento  de  Arrecadação  Estadual  junto  às  instituições  bancárias  
credenciadas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  de  Minas  Gerais  (Banco  do  
Brasil,  Banco  Itaú,  Banco  Mercantil  do  Brasil,  Bancoob  e Bradesco).

CLÁUSULA OITAVA  – DO FUNDO  CONTABIL DA  CONCESSIONÁRIA PARA 
PAGAMENTO DO PREMIO 

8.1  – O Fundo  de  Premiação  será  constituído  conforme  a seguinte  fórmula:

Fundo  de  Premiação  =  
(Arrecadação  bruta  x  Percentual  de  premiação)  -  Premiação  atribuída  na  
extração
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Sendo:
8.1.1  -  Arrecadação  bruta:  valor  total  arrecadado  em  apostas;

8.1.2  -  Percentual  de  premiação:  percentual  de  premiação  aprovado  no  plano  
de  jogo,  sendo  que  o  percentual  de  premiação  nunca  será  inferior  a  60% da  
arrecadação  bruta;

8.1.3  -  Premiação  atribuída  na  extração:  valor  dos  prêmios  contidos  nas  
apostas  realizadas.

8.2  – A prescrição  dos  prêmios  atribuídos  ocorre  90  (noventa)  dias  após  sua  
extração.  Ocorrida  a  prescrição,  os  valores  deverão  ser  repassados  à  LEMG, 
mensalmente,  acompanhados  de  respectivo  relatório.

8.3  – Os  recursos  para   Premiação  deverão  ser  mantidos  em  conta  corrente  
exclusiva  da  Concessionária  ,  cujas  movimentações  financeiras  somente  
serão  permitidas  para  o  fim  que  se  destinam,  ou  seja,  para  pagamento  de  
despesas  relativas  à  premiação,  ou  recolhimento   ao  Caixa  Unico  do  Tesouro  
Estadual /LEMG..

8.4  –  O  saldo  disponível  nesta  conta  até  o  pagamento.  Os  do  prêmio  ou  
recolhimento  ao  Caixa  único  do  Tesouro  Estadual  /LEMG  deverá  ser  aplicado  
em  fundos  de  investimento  de  curto  prazo  (rentabilidade  diária)  ,.

 8.5  – A Concessionária  deverá  enviar  trimestralmente  os  extratos  da  conta -
corrente  respectiva  à  LEMG,no  ato  de  prestação  de  contas..

CLÁUSULA NONA  – DAS DESPESAS COM  MARKETING

9.1  –As  despesas  com  marketing,  demonst radas  em  procedimento  contábil  
específico  da  Concessionária   ,serão  executadas   com  recursos  decorrentes  
da   seguinte  fórmula:

Fundo  de  Marketing  =  
Arrecadação  bruta  x  Percentual  destinado  a  publicidade  aprovado  no  plano  
de  jogo

9.2  –  As  despesas  com  publicidade  serão  financiadas  com  os  recursos  da  
Concessionária  , de  acordo  com  o  Plano  de  Marketing  previamente  submetido  
a   aprovação   pela  LEMG.

9.3  – As  despesas  relativas  ao  Plano  de  Marketing  do  lançamento  do  primeiro  
jogo  a ser  implantado  correrão  por  conta  da  CONCESSIONÁRIA. 
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.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1  –  A  CONCESSIONÁRIA,  no  ato  de  prestação  de  contas,   deverá  
apresentar  toda  documentação  comprobatória  das  despesas  com  publicidade  
(cópia  de  Notas  Fiscais  ou  documento  equivalente  e  comprovantes  de  
quitação)  para  conciliação,  pela  LEMG, com  o Plano  de  Marketing  previamente  
aprovado.  

10.2  – A periodicidade  dessa  apresentação  será  trimestral..

10.3  – A CONCESSIONÁRIA é  responsável  pelo  recolhimento  do  Imposto  de  
Renda  incidente  sobre  a  premiação  paga  e  de  todos  os  demais  tributos   e  
encargos  trabalhistas,  fiscais,  ou  qualquer  outro  incidente  sobre  o  objeto  da  
concessão,  que  em  nenhuma  hipótese  poderão  ser  repassados  a  LEMG.

.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  –  DA  EVOLUÇÃO  DO  NÚMERO  DE 
TERMINAIS 

11.1  – A CONCESSIONÁRIA deverá  manter  terminais  de  apostas  em  operação  
em  número  igual  ou  superior  ao  limite  mínimo  estipulado  nesta  Cláusula.  
Este  limite  mínimo  deverá  crescer  ao  longo  do  período  de  vigência  
contratual,  conforme  a seguir:

11.1.1  –  Início  da  operacionalização  do  primeiro  jogo:  mínimo  de  500  
(quinhentos)  terminais  de  apostas  em  operação;

11.1.2  – Término  do  primeiro  ano  de  contrato:  mínimo  de  1.000  (um  mil)  
terminais  de  apostas  em  operação;

11.1.3  – Término  do  terceiro  ano  de  contrato:  mínimo  de  2.500  (dois  mil  e  
quinhentos)  terminais  de  apostas  em  operação.

11.2  – O  número  mínimo  de  terminais  considera  terminais  convencionais  e  
sem  fio,  somados.  Não  há  restrição  quanto  à  distribuição  deste  número  entre  
convencionais  e  sem  fio,  tal  distribuição  será  definida  mediante  estudos  de  
viabilidade  e demanda  dos  pontos  de  venda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  -  DA GARANTIA DE DISPONIBILIDADE

12.1  – A CONCESSIONÁRIA deverá  garantir  a  disponibilidade  do  sistema  de  
jogos  para  assegurar  que  a  arrecadação  dos  jogos  não  seja  comprometida  
com  eventuais  falhas  do  sistema.
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13.2  –  A  CONCESSIONÁRIA  deverá  apresentar  relatórios  mensais  de  
disponibilidade  e,  em  caso  de  períodos  de  indisponibilidade  maiores  que  o  
limite  tolerável,  deverá  ressarcir  à  LEMG o  valor  corresponden te  à  perda  de  
arrecadação  no  período  de  indisponibilidade  que  exceder  esse  limite.

13.2.1  – Os  relatórios  serão  emitidos  separadamente  para  cada  um  dos  jogos  
em  operação  e deverão  conter  as  seguintes  informações:

a) Jogo:  Identificação  do  jogo  ao  qual  se  refere  o  relatório;

b) Período:  Período  ao  qual  se  referem  os  dados  (deve  ser  sempre  referente  a  
um  mês  de  calendário  – janeiro,  fevereiro,  etc.);

c) Horas  de  operação  previstas:  Total  de  horas  de  operação  previstas  no  mês,  
para  o  jogo  em  questão,  considerando  o  horário  de  operação  do  jogo  e  o  
número  de  dias  do  mês  ao  qual  se  refere  o  relatório;

d)  Falhas  de  disponibilidade  ocorridas:  Descrição  de  cada  falha  de  
disponibilidade  no  sistema  que  tenha  ocorrido  dentro  do  horário  de  
operação  do  jogo.  Considera - se  como  falha  de  disponibilidade  qualquer  
evento  que  tenha  gerado  indisponibilidade  do  jogo,  sendo  esta  caracterizada  
por  qualquer  uma  das  situações  abaixo:

d.1  -  Indisponibilidade  total:  interrupção  na  operação  do  jogo  no  sistema  de  
jogos,  em  função  de  qualquer  tipo  de  problema  (rede,  defeito  de  software,  
falha  de  hardware,  etc.);

d.2  -  Interrupção  de  ciclos  de  extração:  interrupção  de  algum  ciclo  de  
extração  em  execução  ou  ocorrência  de  intervalo  de  tempo  entre  o  término  
de  um  ciclo  de  extração  e  início  do  ciclo  seguinte,  em  função  de  falha  do  
sistema.

e -  Para  cada  falha  ocorrida,  devem  ser  informados  os  seguintes  dados:

e.1  -  Data  e  hora  em  que  o  jogo  tornou - se  indisponível  em  função  da  falha  
ocorrida;

e.2  -  Data  e  hora  em  que  o  jogo  tornou - se  novamente  disponível  após  a  
ocorrência  da  falha;

e.3  -  Tempo  de  indisponibilidade,  calculado  como  a  diferença  em  horas  entre  
os  dois  valores  anteriores;

e.4  -  Descrição  da  falha  ocorrida;

e.5  -  Descrição  das  causas  da  falha;

e.6  -  Descrição  de  como  a falha  foi  solucionada;
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f) Tempo  total  de  indisponibilidade:  Soma  do  tempo  de  indisponibilidade  de  
cada  uma  das  falhas  no  mês;

g) Disponibilidade  obtida  (%): Disponibilidade  total  obtida  no  mês,  calculada  
a  partir  da  fórmula:

Disponibilidade  obtida  =
100X[(Horas  de  operação  previstas)  –  (Tempo  total  de  
indisponibilidade)]
(Horas  de  operação  previstas)

12.3  – O limite  mínimo  tolerável  para  a  disponibilidade  obtida  em  um  mês  é  
de  99,80%, considerando  cada  jogo  individualmente.

12.4  –  Falhas  que  não  sejam  de  responsabilidade  da  CONCESSIONÁRIA 
podem  ser  desconsideradas  no  cálculo  da  disponibilidade  obtida,  desde  que  
isso  seja  prévia  e  expressamente  autorizado  pela  LEMG. Dentre  estas  causas  
incluem - se  desastres  naturais,  tais  como:  incêndios,  inundações,  furacões,  
terremotos.  Também  incluem - se  acidentes  causados  pelo  homem,  tais  como  
rompimentos  acidentais  de  linhas  de  comunicação  do  sistema  de  jogos.

12.5  –  O  monitoramento  do  sistema  de  jogos  para  recuperação  das  
informações  contidas  nos  relatórios  é  de  responsabilidade  da  
CONCESSIONÁRIA, ficando  reservado  à  LEMG o direito  de  realizar,  a  qualquer  
momento,  auditorias  para  verificar  a  veracidade  das  informações  prestadas  
nos  relatórios.

12.6  – Caso  a  disponibilidade  obtida  em  um  mês  para  um  jogo  seja  inferior  
ao  limite  mínimo  tolerável,  a  CONCESSIONARIA  deverá  ressarcir  à  LEMG o  
valor  corresponden te  aos  prejuízos  causados  à  arrecadação  em  função  dos  
problemas  ocorridos.  Esse  valor  corresponde  à  arrecadação  média  do  jogo  
por  hora  de  operação  (calculada  com  base  no  mês  anterior  ao  mês  de  
referência  do  relatório)  multiplicada  pelo  número  de  horas  de  
indisponibilidade  que  ultrapassaram  o  limite  tolerável  (considerando  horas  
fracionadas,  e  não  somente  horas  inteiras).  A  fórmula  de  cálculo  a  ser  
aplicada  será:

Valor  a  ressarcir  à  LEMG =
[(Disponibilidade  mínima  tolerável)  –  (Disponibilidade  obtida)]  X  (Horas  de  
operação  previstas)  X (Valor  médio  de  arrecadação  por  hora)
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Sendo:

12.6.1  Disponibilidade  mínima  tolerável:  99,80%;

12.6.2  -  Disponibilidade  obtida:  Disponibilidade  obtida  no  mês  para  o  jogo  
em  questão,  conforme  as  regras  de  cálculo  definidas  para  o  relatório  de  
disponibilidade;

12.6.3  -  Horas  de  operação  previstas:  horas  de  operação  previstas  para  o  
jogo  no  mês  de  referência,  conforme  as  regras  de  cálculo  definidas  para  o  
relatório  de  disponibilidade;

12.6.4  -  Valor  médio  de  arrecadação  por  hora:  [(Arrecadação  bruta  total  do  
jogo  no  mês  anterior  ao  mês  de  referência)  /  (Número  de  horas  reais  de  
operação  do  jogo  no  mês  anterior)]  X (fração  correspondente  à  parte  da  
LEMG em  relação  à  arrecadação  bruta,  no  rateio  da  arrecadação).

12.7  –  A  regra  de  ressarcimento  de  perdas  de  arrecadação  por  
indisponibilidade  será  aplicada  a  partir  do  segundo  mês  de  operação  de  cada  
jogo.  Os  relatórios  de  disponibilidade,  no  entanto,  devem  ser  emitidos  desde  
o  primeiro  mês.

12.8  – Caso  a  disponibilidade  obtida  em  algum  mês  seja  inferior  a  90%, sem  
justificativa  apresentada  pela  CONCESSIONÁRIA  (contendo  planos  de  ação  
para  contornar  os  problemas  ocorridos)  e  expressamente  aceita  pela  LEMG, 
tal  fato  será  caracterizado  como  inexecução  parcial  de  contrato  e  a  LEMG 
tomará  as  medidas  cabíveis.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  -  DAS  FUNCIONALIDADES  DE  GESTÃO 
DOS JOGOS

13.1  – Todas  as  funcionalidades  descritas  nos  subitens  a  seguir  deverão  estar  
disponíveis  para  acesso  pela  LEMG, a  partir  de  computador  instalado  pela  
CONCESSIONÁRIA na  sede  da  LEMG em  Belo  Horizonte.

13.1.1  – Emissão  de  relatório  de  acompanhamento  financeiro,  por  jogo.  O 
relatório  deverá  ser  emitido  para  um  período  parametrizável  (com  
capacidade  de  consulta  às  informações  por  todo  o  período  de  vigência  do  
contrato),  e deve  conter  as  seguintes  informações:  

a) Arrecadação  bruta;  

b) Premiação  bruta  (discriminando  prêmio  líquido  e I.R.) atribuída;  

c) Premiação  bruta  (discriminando  prêmio  líquido  e I.R.) paga;  

d) Premiação  bruta  (discriminando  prêmio  líquido  e I.R.) a  pagar;
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e) Comissão  do  revendedor;  

f) Despesas  com   marketing;  

g) Despesas  com  premiação;

h) Valores  devidos  à  CONCESSIONÁRIA; 

i) Valores  devidos  à  LEMG.

14.1.2  –  Emissão  de  relatório  de  prêmios  prescritos,  por  jogo.  O  relatório  
deve  exibir,  para  semanas  que  já  estejam  fora  do  período  de  vigência,  qual  o  
valor  de  prêmios  atribuídos  e não- pagos.

14.1.3  – Emissão  de  relatório  de  pontos  de  venda,  que  deve  exibir:

a) Dados  cadastrais  do  ponto  de  venda  (endereço,  razão  social,  etc.);

b) Quantidade  e identificação  dos  terminais  instalados;

c) Quantidade  e identificação  dos  terminais  em  operação.

14.1.4  – Emissão  de  relatório  detalhado  por  terminal  de  apostas,  exibindo:

a) Número  de  apostas  realizadas  no  terminal  por  período,  por  jogo;

b) Volume  financeiro  arrecadado  no  terminal  por  período,  por  jogo.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

14.1  –  Submeter - se  às  condições  estabelecidas  neste  instrumento  e  
respectivo  Anexo  -  Especificações  Técnicas  e  Condições  Gerais  de  
Implantação  e Operação  de  Jogos  On- Line  /  Real  Time,  assim  como  ao  Edital  
de  Licitação  Concorrência  Pública  Internacional  LEMG  N°  001/2009  e 
respectiva  propos ta  vencedora,  partes  integrantes  deste  contrato.

14.2  – Prestar  serviços  adequados,  ininterrup tos,  com  garantia  de  qualidade  e  
eficiência  na  forma  e  condições  estabelecidas  neste  Contrato  e  respectivo  
Anexo  e em  conformidade  com  a proposta  apresentada.

14.3  – Aceitar  e acatar  as  alterações  propostas  pela  fiscalização  da  LEMG, que  
tenham  por  finalidade  o melhor  e adequado  atendimento  ao  usuário.

14.4  –  Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  
fiscalização  da  LEMG,  obrigando - se  a  atender,  de  imediato,  todas  as  
reclamações  a  respeito  da  qualidade  da  prestação  dos  serviços.

14.5  – Prestar  esclarecimentos  à  fiscalização  da  LEMG sobre  eventuais  atos  
ou  fatos  noticiados  que  envolvam  o  nome  da  CONCESSIONÁRIA 
independentemente  de  solicitação.
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14.6  – Zelar  pelo  bom  nome  da  LEMG.

14.7  – Submeter  à  aprovação  da  fiscalização  da  LEMG os  planos  de  jogos,  
para  posterior  implantação.

14.7.1  – A LEMG planeja  ofertar  inicialmente  um  único  jogo  de  prognóstico  
do  tipo  Keno,  com  ciclos  de  extração  de  mesma  duração,  de  4  a  6  minutos.

14.7.2  – Até  o  prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  após  implantação  
do  primeiro  jogo,  a  CONCESSIONARIA deverá  apresentar  mais  um  plano  de  
jogo  para  implantação  imediata.  Posteriormente,  conforme  decisão  conjunta  
com  a  LEMG, novos  jogos  deverão  ser  disponibilizados.  Em decorrência  disto,  
o  sistema  deve  ser  capaz  de  ofertar  até  5  (cinco)  jogos  diferentes  em  
operação  simultânea,  cada  um  com  regras  próprias  estabelecidas  em  seu  
plano  de  jogo.

14.7.3  – Os  jogos  devem  ser  atraentes  para  os  apostadores.  Também  devem  
ser  lucrativos  para  a  LEMG, para  a  CONCESSIONARIA  e  para  os  pontos  de  
venda.

14.8  –  Submeter  à  aprovação  expressa  da  LEMG o  plano  de  publicidade,  
inclusive  peças  promocionais,  antes  da  sua  veiculação.

14.9  – Investir  em  publicidade  o  percentual  estabelecido  em  cada  plano  de  
jogo.

15.10  –  Repassar  à  LEMG, até  o  terceiro  dia  útil  de  cada  semana  o  valor  
referente  à  remuneração  da  concedente.

14.11  –  Repassar  à  LEMG, mensalmente,  os  valores  relativos  à  premiação  
prescrita.

14.12  –  Efetuar,  diretamente  ou  por  meio  de  terceiros,  o  pagamento  de  
prêmios  aos  ganhadores.

14.12.1  – O pagamento  ao  ganhador  de  prêmio  contido  em  recibo  de  aposta  
premiado  e  apresentado  para  validação  em  terminal  de  aposta  de  ponto  de  
venda,  deverá  ser  efetivado  conforme  as  regras  estabelecidas  em  cada  plano  
de  jogo.

14.12.2  – Fica  desde  já  estabelecido  que  todos  os  pagamentos  de  prêmios  
deverão  ser  efetivados  no  prazo  máximo  de  2  (dois)  dias  úteis  após  
apresentação  do  recibo  de  aposta  premiado  em  qualquer  ponto  de  venda.

14.13  –  O  Datacenter  que  abrigará  o  Sistema,  encontra - se  localizado  
a..............................Brasil  está  classificado  de  acordo  com  as  normas  d  e  
Segurança.................,no  que  tange  a  :
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a)  portas  a  prova  de  fogo,  janelas  e  clarabóias  equipadas  com  sensores  de  
ruptura  e  sistema  de  alarme  para  prevenção  em  caso  de  violação  ou  acesso  
não- autorizado  ao  local  do  sistema  central;

b) registro  de  todos  os  visitantes;

c) sistema  contra  roubos,  incêndios,  acessos  não- autorizados  e  inundações,  
para  proteger  áreas  sensíveis;

d)  sistema  de  acesso  com  cartão,  instalado  na  entrada  da  sala  de  
computadores  e outras  áreas  de  segurança.

14.4  –  As  cópias  de  segurança  do  Sistema  ficarão  armazenados  no  
Datacenter,  localizado  a..............................Brasil  ,que  está  classificado  de  
acordo  com  as  normas  de   Segurança.................,e  atende  ao  disposto  nas  
alíneas  anteriores.

14.15  –  Fornecer,  operar,  manter  e  atualizar,  por  sua  própria  conta  ou  
através  de  terceiros,  uma  rede  de  comunicações,  ou  seja,  uma  variedade  de  
equipamentos,  serviços,  aplicações  e  protocolos  de  comunicação  preparados  
para  assegurar  que  a  informação  seja  segura  e  eficientemente  transmitida  
entre  o  Data  Center  e  os  terminais  de  apostas  on- line/real  time  instalados  
nos  pontos  de  venda.  Devem  ser  usados  controles  criptográficos  para  
garantir  a  segurança  de  toda  informação  sendo  comunicada  entre  os  
componentes  do  sistema  de  jogos  ou  armazenada  neles  (incluindo  nos  
terminais  de  apostas  e  banco  de  dados),  para  preservar  a  confidencial  idade,  
integridade  e disponibilidade  de  todas  as  informações  do  sistema  de  jogos.

14.16  –  Responsabilizar - se  pela  implantação  de  todo  o  sistema  de  jogos,  
assim  como  sua  manutenção  durante  todo  o  período  de  vigência  do  contrato.  
Quaisquer  modificações,  aperfeiçoamentos  ou  substituição  de  componentes  
devem  contar  com  aprovação  expressa  da  LEMG antes  de  sua  implementação  
(excetuando - se  remoções  de  defeitos  em  caráter  emergencial,  que  poderão  
ser  justificadas  a posteriori ).

14.17  – Garantir  o  bom  desempenho  de  todo  o  sistema  de  operação  de  jogos  
on- line  /  real  time.  Os  jogos  devem  operar  durante  todo  o  período  
determinado  no  plano  de  jogo,  ininterrup ta mente  e  conforme  tempo  de  
resposta  estabelecido,  para  minimizar  o  risco  de  perdas  de  arrecadação.

14.18  – O  sistema  de  operacionalização  de  jogos  on- line  /  real  time  deve  
prevenir  fraudes  nos  jogos,  para  tal  deverá:

a) garantir  a  aleatoriedade  das  extrações;

b)  garantir  que  apenas  apostas  efetivamente  realizadas  em  terminais  sejam  
registradas  no  sistema;
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c) garantir  que  todas  as  apostas  efetivamente  realizadas  em  terminais  sejam  
registradas  no  sistema;

d)  impedir  a  inserção  fraudulenta  de  apostas  após  a  extração  do  respectivo  
resultado;

e) impedir  o  acesso  a  informações  privilegiadas  do  sistema,  que  possam  ser  
usadas  para  a  realização  irregular  de  apostas  – por  exemplo,  o  resultado  de  
um  ciclo  de  extração;

f)  impedir  o  pagamento  de  prêmios  para  portadores  de  recibos  de  aposta  
falsificados.

14.19  – Dispor  de  todo  o  suporte  técnico  e  de  infra - estrutura  necessários  à  
instalação,  ajustes  e  configuração  dos  equipamentos,  bem  como  necessários  
à  resolução  dos  problemas  técnicos  de  toda  ordem.

14.20  – Comprovar  a  legalidade  da  procedência  de  todos  os  equipamentos  e  
materiais  utilizados  para  operação  dos  jogos.

14.21  – Operar  os  terminais  de  apostas  em  ambientes  sociais  fechados  ou  
abertos  (não  itinerantes),  tanto  para  terminais  convencionais  quanto  para  
terminais  sem  fio.

14.22  – Contar  com  uma  representação  comercial,  com  escritório  na  cidade  
de  Belo  Horizonte /MG,  com  funcionamento  em  horário  comercial,  para  
atendimento  aos  pontos  de  venda  existentes  e  para  abertura  de  novos  
pontos,  assim  como  para  contato  com  a  LEMG. Essa  representação  comercial  
deverá  prestar  atendimento  a  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.

14.23  –  Oferecer  infra - estrutura  de  atendimento,  por  meio  de  linha  
telefônica  gratuita  (i.e.,  0800),  aos  pontos  de  venda  e  aos  apostadores.  Essa  
linha  deverá  estar  disponível  durante  todo  o  horário  de  operação  dos  jogos,  
objetivando:

a) abertura  de  chamados  de  suporte  técnico;

b)  esclarecimento  de  dúvidas  de  apostadores  em  geral,  com  atendimento  
imediato;

c)  atendimento  a  ganhadores  cujos  prêmios  não  tenham  sido  pagos  pelos  
pontos  de  venda,  observadas  as  disposição  relativas  ao  pagamento  de  
premiação  a ganhadores.

14.24  – Emitir,  sempre  que  solicitado  pela  LMEG, relatório  quantitativo  sobre  
as  demandas  do  tele- atendimento.
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14.25  –  Disponibilizar  mecanismos  para  acompanhamento  preciso  pela  
LEMG, de  todo  o  fluxo  financeiro  e operacional  dos  jogos.  A operação  de  todo  
o  sistema  deve  ser  transparente  para  a  LEMG,  que  deve  ser  provida  de  
mecanismos  livres  de  vícios  para  acompanhar  a  operação  dos  jogos.

14.26  – Autorizar  a  inspeção  por  auditoria  designada  pela  LEMG, a  qualquer  
momento.  No  exercício  da  fiscalização,  a  LEMG  terá  acesso  aos  dados  
relativos  à  administração,  contabilidade,  recursos  técnicos,  econômicos  e  
financeiros  da  CONCESSIONÁRIA A  fiscalização  do  serviço  será  feita  por  
intermédio  de  órgão  técnico  da  LEMG ou  por  empresa  por  ela  contratada.

14.27  – Permitir  aos  encarregados  da  fiscalização  da  LEMG, livre  acesso,  em  
qualquer  época,  às  obras  e  demais  instalações  e  serviços,  objeto  da  
concessão.

14.28  –  Disponibilizar,  ao  final  do  contrato,  acesso  às  informações  sobre  
todo  o  movimento  realizado,  mantendo  tais  informações  por  180  (cento  e 
oitenta)  dias  após  o  encerramento  do  contrato.  Além  disso,  a  
CONCESSIONÁRIA  deverá  manter  instaladas  e  operacionais  as  
funcionalidades  de  emissão  de  relatórios  do  sistema  de  gestão  de  jogos  
previstas  na  Cláusula  Décima  Quarta  deste  contrato,  assim  como  a  
ferramenta  de  geração  de  relatórios  prevista  no  Anexo  deste  instrumento  
(Ferramenta  de  Geração  de  Relatórios  com  Acesso  ao  Banco  de  Dados),  para  
utilização  pela  LEMG,  por  180  (cento  e  oitenta)  dias  após  o  término  da  
vigência  do  contrato.

14.29  –  Ser  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  LEMG ou  a  
terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  prestação  dos  
serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade,  quando  da  
fiscalização  ou  o acompanhamento  pela  LEMG.

14.30  – Cumprir  todas  as  leis  federais,  estaduais  e  municipais  pertinentes  e  
responsabilizar - se  por  todos  os  prejuízos  decorrentes  de  infrações  a  que  
houver  dado  causa.

14.31  – Cumprir  a  legislação  trabalhista  com  relação  a  seus  funcionários  e,  
quando  for  o  caso,  com  relação  a  funcionários  de  terceiros  contratados.

14.32  –  As  contratações,  inclusive  de  mão- de- obra,  feitas  pela  
CONCESSIONÁRIA serão  regidas  pelas  disposições  de  direito  privado  e  pela  
legislação  trabalhista,  não  se  estabelecendo  qualquer  relação  entre  os  
terceiros  contratados  pela  CONCESSIONÁRIA e a  LEMG.

14.33  – Assumir,  com  exclusividade,  todos  os  impostos  e  taxas  que  forem  
devidos  em  decorrência  do  objeto  deste  contrato,  bem  como  as  contribuições  
devidas  à  Previdência  Social,  encargos  trabalhistas,  prêmios  de  seguro  e  de  

Aprovado  pelo Procurador Chefe Marcílio  Alves Prado Página 82 /87



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS- LEMG

CONCORRÊNCIA  PÚBLICA INTERNACIONAL -  LEMG 0 0 1 / 2 0 0 9

acidentes  de  trabalho  e  outras  despesas  que  se  fizerem  necessárias  ao  
cumprimento  do  objeto  pactuado.

14.34  –  Se  houver  ação  trabalhista  envolvendo  os  serviços  prestados,  a  
CONCESSIONÁRIA  adotará  as  providências  necessárias  no  sentido  de  
preservar  a  LEMG e  mantê - la  a  salvo  de  reivindicações,  demandas,  queixas  
ou  despesas  de  qualquer  natureza  e,  não  o  conseguindo,  se  houver  
condenação,  reembolsará  a  LEMG  das  importâncias  que  esta  tenha  sido  
obrigada  a  pagar,  dentro  do  prazo  improrrogável  de  10  (dez)  dias  úteis  a  
contar  da  data  do  efetivo  pagamento.

14.35  – Somente  divulgar  informações  acerca  da  execução  do  objeto  deste  
contrato,  que  envolva  o  nome  da  LEMG, mediante  sua  prévia  e  expressa  
autorização.

14.36  – Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  exigidas  
na  Concorrência  LEMG N° 001/2009  que  deu  origem  a este  contrato.

14.36  -  No caso  de  consórcio,  garantir  à  execução  da  parcela  de  responsabilidade  de  
cada  consorciada  na  forma  indicada  na  proposta,  assegurada  aquelas  conferidas  a  
empresa  líder  e  garantir   a   solidariedade  de    todo  o  grupo,  com  o  objeto  desta  
concessão .

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  -  DAS OBRIGAÇÕES DA LEMG

15.1  -   Fiscalizar  permanentemente   a  execução  dos  serviços  concedidos.

15.2  –  Aplicar  as  penalidades  contratuais,  conforme  estabelecido  no  edital  
de  licitação.

15.3  –  Intervir  na  prestação  do  serviço,  nos  casos  e  condições  previstos  em  
lei  e neste   contrato.

15.4  –  Fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela  
CONCESSIONARIA  inclusive  quanto  à  continuidade  da  execução  do  objeto  
contratual,  que  ressalvados  os  casos  de  força  maior,  justificados  e  aceitos  
pela  LEMG, não  devem  ser  interrompidas.

15.5  –  Analisar  e  aprovar  os  planos  de  jogos  propostos  pela  
CONCESSIONARIA 

15.6  –  Analisar  e  aprovar  o  plano  de  marketing  proposto  pela  
CONCESSIONARIA, assim  como  a prestação  de  contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1  –  Conforme  disposto  no  Decreto  n°  44.431,  de  29/12 / 06,  aos  
fornecedores  que  descumprirem  total  ou  parcialmente  os  contratos  
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celebrados  com  a  Administração  Pública  Estadual,  serão  aplicadas  as  sanções  
previstas  no  art.  87  da  Lei  Federal  n°  8.666,  de  1993,  com  observância  do  
devido  processo  administra tivo,  respeitando - se  o  contradi tório  e  a  ampla  
defesa,  de  acordo  com  o  disposto  na  Lei n°  14.184,  de  31  de  janeiro  de  2002,  
além  dos  seguintes  critérios:

I -  advertência  escrita  -  comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  
da  CONCESSIONARIA   sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  
obrigações  assumidas,  e  a  determinação  da  adoção  das  necessárias  medidas  
de  correção;

II – multa  de  20% (vinte  por  cento)  sobre   :

a  -  o  valor  mensal  relativa  à arrecadação  liquida  de  4(quatro)  semanas  
da  Concessionária , no  caso  do  primeiro  fato  gerador  da  multa;  contada  a  
primeira  semana  da  data  registrada  pela  fiscalização  da  LEMG  da  
inadimplência  contratual,  por  inobservância  deste  contrato,  das  condições  
constantes  do  Projeto  Básico  ou  das  cláusulas  do  Edital  e  dos  termos  da  
Proposta.  de  Maior  Oferta

b -  valor  total  da  arrecadação  liquida  anual   da  Concessionária , no  caso  
de  segunda  reincidência  do  mesmo  fato  gerador  da  multa,  registrado  pela  
fiscalização  da  LEMG,  contados  do  primeiro  registro  da  inadimplência  
contratual;

c  – valor  total  da  arrecadação  liquida  da  Concessionária  com  o  contrato , 
até  o  mês  anterior  ao  da  aplicação  da  multa,  no  caso  da  terceira  
reincidência  do  mesmo  fato  gerador  da  multa,  contados  do  primeiro  
registro  da  inadimplência  contratual  pela  fiscalização  da  LEMG.

16.2.1  -  O  valor  da  multa  aplicada  nos  termos  do  Item  II   acima  se  não  
recolhidos  pela  Concessionária  a  LEMG, no  prazo  de  30  dias  de  aplicação  da  
multa   poderá  ser   descontado  do  valor  da  garantia  prestada  pela  Contratada.

16.3  – Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  com  o  Estado  de  
Minas  Gerais  por  02  (dois)  anos;

16.4  – Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  o  Estado  de  
Minas  Gerais  na  forma  prevista  no  inciso  IV do  artigo  87  da  Lei  8.666  de  
21.06.93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA  – DA RESCISÃO

17.1  – O presente  contrato  poderá  ser  rescindido  pelos  motivos  previstos  nos  
art.  77  e  78  e  nas  formas  estabelecidas  no  art.  79,  todos  da  Lei  Federal  n°  
8.666 /93.

17.2  –  A  rescisão,  por  algum  dos  motivos  previstos  na  Lei  Federal  n°  
8.666 /93,  não  dará  à  CONCESSIONÁRIA  direito  a  indenização  a  qualquer  
título,  independentemente  de  interpelação  judicial  ou  extrajudicial.

17.3  – Extingue - se  a  concessão  por:

I -  advento  do  termo  contratual;

II -  caducidade;

III -  rescisão;

IV -  anulação;  e

V  -  falência  ou  extinção  da  empresa  concessionária  e  falecimento  ou  
incapacidade  do  titular,  no  caso  de  empresa  individual.

17.4  –  A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  acarretará,  a  critério  do  
poder  concedente,  a  declaração  de  caducidade  da  concessão  ou  a  aplicação  
das  sanções  contratuais,  respeitadas  as  disposições  deste  subitem,  as  
estabelecidas  a  seguir  e as  normas  convencionadas  entre  as  partes.

17.4.1  –  A  transferência  de  concessão  ou  do  controle  societário  da  
concessionária  sem  prévia  anuência  do  poder  concedente  implicará  a  
caducidade  da  concessão.

17.4.1.1  – Para  fins  de  obtenção  da  anuência  de  que  trata  o  subitem  17.4.1  
acima,  o  pretendente  deverá:

I  -  atender  às  exigências  de  capacidade  técnica,  idoneidade  financeira  e  
regularidade  jurídica  e fiscal  necessárias  à  assunção  do  serviço;  e

II -  comprometer - se  a  cumprir  todas  as  cláusulas  do  contrato  em  vigor.

17.4.2  –  A  caducidade  da  concessão  poderá  ser  declarada  pelo  poder  
concedente  quando:

I  -  o  serviço  estiver  sendo  prestado  de  forma  inadequada  ou  deficiente,  
tendo  por  base  as  normas,  critérios,  indicadores  e  parâmetros  definidores  da  
qualidade  do  serviço  constantes  deste  Contrato  e seu  Anexo;
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II  -  a  CONCESSIONÁRIA descumprir  cláusulas  contratuais  ou  disposições  
legais  ou  regulamentares  concernentes  à  concessão;

III  -  a  CONCESSIONÁRIA  paralisar  o  serviço  ou  concorrer  para  tanto,  
ressalvadas  as  hipóteses  decorrentes  de  caso  fortuito  devidamente  
justificado  pela  EMPRESA e aceito  pela  LEMG ou  força  maior;

IV  -  a  CONCESSIONÁRIA perder  as  condições  econômicas,  técnicas  ou  
operacionais  para  manter  a  adequada  prestação  do  serviço  concedido;

V -  a  CONCESSIONÁRIA não  cumprir  as  penalidades  impostas  por  infrações,  
nos  devidos  prazos;

VI -  a  CONCESSIONÁRIA não  atender  a  intimação  do  poder  concedente  no  
sentido  de  regularizar  a  prestação  do  serviço;  e

VII -  a  CONCESSIONÁRIA for  condenada  em  sentença  transitada  em  julgado  
por  sonegação  de  tributos,  inclusive  contribuições  sociais.

17.4.3  – A declaração  da  caducidade  da  concessão  deverá  ser  precedida  da  
verificação  da  inadimplência  da  concessionária  em  processo  administrativo,  
assegurado  o direito  de  ampla  defesa.

17.4.4  – Não  será  instaurado  processo  administra tivo  de  inadimplência  antes  
de  comunicados  à  CONCESSIONÁRIA, detalhadamente,  os  descumprimentos  
contratuais  referidos  no  subitem  18.4.2  acima,  dando - lhe  um  prazo  para  
corrigir  as  falhas  e  transgressões  apontadas  e  para  o  enquadramento,  nos  
termos  contratuais.

17.4.5  – Instaurado  o  processo  administrativo  e comprovada  a  inadimplência,  
a  caducidade  será  declarada  por  decreto  do  poder  concedente.

17.4.6  –  Declarada  a  caducidade,  não  resultará  para  o  poder  concedente  
qualquer  espécie  de  responsabilidade  em  relação  aos  encargos,  ônus,  
obrigações  ou  compromissos  com  terceiros  ou  com  empregados  da  
concessionária.

17.5  –  O  contrato  de  concessão  poderá  ser  rescindido  por  iniciativa  da  
concessionária,  no  caso  de  descumprimento  das  normas  contratuais  pelo  
poder  concedente,  mediante  ação  judicial  especialmente  intentada  para  esse  
fim.

17.5.1  – Na  hipótese  prevista  no  subitem  18.5  acima,  os  serviços  prestados  
pela  concessionária  não  poderão  ser  interrompidos  ou  paralisados,  até  a  
decisão  judicial  transitada  em  julgado.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  – DO FORO

18.1  –  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Belo  Horizonte /MG,  para  dirimir  
todas  as  questões  oriundas  do  presente  contrato,  com  a  exclusão  de  
qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja.

E, por  estarem  justas  e  acordadas,  as  partes  assinam  o  presente  contrato  em  
duas  vias  de  igual  teor  e  forma,  juntamente  com  as  testemunhas  abaixo,  de  
tudo   cientes.

LOCAL, DATA E ASSINATURAS

Ernani  Campos  Porto  

Diretor - Geral  da  LEMG                   Representante  Legal  da  Concessionária.
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