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CONTRATO DE CONCESSÃO 

Aos [●] dias do mês de [●] de [●], pelo presente instrumento, de um lado, na 

qualidade de contratante: 

(1) O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA [●], órgão 

integrante da Administração Direta, com endereço em [●], neste ato 

representada pelo Sr. [●], [qualificação], nomeado por Decreto de [●], 

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de [●], doravante denominado 

“Poder Concedente”; e de outro lado, na qualidade de “Concessionária”, 

doravante assim denominada: 

(2) [●], sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

- CNPJ sob o nº [●], com sede no endereço [●], Brasília-DF, neste ato 

devidamente representada pelos Srs. [qualificação]; 

Poder Concedente e Concessionária doravante denominadas, em conjunto, 

como “Partes” e, individualmente, como “Parte”, 

CONSIDERANDO QUE o Poder Concedente decidiu atribuir à iniciativa privada a 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE 

LOTERIAS E JOGOS, doravante denominada simples LOTERIA BRASÍLIA; 

Resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Concessão (o “Contrato”), 

de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

1 Disposições Iniciais 

1.1 As Definições são aquelas discriminadas no item 1 do Edital. 

1.2 Anexos 

1.2.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e 

contratuais, os Anexos relacionados nesta cláusula: 

(i) Anexo 1: Caderno de Encargos. 

(ii) Anexo 2: Indicadores e Parâmetros de Desempenho. 
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(iii) Anexo 3: Composição Societária e Atos Constitutivos 

da Concessionária. 

1.3 Interpretação 

1.3.1 Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

(i) as Definições serão igualmente aplicadas em suas 

formas singular e plural; e 

(ii) as referências ao Contrato ou a qualquer outro 

documento devem incluir eventuais alterações e 

aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes. 

1.3.2 Os títulos dos capítulos e das cláusulas do Contrato e dos 

Anexos não devem ser usados na sua aplicação ou 

interpretação. 

1.3.3 No caso de divergência entre o Contrato e os Anexos, 

prevalecerá o disposto no Contrato. 

1.3.4 No caso de divergência entre os Anexos, prevalecerão 

aqueles emitidos pelo Poder Concedente. 

1.3.5 No caso de divergência entre os Anexos emitidos pelo Poder 

Concedente, prevalecerá aquele de data mais recente. 

1.4 Idioma 

1.4.1 Todos os documentos relacionados ao Contrato e à 

Concessão deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou 

para ela traduzidos, em se tratando de documentos 

estrangeiros. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, 

a versão em língua portuguesa deverá prevalecer. 

2 Objeto do Contrato 

2.1 O objeto do Contrato é a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS E JOGOS, doravante 
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denominada simples LOTERIA BRASÍLIA, no prazo e nas condições 

estabelecidos no Contrato e seus Anexos. 

2.2 A Concessão é remunerada por meio do pagamento do Preço para 

aquisição de bilhetes de loteria e pelo pagamento em relação ao 

registro de apostas pelos Jogadores e Apostadores, bem como por 

meio de outras fontes de receitas, nos termos deste Contrato. 

3 Prazo da Concessão 

3.1 O Prazo da Concessão é de 20 (vinte) anos, contados da Data de 

Eficácia, já computado, nesse prazo, o período necessário para a 

organização da operação da Concessão, ou seja, o período 

necessário para o efetivo início da comercialização dos bilhetes de 

loteria e dos registros das apostas, tanto por meio físico quanto virtual, 

através da Internet ou mobile. 

3.2 Data de Eficácia é a data do efetivo início de contagem do prazo de 

execução contratual, que se operará mediante a publicação do 

extrato do Contrato no DODF. 

3.3 Constituem condicionantes para o início da comercialização dos 

bilhetes de loteria e do registro das apostas:  

3.3.1 o pagamento da primeira parcela da Outorga Inicial de que trata 

a cláusula 4; 

3.3.2 o pagamento e/ou contratação da Garantia de Execução do 

Contrato de que trata a cláusula 8; e 

3.3.3 a contratação do seguro de que trata a cláusula 33. 

3.4 O presente Contrato poderá ser prorrogado a exclusivo critério do 

Poder Concedente, nos termos da lei, nas seguintes hipóteses: 

i. por interesse público, devidamente justificado; 

ii. para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 
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inclusive quando exigidos pelo Poder Concedente 

novos investimentos ou serviços não previstos no 

Contrato. 

3.4.1 Os atos administrativos pertinentes à prorrogação do Contrato 

deverão ser adequadamente motivados pelo Poder 

Concedente, inclusive quanto ao prazo fixado, observada a 

legislação que rege a matéria. 

3.4.2 O instrumento contratual de prorrogação deverá explicitar o 

respectivo prazo e os serviços a serem executados. 

4 Valor do Contrato e Pagamento do Ônus da Outorga 

4.1 O valor do Contrato é de R$ __, que corresponde à estimativa do 

valor real da somatória da Receita Bruta da Concessionária ao longo 

do Prazo da Concessão. 

4.2 A Outorga Inicial será paga à vista no valor da Proposta Econômica 

do Licitante Vencedor até 30 (trinta) dias após a Data da Eficácia, na 

seguinte conta corrente bancária e o comprovante apresentado ao 

Poder Concedente: 

DISTRITO FEDERAL 

CNPJ: [●] 

Banco: [●] 

Agência: [●] 

Conta: [●] 

4.3 Caso a Concessionária não pague as Parcelas da Outorga Inicial, total 

ou parcialmente, incorrerá em correção monetária pelo IPCA a 

partida da Data da Proposta, multa moratória de 0,33% (trinta e três 

centésimos por cento) do valor devido por dia de atraso, limitado a 

20% (vinte por cento), acrescido de juros moratórios equivalentes à 

Taxa Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), aplicáveis até o 

recebimento integral do valor devido, ambos aplicados sobre o 
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principal corrigido. 

4.4 Verificado o não pagamento na data de vencimento, o Poder 

Concedente adotará as providências necessárias para a execução da 

Garantia de Execução do Contrato, sem prejuízo da adoção de outras 

medidas previstas no Contrato. 

4.5 Eventual diferença entre o valor recebido pela execução da Garantia 

de Execução do Contrato e a obrigação devida deverá ser pago pela 

Concessionária, observados os encargos moratórios estabelecidos 

na cláusula 4.4. 

4.6 Caso a inadimplência em questão supere o prazo de 60 (sessenta) 

dias, poderá o Poder Concedente reconhecer a caducidade do 

Contrato, tomando as medidas cabíveis para tanto. 

5 Bens da Concessão 

5.1 Não há, no âmbito deste Contrato, bens reversíveis e/ou bens 

vinculados à Concessão, cabendo à Concessionária 

adquirir/gerir/alienar livremente os ativos que entender necessários à 

execução do respectivo escopo. Sendo assim, quando do término do 

prazo contratual, não haverá reversão de bens ao Poder Concedente. 

6 Autorizações Administrativas 

6.1 A Concessionária deverá: 

6.1.1 obter todas as licenças, permissões, certificações e 

autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades 

objeto da Concessão; e 

6.1.2 adotar todas as providências exigidas pelos órgãos 

competentes, nos termos da legislação vigente, para a 

obtenção das licenças, permissões, certificações e 

autorizações necessárias ao pleno exercício das atividades 

objeto da Concessão, arcando com as despesas e custos 
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correspondentes. 

7 Serviço Público da Concessão. 

7.1 Diretrizes de Execução da Concessão: 

7.1.1 A Concessionária deverá executar o objeto do Contrato 

atendendo integralmente aos Anexos 1 e 2, a saber, 

Caderno de Encargos e Indicadores e Parâmetros da 

Qualidade, bem assim às demais exigências estabelecidas 

neste instrumento e seus Anexos. 

7.1.2 A Concessionária deverá obter/manter as certificações ISO e 

WLA, conforme o Anexo 1, ou outras que vierem a lhes 

atualizar e/ou substituir. 

7.1.3 Sem prejuízo dos termos e prazos previstos no Anexo 2, o 

plano de certificação indicado nesta cláusula deverá ser 

iniciado em, no máximo, 6 (seis) meses após o início da 

comercialização das Apostas Físicas e/ou Apostas Virtuais. 

7.1.4 Em complemento à cláusula anterior, as certificações 

previstas nos incisos (i) e (iii) da cláusula 7.1.2 deverão ser 

obtidas pela Concessionária em prazo não superior a 3 (três) 

anos, contado da Data da Eficácia, e a certificação prevista 

no inciso (ii), da mesma cláusula, deverá ser obtida em prazo 

não superior a 5 (cinco) anos, contado da Data da Eficácia. 

7.1.5 Iniciado o processo relativo ao plano de certificação, a 

Concessionária deverá fazer tal comprovação ao Poder 

Concedente em até 15 (quinze) dias. Da mesma forma, 

concluído o plano de certificação, deverá a Concessionária 

apresentar ao Poder Concedente as certificações, ou 

documentos comprobatórios equivalentes, em até 15 

(quinze) dias. 

7.1.6 As certificações da Concessionária deverão ser atualizadas, 
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minimamente, a cada ciclo de 5 (cinco) anos, contados do 

início do plano de certificação, objetivando manter os padrões 

de operação e responsabilidade atualizados com conceito de 

melhores práticas da indústria de jogos, sorteios e apostas. 

7.1.7 A Concessionária declara e garante ao Poder Concedente 

que a qualidade da execução do serviço objeto da Concessão 

é, e será durante a vigência da Concessão, suficiente e 

adequada ao cumprimento do Contrato, responsabilizando-

se integralmente por qualquer desconformidade com os 

Parâmetros de Desempenho. 

8 Garantia de Execução do Contrato 

8.1 A Concessionária deverá manter em favor do Poder Concedente, 

como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais e 

durante todo o Prazo da Concessão, Garantia de Execução do 

Contrato no valor de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil 

reais), correspondente a menos de 1% (um por cento) do VALOR DO 

CONTRATO. 

8.2 A Garantia de Execução do Contrato poderá ser prestada em uma das 

seguintes modalidades:  

8.2.1 Caução em dinheiro. 

8.2.2 Títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil, livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

8.2.3 Fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada 

a funcionar no Brasil. 

8.2.4 Seguro-garantia, com prazo de validade superior a 30 (trinta) 
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dias do prazo de validade da proposta, fornecido por 

companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, 

devidamente cadastrada na Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP. 

8.3 Caso opte por caução em dinheiro, deverá depositar o valor 

correspondente na seguinte conta corrente bancária, até a data da 

entrega dos envelopes, correndo por sua conta o risco quanto aos 

horários de funcionamento bancário: 

DISTRITO FEDERAL 

CNPJ: [●] 

Banco: [●] 

Agência: [●] 

Conta: [●] 

8.4 Na hipótese da escolha de seguro-garantia, deverá ser apresentado 

o original da apólice em favor do Distrito Federal, fornecido pela 

companhia seguradora, com firma reconhecida do segurador ou com 

assinatura digital.  

8.5 No caso de oferecimento, em garantia, de títulos da dívida pública, a 

Concessionária deverá constituir caução bancária, expressa em 

documento original, dirigido ao Distrito Federal, datado e assinado por 

instituição bancária idônea, de escolha da Concessionária, onde 

estejam depositados os títulos a serem oferecidos em garantia, e da 

qual conste que: 

8.5.1 Os referidos títulos, claramente identificados, ficarão 

caucionados em favor do Distrito Federal como Garantia de 

Execução do Contrato da Concessionária. 

8.5.2 O Concessionária poderá executar a caução nas condições 

previstas neste Contrato. 

8.6 A Garantia de Execução do Contrato será liberada, tão somente, após 
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a extinção do Contrato. 

8.6.1 A Garantia de Execução do Contrato será reajustada 

anualmente, pelo IPCA, tendo como data-base a Data de 

Eficácia. 

8.6.2 Em caso de extinção do índice de reajuste previsto neste 

Contrato, o índice a ser utilizado deverá ser aquele que o 

substituir. Caso nenhum índice venha a substituir 

automaticamente o índice extinto, as Partes deverão 

determinar, de comum acordo, o novo índice a ser utilizado. 

Caso as Partes não cheguem a um acordo em até 45 

(quarenta e cinco) dias após a extinção do referido índice de 

reajuste, o Poder Concedente deverá determinar o novo 

índice de reajuste. 

8.7 A Concessionária permanecerá responsável pelo cumprimento das 

obrigações contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas 

e indenizações, independentemente da execução da Garantia de 

Execução do Contrato. 

8.8 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no Contrato, a Garantia 

de Execução do Contrato poderá ser executada nos seguintes casos: 

8.8.1 Quando a Concessionária não proceder ao pagamento das 

multas que lhe forem aplicadas, na forma e no prazo previstos 

no Contrato; ou 

8.8.2 Quando a Concessionária não efetuar, no prazo devido, o 

pagamento de quaisquer indenizações ou outras obrigações 

pecuniárias de responsabilidade da Concessionária, 

relacionadas à Concessão. 

8.9 Sempre que o Poder Concedente utilizar a Garantia de Execução do 

Contrato, a Concessionária deverá proceder à reposição do seu 

montante integral, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis a contar da 
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data de sua execução, sendo que, durante este prazo, a 

Concessionária não estará eximida das responsabilidades que lhe 

são atribuídas pelo Contrato. 

9 Obrigações das Partes. 

9.1 São obrigações da Concessionária, durante todo o Prazo da 

Concessão, além das demais previstas no Contrato, no Caderno de 

Encargos e demais Anexos: 

9.1.1 Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.1.2 Obter e manter o plano de certificação de que trata este 

Contrato. 

9.1.3 Receber, apurar e resolver eventuais queixas e reclamações, 

devidamente fundamentadas, dos Jogadores e dos 

Apostadores. 

9.1.4 Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em 

conformidade com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis, e ainda com as determinações do Poder 

Concedente editadas a qualquer tempo. 

9.1.5 Responder, perante o Poder Concedente e terceiros por 

todos os atos e eventos de sua competência. 

9.1.6 Ressarcir o Poder Concedente de todos os desembolsos 

decorrentes de determinações judiciais de qualquer espécie 

para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à 

Concessionária, inclusive reclamações trabalhistas propostas 

por empregados ou terceiros vinculados à Concessionária, 

bem como a danos a Apostadores e órgãos de controle e 

fiscalização. 

9.1.7 Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, 
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previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, quanto 

aos seus empregados. 

9.1.8 Cumprir a legislação de regência desta Concessão. 

9.1.9 Apresentar ao Poder Concedente as informações, 

documentos e relatórios indicados neste Contrato. 

9.1.10 Observar as práticas de governança corporativa, bem como 

respeitar a legislação contábil brasileira. 

9.1.11 Informar às autoridades quaisquer atos ou fatos ilegais ou 

ilícitos de que tenha conhecimento em razão das atividades 

objeto da Concessão. 

9.1.12 Manter um SAC com estrutura suficiente para suportar as 

demandas dos Apostadores, nos termos da legislação 

aplicável à defesa do consumidor. 

9.1.13 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, tributários e comerciais resultante da 

execução deste Contrato. 

9.1.14 Assegurar a privacidade dos dados pessoais dos 

Apostadores, assim entendidos como todos aqueles dados 

fornecidos física ou virtualmente à Concessionária para 

viabilizar a compra de bilhetes de loteria e/ou registro das 

apostas, tanto nos meios físicos quanto virtuais. 

9.1.15 Não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, 

direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, 

pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de qualquer 

forma com a finalidade deste Contrato, assim como não 

praticar atos lesivos, infrações ou crimes contra as ordens 

econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de 

capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, 

de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, 
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terrorismo ou financiamento ao terrorismo, previstos na 

legislação nacional e/ou estrangeira aplicável. 

9.1.16 Tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir que 

seus administradores ou de suas Controladas, seus 

empregados, mandatários ou representantes, bem como 

fornecedores, contratados ou subcontratados, pratiquem os 

atos descritos na cláusula 9.1.15. 

(i) Para os fins da obrigação de que trata a cláusula 9.1.16 

são consideradas medidas destinadas a impedir a 

prática de condutas corruptas, entre outras, a 

implementação, a manutenção e/ou o aprimoramento 

de práticas e/ou sistemas de controle interno, incluindo 

padrões de conduta e políticas visando a garantir o fiel 

cumprimento da legislação aplicável à Concessionária, 

incluindo, neste âmbito, o Programa de Integridade. 

9.1.17 Executar a Concessão, obrigatoriamente, em meio físico e 

virtual, cabendo à Concessionária, no entanto, definir e adotar, 

com total liberdade, as formas, os tipos e os volumes de 

canais de distribuição a serem empregados na venda de 

bilhetes de loteria e/ou registro das apostas. 

9.1.18 Informar imediatamente ao Poder Concedente quando for 

citada ou intimada de qualquer ação judicial ou procedimento 

administrativo que possa resultar em responsabilidade do 

Poder Concedente, inclusive dos termos e prazos 

processuais, bem como envidar os melhores esforços na 

defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos 

processuais cabíveis com esse objetivo. Fica facultado ao 

Poder Concedente valer-se de qualquer instrumento 

processual de intervenção de terceiros. 

9.1.19 Realizar pontual e regularmente os pagamentos da Outorga 
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Inicial e da Outorga Mensal. 

9.2 São atribuições do Poder Concedente: 

9.2.1 Publicar ato designando o executor do Contrato, nos termos 

da lei. 

9.2.2 Destinar os recursos depositados na Conta Única do Tesouro 

às entidades previstas na legislação de regência.  

9.2.3 Permitir que a Concessionária utilize a denominação 

“LOTERIA BRASÍLIA”, durante o Prazo da Concessão, para 

a exploração do objeto da Concessão, bem como permitir o 

desenvolvimento de marcas adicionais visando a 

comercialização de produtos lotéricos em sentido amplo. 

9.2.4 Recompor o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 

quando aplicável. 

9.2.5 Exigir que o executor do Contrato mantenha sigilo acerca de 

informações confidenciais da Concessionária às quais venha 

a ter acesso, assim entendidas como aquelas que não podem 

ser compartilhadas sem causar prejuízos à Concessionária, 

desde que tais informações estejam expressamente 

identificadas e rotuladas desta forma. 

9.3 Além do cumprimento das disposições expressas do Contrato e nos 

limites de sua atuação institucional, o Poder Concedente colaborará 

com as eventuais entidades financiadoras da Concessionária, para 

contribuir com a viabilidade do financiamento, de forma a possibilitar 

a execução integral do objeto da Concessão. 

9.4 Fica desde já estabelecido que a Concessionária terá ampla 

liberdade para selecionar e contratar os PDVs para a execução da 

Concessão, assim como para estabelecer, por qualquer meio, a 

estrutura necessária para o pagamento de prêmios aos Apostadores, 

observada a legislação aplicável. 
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10 Direitos e Obrigações dos Jogadores/Apostadores. 

10.1 Sem prejuízo de outros direitos e obrigações previstos na legislação, 

são direitos e obrigações do Jogador/Apostador: 

(i) Adquirir bilhete de loteria e/ou registrar aposta, seja por meio 

físico, virtual ou qualquer outro meio idôneo e inequívoco, desde 

que cumpridos os requisitos normativos e contratuais para 

tanto. 

(ii) Receber a premiação a que fizer jus. 

(iii) Levar ao conhecimento do Poder Concedente e da 

Concessionária as irregularidades de que tenha 

conhecimento, referentes ao serviço prestado. 

(iv) Comunicar às autoridades competentes eventuais atos 

ilícitos praticados pela Concessionária na prestação do 

serviço. 

(v) Pagar o Preço dos bilhetes ou do registro de suas apostas, 

conforme o caso. 

11 Prestação de Informações. 

11.1 No Prazo da Concessão, e sem prejuízo das demais obrigações de 

prestar as informações estabelecidas no Contrato, a Concessionária 

deverá: 

11.1.1 Dar conhecimento imediato ao Poder Concedente de todo e 

qualquer fato que altere de modo relevante o normal 

desenvolvimento da Concessão, apresentando, por escrito e 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da 

ocorrência, relatório detalhado sobre esse fato, incluindo, se 

for o caso, pareceres técnicos, com as medidas tomadas para 

sanar o problema. 

11.1.2 Apresentar ao Poder Concedente, no prazo por ele 
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estabelecido, informações adicionais ou complementares 

que este venha formalmente a solicitar. 

11.1.3 Inserir no bilhete de loteria e nas cartelas para registro das 

apostas, incluindo os meios de comercialização, as 

informações e advertências exigidas na legislação de 

regência. 

11.1.4 Franquear ao Poder Concedente, durante todo o Prazo da 

Concessão, acesso eletrônico a sua plataforma operacional, 

disponibilizando neste canal, sempre no dia 10 (dez) de cada 

mês, relatórios gerenciais que permitam o monitoramento do 

desempenho comercial, financeiro e contábil da Concessão. 

11.1.5 Apresentar ao Poder Concedente, trimestralmente, suas 

demonstrações financeiras completas correspondentes ao 

trimestre anterior. 

11.1.6 Nos termos da legislação aplicável às sociedades anônimas, 

apresentar ao Poder Concedente as Demonstrações 

Financeiras Anuais completas, devidamente auditadas por 

empresa de auditoria independente, de acordo com as 

normas de contabilidade brasileiras, com destaque para as 

seguintes informações, relativas ao exercício encerrado em 

31 de dezembro do ano anterior: 

(i) detalhamento das transações com Partes 

Relacionadas, exceção feita a eventuais informações 

restritas/confidenciais, nos termos das normas e 

regulamentações vigentes, cabendo à Concessionária 

comprovar tal restrição/confidencialidade; 

(ii) depreciação e amortização de ativos; 

(iii) provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias ou administrativas); 
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(iv) relatório da administração; 

(v) relatório dos auditores externos e, se houver, do 

conselho fiscal; 

(vi) declaração da Concessionária contendo o valor do seu 

capital social integralizado e as alterações na sua 

composição societária; e 

(vii) operações com derivativos ou outro instrumento 

financeiro lastreado em índices ou taxas. 

11.1.7 Manter cadastro atualizado do quadro de funcionários da 

Concessionária. 

11.1.8 Divulgar em seu sítio eletrônico e, quando aplicável, no canal 

de Aposta Virtual, as seguintes informações durante todo o 

Prazo da Concessão: 

(i) preços vigentes; 

(ii) advertências previstas na legislação de regência; 

(iii) comunicado sobre o encerramento da comercialização 

de determinado produto, incluindo, também, 

informações sobre o número de Apostas Físicas e/ou 

Apostas Virtuais vendidas, o montante pago aos 

Apostadores a título de premiação, bem como o 

montante repassado ao Poder Concedente na Conta 

Única do Tesouro; 

(iv) informação clara de que os jogos de loteria somente 

podem ser realizados por pessoa maior de 18 (dezoito) 

anos; e 

(v) informações gerais, observadas as regras previstas na 

legislação de regência. 
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11.2 Os relatórios, documentos e informações previstos nesta cláusula 

deverão integrar banco de dados, em base eletrônica, conforme 

padrão mínimo determinado pelo Poder Concedente. 

11.2.1 Ao Poder Concedente será assegurado o acesso irrestrito e 

em tempo real ao banco de dados referido nesta cláusula. 

11.3 Adicionalmente às informações, documentos e relatórios indicados 

nesta cláusula, deverá a Concessionária apresentar ao Poder 

Concedente, na periodicidade e nos termos por ele estabelecidos em 

normativo específico, relatório com informações detalhadas sobre 

(prestação de contas): 

(i) a execução do serviço objeto da Concessão; e 

(ii) o desempenho de suas atividades, especificando, dentre 

outros assuntos, a programação e execução financeira. 

11.3.1 A não prestação de contas de que trata a presente cláusula, 

ou a sua prestação intempestiva, sujeitará a Concessionária, 

respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o 

contraditório, às penalidades previstas no Contrato. 

11.3.2 O resultado da análise da prestação de contas será 

comunicado à Concessionária por meio de ofício do Poder 

Concedente, que poderá exigir, ainda, complementações ou 

esclarecimentos, no prazo máximo de 30 (trinta dias). 

11.3.3 O processo de prestação de contas será considerado 

concluído com sua homologação ou arquivamento. 

12 Fiscalização pelo executor do contrato 

12.1 O executor do contrato designado pelo Poder Concedente será o 

incumbido de fiscalizar a execução do Contrato, e terá, no exercício 

de suas atribuições, livre acesso, em qualquer época, aos dados 

relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, 
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econômicos e financeiros pertinentes à Concessão. 

12.2 O executor do contrato será igualmente responsável pela supervisão, 

pela inspeção e pela auditoria do Contrato, bem como pela avaliação 

do desempenho da Concessionária, que poderão ser realizadas a 

qualquer tempo. 

12.3 As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das 

fiscalizações serão imediatamente aplicáveis e vincularão a 

Concessionária, sem prejuízo do recurso eventualmente cabível. 

12.4 O executor do contrato anotará em termo próprio o registro de 

ocorrências apuradas nas fiscalizações, encaminhando-o 

formalmente à Concessionária para regularização das faltas ou 

defeitos verificados. 

12.4.1 A não regularização das faltas ou defeitos nos prazos 

contratualmente previstos ou, então, assinalados pelo 

executor do contrato no termo próprio, configurará infração 

contratual e ensejará a lavratura de auto de infração, sem 

prejuízo da imposição de penalidades em razão do 

descumprimento do Contrato. 

12.4.2 A violação, pela Concessionária, de preceito legal, contratual 

ou de ato normativo/administrativo do Poder Concedente e/ou 

do executor do contrato implicará na lavratura do devido auto 

de infração. 

12.4.3 Caso a Concessionária não cumpra determinações do 

executor do contrato no âmbito da fiscalização, assistirá ao 

Poder Concedente a faculdade de proceder à correção da 

situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo 

os custos por conta da Concessionária. 

12.5 Recebidos os termos próprios/notificações expedidos pelo executor 

do contrato, a Concessionária poderá exercer o seu direito de defesa, 
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no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.6 A Concessionária será obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às 

suas expensas, as atividades executadas no âmbito da Concessão 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, nos prazos que 

forem fixados pelo executor do contrato. 

12.6.1 O executor do contrato poderá exigir que a Concessionária 

apresente um plano de ação visando a reparar, corrigir ou 

substituir qualquer serviço prestado de maneira viciada, 

defeituosa ou incorreta pertinente à Concessão, em prazo a 

ser estabelecido pelo executor do contrato. 

13 Remuneração da Concessionária 

13.1 A remuneração da Concessionária corresponde ao total de receitas 

apuradas com a venda de bilhetes de loteria e com o registro de 

apostas, subtraídos o pagamento das premiações, os tributos 

incidentes sobre esses pagamentos e o pagamento destinado ao 

Poder Concedente.  

13.2 Também faz parte da remuneração da Concessionária à somatória 

das Receitas Extraordinárias que lhe couber, conforme definido no 

item 18 deste Contrato. 

13.3 Nos termos da legislação de regência, no tocante à arrecadação da 

Concessionária, esta repassará para a Conta Única do Tesouro os 

percentuais que não estejam relacionados (i) ao pagamento do 

prêmio e (ii) aos custos operacionais da Concessionária e/ou à 

receita líquida da Concessionária. 

13.3.1 O repasse da Concessionária para a Conta Única do Tesouro 

será efetuado bimestralmente, tendo como data-base a Data 

da Eficácia. 

(i) O repasse deve referir-se ao bimestre imediatamente 

anterior à data de pagamento. 
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(ii) O pagamento será feito até o dia 10 (dez) do mês 

subsequente ao do fechamento do respectivo bimestre 

13.3.2 O atraso no repasse em questão sujeitará a Concessionária 

à multa na ordem de 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

montante devido, sendo que os valores deverão ser 

atualizados pelo IPCA, pro rata die, e acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do 

inadimplemento até a data do efetivo pagamento, sob pena 

de término antecipado do Contrato. 

13.4 O Poder Concedente e a Concessionária, mediante termo aditivo ao 

Contrato, poderão definir, ao longo da Concessão, outros critérios 

para reconhecimento das vendas dos bilhetes ou do registro das 

apostas a serem contabilizadas para fins do repasse bimestral 

descrito na presente cláusula, considerando as práticas comerciais 

da Concessionária e o interesse público. 

13.5 Efetuado o repasse à Conta Única do Tesouro, cessará a 

responsabilidade da Concessionária em relação aos recursos nela 

disponibilizados, sendo certo que esta não poderá ser acionada em 

virtude da não destinação, pelo Poder Concedente, dos percentuais 

previstos na legislação de regência, sob responsabilidade do Poder 

Concedente. 

14 Reajustes do Preço 

14.1 Considerando a dinâmica do mercado envolvendo sorteios e 

apostas, a Concessionária procederá à livre fixação do Preço com 

base nas premissas definidas em seu Plano de Negócios, sem a 

necessidade de realizar reajustes em periodicidade e em percentual 

pré-definidos. 

15 Alocação de Riscos 

15.1 Com exceção das hipóteses previstas na cláusula 15.2, a 
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Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os 

riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem a eles se 

limitar, pelos seguintes riscos: 

15.1.1 Não atingimento da demanda projetada para a 

comercialização de Apostas Físicas e/ou Apostas Virtuais. 

15.1.2 Operação nos PDVs. 

15.1.3 Operação no canal de comercialização de bilhetes e registro de 

apostas, incluindo aqueles via Internet, mobile e outros canais 

que empreguem meios e tecnologias confiáveis. 

15.1.4 Obtenção e custos relacionados às licenças, permissões, 

autorizações e certificações relativas à Concessão. 

15.1.5 Estimativa dos tributos e das respectivas alíquotas aplicáveis. 

15.1.6 Custos excedentes relacionados ao objeto da Concessão. 

15.1.7 Estimativa incorreta do custo dos investimentos. 

15.1.8 Aumentos ou redução de preço nos insumos principais para 

a execução do serviço. 

15.1.9 Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade 

empresarial. 

15.1.10 Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 

Contrato, exceto nas hipóteses previstas na cláusula 15.2, 

abaixo. 

15.1.11 Tecnologia empregada na Concessão. 

15.1.12 Manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer 

forma a prestação do serviço objeto do Contrato. 

15.1.13 Greves realizadas por empregados contratados pela 

Concessionária. 
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15.1.14 Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de 

aumentos das taxas de juros. 

15.1.15 Variação das taxas de câmbio. 

15.1.16 Erro/equívoco na operacionalização do pagamento da 

premiação ao Apostador, incluindo pagamentos realizados a 

maior. 

15.1.17 Fraude em Apostas Físicas e/ou Apostas Virtuais, incluindo os 

bilhetes de loteria. 

15.1.18 Modificações na legislação de Imposto sobre a Renda.  

15.1.19 Caso fortuito e força maior que possam ser objeto de 

cobertura de seguros oferecidos à época de sua ocorrência. 

15.1.20 Riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência, mas que 

deixem de sê-lo como resultado direto ou indireto de ação ou 

omissão da Concessionária. 

15.1.22.1 A regra de que trata a presente cláusula não será 

afastada em razão da impossibilidade de a 

Concessionária contratar, ainda que 

temporariamente, seguro para determinado ativo 

e/ou em determinada localidade. 

15.1.21 Prejuízos causados a terceiros, pela Concessionária ou seus 

administradores, empregados, prepostos ou prestadores de 

serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela 

vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela 

Concessão. 

15.2 A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos 

relacionados à Concessão, cuja responsabilidade é do Poder 

Concedente: 
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15.2.1 Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas 

obrigações contratuais ou da legislação de regência. 

15.2.2 Alterações na legislação e na regulamentação do Imposto 

Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS para, 

especificamente, aumentar a respectiva alíquota então 

vigente na Data da Proposta. 

15.2.3 Observado o disposto na cláusula anterior, alterações na 

legislação e na regulamentação relacionada à criação, 

modificação ou extinção de outros tributos ou encargos que 

alterem a composição econômico-financeira da Concessão, 

excetuada a legislação dos impostos sobre a renda. 

15.2.4 Alterações na legislação do imposto sobre a renda incidente 

nos prêmios, que alterem a composição econômico-

financeira da Concessão. 

15.2.5 Interpretação de Receita Estadual, confirmada por decisão 

judicial irrecorrível, de que a comercialização de bilhetes de 

loteria e o registro de apostas, por meio físico ou virtual está 

sujeita ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços 

(ICMS). 

15.2.6 Interpretação da Receita Federal, confirmada por decisão 

judicial irrecorrível, de que, em relação à comercialização de 

bilhetes de loteria e registro de apostas, físicas e/ou virtuais, 

a base de cálculo do PIS/COFINS não é igual à Receita Bruta 

da Concessionária. 

15.2.7 Riscos jurídicos decorrentes da falta de repasse, por parte do 

Poder Concedente, dos valores depositados pela 

Concessionária na Conta Única do Tesouro às entidades 

beneficiárias daqueles valores, nos termos previstos neste 

Contrato e na legislação de regência. 
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15.2.8 Alteração na regulação/regulamentação da tecnologia 

empregada na Concessão que, por sua vez, cause impacto 

na composição econômico-financeira do Contrato. 

15.2.9 Alteração dos percentuais de destinação previstos na 

legislação de regência que impacte no percentual reservado 

à premiação ou à operação. 

15.2.10 Alteração unilateral do Contrato, por iniciativa do Poder 

Concedente, por inclusão e modificação de serviços que afete 

o equilíbrio econômico-financeiro. 

15.2.11 Fato do príncipe ou fato da administração que provoque 

impacto econômico-financeiro no Contrato. 

15.3 A Concessionária declara: 

i. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por 

ela assumidos no Contrato; e 

ii. ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 

Proposta Econômica. 

15.4 A Concessionária não fará jus à recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos 

no Contrato venham a se materializar. 

16 Equilíbrio Econômico-Financeiro 

16.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a 

alocação de riscos nele estabelecida, considerar-se-á mantido seu 

equilíbrio econômico-financeiro. 

16.2 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por iniciativa da 

Concessionária ocorrerá somente nas hipóteses previstas na 

cláusula 15.2 se as Partes não optarem pela extinção da avença. 

17 Procedimento para Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro 
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17.1 Para que possam ser apurados e objeto de eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro, as Partes deverão manifestar seu pleito de 

recomposição em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 

contados da ocorrência do fato ou incidente ensejador do pedido. 

17.1.1 Nos termos da cláusula 15.2, no caso de o pleito decorrer de 

alteração legislativa, o prazo de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias, supramencionado, iniciar-se-á após o período de 

vacatio legis, se existente. 

17.2 O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

poderá ser encaminhado por qualquer uma das Partes, por meio de 

envio de requerimento fundamentado à outra Parte. 

17.2.1 O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro deverá ser acompanhado dos seguintes 

documentos: 

(i) relatório técnico ou laudo pericial que demonstre o 

impacto financeiro, verificado ou projetado, em 

decorrência do evento ensejador do pleito, conforme 

as disposições deste Contrato; e 

(ii) outros documentos necessários à demonstração do 

cabimento do pleito. 

17.2.2 Caso entendam necessário à avaliação e/ou à instrução do 

pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

as Partes poderão requisitar outros documentos, assim como 

laudos econômicos específicos elaborados por entidades 

independentes e contratadas pela Parte solicitante do pleito. 

17.2.2.1 Nos termos da presente cláusula, a despeito de a 

Parte solicitante do pleito contratar a entidade 

independente, a Parte que exigir os documentos 

e/ou laudos econômicos específicos ficará 
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responsável por ressarcir os respectivos custos, 

sendo que o critério de ressarcimento será 

determinado no bojo do próprio procedimento de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

quando de sua conclusão. 

17.2.3 Ressalvado o quanto disposto na cláusula 17.2.2 todos os 

demais custos com diligências e estudos necessários à plena 

instrução do pedido correrão por conta da Parte solicitante do 

pleito. 

17.2.4 A contar do recebimento do pedido de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro, a outra Parte deverá se 

manifestar sobre sua concordância ou não, no prazo de até 

45 (quarenta e cinco) dias, sendo sua omissão considerada 

como concordância ao início do procedimento de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

apresentado. 

17.2.5 Após a concordância, por correspondência encaminhada à 

outra Parte, ou por omissão, após o decurso do prazo 

previsto na cláusula anterior 17.2.4, as Partes iniciarão as 

tratativas para a realização do procedimento de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desta 

Concessão, o qual deverá ser concluído em prazo não 

superior a 120 (cento e vinte) dias, ressalvada a hipótese, 

devidamente justificada, em que seja necessária a 

prorrogação deste prazo. 

17.3 A decisão que fixar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, em seus exatos termos, terá auto 

executoriedade e obrigará as Partes, independentemente de decisão 

arbitral ou judicial que a confirme. 

17.4 Caberá ao Poder Concedente a prerrogativa de escolher a forma pela 
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qual será implementada a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, buscando sempre assegurar a continuidade da prestação 

do serviço concedido. 

17.5 O Poder Concedente poderá utilizar, a seu critério, as medidas abaixo 

elencadas, individual ou conjuntamente, para a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro da Concessão: 

17.5.1 alteração no valor da OUTORGA INICIAL, se ainda houver; 

17.5.2 alteração no percentual da OUTORGA MENSAL; 

17.5.3 indenização; 

17.5.4 aumento do Prazo da Concessão; 

17.5.5 modificação das obrigações contratuais da Concessionária; 

e/ou 

17.5.6 Outra forma definida de comum acordo entre o Poder 

Concedente e a Concessionária. 

17.6 O critério previsto para a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato será o fluxo de caixa marginal. Essa 

metodologia consiste em determinar um fluxo de caixa apenas com 

os fluxos dos dispêndios e/ou receitas marginais do evento que deu 

origem ao desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. O 

Contrato será considerado reequilibrado quando os impactos do 

evento forem compensados pelo mecanismo de reequilíbrio adotado 

pelo Poder Concedente, de tal forma que o valor presente líquido do 

fluxo seja igual a 0 (zero), calculado conforme a seguinte fórmula: 

 

Onde: 
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FCMi é o i-ésimo fluxo de caixa marginal calculado 

ti é o i-ésimo período, correspondente ao FCMi 

r é a taxa de desconto a ser utilizada para desconto do fluxo, 

conforme fórmula a seguir: 

r = Tesouro IPCA+ 

17.7 Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, 

serão utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos 

investimentos, custos, despesas e tributos resultantes do evento que 

deu causa ao reequilíbrio. 

17.8 Para fins de determinação dos fluxos das receitas marginais em que 

seja necessário adotar uma projeção de demanda, será utilizado o 

seguinte procedimento, em duas etapas: 

17.8.1 No momento da recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, o cálculo inicial para o dimensionamento da 

recomposição considerará a demanda real constatada nos 

anos anteriores, e adotará as melhores práticas para projetar 

a demanda até o encerramento do prazo da Concessão, 

17.8.2 Periodicamente, referido cálculo inicial será revisado para 

substituir a demanda projetada pelos respectivos valores 

realizados, de acordo com o disposto nas cláusulas 

seguintes. 

17.9 A projeção de demanda mencionada na cláusula 17.8 será elaborada 

pela Concessionária e submetida à aprovação do Poder Concedente, 

que poderá optar por uso de projeção própria, observados os critérios 

fixados no Contrato. 

17.10 Para cada processo de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro em que tenha sido adotada uma projeção de demanda, o 

Poder Concedente realizará, periodicamente, a revisão dos 
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respectivos fluxos das receitas marginais referidos nas cláusulas 

anteriores, para fins de ajustar os dados da projeção de demanda 

aos dados reais apurados durante a vigência da Concessão, sendo 

que: 

17.10.1 A periodicidade das revisões será estabelecida em comum 

acordo pela Concessionária e pelo Poder Concedente, 

devendo ser realizada em intervalos máximos de 3 (três) 

anos contados da data de eficácia e no encerramento da 

Concessão. 

17.10.2 A revisão poderá considerar, ainda, outras informações reais 

apuradas durante a vigência da Concessão para substituir 

variáveis estimadas na elaboração do fluxo de caixa 

marginal, vedada a alteração dos valores estimados para os 

investimentos, custos e despesas considerados nos fluxos 

dos dispêndios marginais. 

17.10.3 Na revisão deverá ser mantida a taxa de desconto 

originalmente utilizada no fluxo de caixa marginal projetado. 

17.11 Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo 

Poder Concedente, a Concessionária deverá apresentar, previamente 

ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e a 

pedido do Poder Concedente, o projeto referencial desses serviços, 

considerando que: 

17.11.1 O projeto referencial deverá conter todos os elementos 

necessários à precificação do investimento e às estimativas 

do impacto dos investimentos e serviços sobre as receitas da 

Concessionária, segundo as melhores práticas e critérios de 

mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e diretivas 

eventualmente estabelecidas pelo Poder Concedente. 

17.11.2 O Poder Concedente estabelecerá o valor limite do custo dos 

serviços a serem considerados para efeito de recomposição 
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do equilíbrio econômico-financeiro, tomando como base, 

para tanto, os valores médios praticados pelo mercado. 

18 Receitas Extraordinárias 

18.1 A proposta de exploração de Receitas Extraordinárias deverá ser 

apresentada pela Concessionária ao Poder Concedente, 

acompanhada de projeto de viabilidade jurídica, técnica e 

econômico-financeira, bem como da comprovação da 

compatibilidade da exploração comercial pretendida com as normas 

legais e regulamentares aplicáveis ao Contrato. 

18.2 Uma vez aprovada pelo Poder Concedente, a Concessionária deverá 

manter contabilidade específica de cada contrato gerador das 

Receitas Extraordinárias, com detalhamento das receitas, custos e 

resultados líquidos. 

18.2.1 Apresentado o pedido de exploração de Receitas 

Extraordinárias, o Poder Concedente terá o prazo de até 90 

(noventa) dias, prorrogável por igual período, se necessário, 

para aprová-lo. 

18.2.2 No caso de ausência de manifestação do Poder Concedente 

no prazo assinalado na cláusula anterior, o pedido será 

considerado tacitamente aceito. 

18.3 O contrato de Receita Extraordinária terá vigência limitada ao término 

deste Contrato. 

18.4 Relativamente ao lucro advindo de Receita Extraordinária: 

(i) 10% (dez por cento) será incorporado ao plano de 

premiação em favor do jogador/apostador; 

(ii) 60% (sessenta por cento) constituirá em receita 

adicional da Concessionária; e 

(iii) 30% (trinta por cento) será revertido ao Poder 
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Concedente. 

18.5 O percentual previsto no item (iii), da cláusula anterior, será 

repassado ao Poder Concedente anualmente, tendo como data-base 

a Data da Eficácia. 

18.6 Caso a Concessionária opte por explorar Receitas Extraordinárias por 

meio de contratos com Partes Relacionadas, deverá encaminhar ao 

Poder Concedente, para fins de anuência prévia e juntamente com a 

documentação prevista na cláusula 18.1 todos os atos e negócios 

jurídicos relacionados à tal exploração. 

18.7 O Poder Concedente deliberará sobre a aprovação da contratação 

no mesmo prazo assinalado na cláusula 18.2.1. 

18.8 Eventual contrato para exploração de Receitas Extraordinárias 

celebrado entre a Concessionária e Partes Relacionadas deverá 

conter previsão expressa de que a validade e eficácia do negócio 

jurídico está condicionada à respectiva aprovação pelo Poder 

Concedente, sendo nulos todos os atos praticados em desacordo 

com esta disposição. 

19 Penalidades 

19.1 O não cumprimento das cláusulas deste Contrato, de seus Anexos e 

do Edital ensejará a aplicação das penalidades previstas nesses 

instrumentos e na legislação de regência. 

19.2 Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, o Poder Concedente 

poderá, respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o 

contraditório: 

19.2.1 Aplicar à Concessionária as seguintes sanções: 

(i) Advertência; 

(ii) Multa; 
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(iii) Suspensão do direito de participar de licitações e de 

contratar com a Administração Pública Federal; 

(iv) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública Federal, enquanto 

perdurarem os motivos da punição; 

(v) Caducidade. 

19.2.2 Aplicar multa em desfavor da Concessionária nas seguintes 

hipóteses, sem prejuízo, conforme o caso: 

(i) da execução específica da obrigação inadimplida; 

(ii) da anulação da operação vedada; 

(iii) da reparação de danos; 

(iv) da imposição de outras penalidades na esfera cível 

e/ou criminal, e/ou  

(v) da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

na forma prevista neste Contrato. 

19.3 A Concessionária deverá cumprir rigorosamente o ANEXO 2 - 

INDICADORES E PARÂMETROS DE DESEMPENHO, sob pena de 

sofrer as multas referidas na TABELA lá discriminada. 

19.4 Os valores previstos na tabela da cláusula 19.3 serão reajustados 

pelo IPCA desde a Data de Eficácia até a data da aplicação da multa 

pelo Poder Concedente. 

19.5 Relativamente às multas diárias previstas na tabela da cláusula 19.3 

fica desde já estabelecido que o somatório das multas aplicadas não 

poderá ultrapassar, por evento, o limite de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de Reais). 

19.6 As multas previstas na tabela da cláusula 19.3 poderão ser aplicadas 

cumulativamente em desfavor da Concessionária. 
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19.6.1 Especificamente em relação aos Parâmetros de 

Desempenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na 

cláusula 19.3, deverá a Concessionária, adicionalmente, 

sanar o não cumprimento dos Parâmetros de Desempenho 

em até 30 (trinta) dias. 

19.6.2 Quando um mesmo ato se enquadrar em mais de uma 

hipótese prevista na cláusula 19.3 será aplicada em desfavor 

da Concessionária a multa de maior valor. 

19.7 Relativamente ao último item da tabela da cláusula 19.3, a saber, 

descumprimento de ‘outras obrigações previstas no Contrato’ não 

especificadas na tabela da cláusula 19.3, eventuais multas, 

respeitados os limites estabelecidos neste Contrato, serão aplicadas 

pelo Poder Concedente segundo a gravidade da infração cometida, 

com base na seguinte escala: 

19.7.1 Leve, quando decorrer de condutas involuntárias, 

perfeitamente remediáveis ou escusáveis da Concessionária, 

e das quais ela não se beneficie; 

19.7.2 Média, quando decorrer de conduta voluntária, mas 

remediável, ou efetuada pela primeira vez pela 

Concessionária, sem a ela trazer qualquer benefício ou 

proveito; 

19.7.3 Grave, quando o Poder Concedente constatar a ocorrência 

de um dos seguintes fatores: 

(i) ter a Concessionária agido com má-fé; 

(ii) da infração decorrer benefício direto ou indireto para 

a Concessionária; 

(iii) a Concessionária for mais de uma vez reincidente em 

infração de gravidade média; 
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(iv) ter a Concessionária prejudicado a execução do 

Contrato, sem possibilidade de remediação; ou 

(v) ter a Concessionária causado prejuízo econômico 

significativo para o Poder Concedente. 

19.8 A aplicação das multas aludidas nas cláusulas anteriores não impede 

que o Poder Concedente declare a caducidade do Contrato, 

observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras 

sanções nele previstas. 

19.9 A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com 

a Administração Pública, bem como a declaração de inidoneidade, 

poderão se dar, de acordo com a discricionariedade do Poder 

Concedente, no caso de práticas reiteradas de infrações contratuais 

ou regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicação da 

pena de caducidade nos termos do presente Contrato, além das 

situações previstas na legislação e na regulamentação aplicáveis, 

destacando-se aquelas previstas no artigo 88, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de Junho de 1993. 

19.9.1 A penalidade prevista na cláusula 19.9 alcança também o 

controlador da Concessionária, assim entendido o acionista 

ou grupo de acionistas que detenha o controle da 

Concessionária, e não poderá ser aplicado por prazo superior 

a 2 (dois) anos. 

19.9.2 Será considerada como prática reiterada de infrações 

contratuais, considerando a data do evento gerador da multa, 

a aplicação de mais de 3 (três) multas indicadas na tabela da 

cláusula 19.3 dentro de um período de 1 (um) ano. 

19.10 O processo da aplicação de penalidades tem início com a lavratura 

do Auto de Infração respectivo pelo Executor do Contrato. 

19.11 Lavrado o Auto de Infração, a Concessionária será intimada para se 
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manifestar no prazo de 10 (dez) dias, momento a partir do qual lhe 

serão franqueadas as garantias de ampla defesa e do contraditório. 

19.12 Recebida a defesa, os autos serão devidamente instruídos para 

decisão. 

19.13 Da decisão que confirmar a penalidade caberá recurso voluntário, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação, para a autoridade 

competente. A apresentação de recurso voluntário suspenderá a 

exigibilidade da multa até o proferimento da respectiva decisão. 

19.14 Após a conclusão do processo administrativo de aplicação de multa, 

caso a Concessionária não proceda ao pagamento da penalidade no 

prazo de até 20 (vinte) dias, contado da notificação neste sentido, o 

Poder Concedente procederá à execução da Garantia de Execução 

do Contrato. 

19.15 O débito originado de processo administrativo de aplicação de multa 

transitado em julgado, não quitado pela Concessionária e não 

coberto pela Garantia de Execução do Contrato, poderá ser inscrito 

na Dívida Ativa do Distrito Federal. 

20 Contratação com Terceiros e Empregados 

20.1 Sem prejuízo de suas responsabilidades, a Concessionária deverá 

executar o serviço objeto da Concessão, conforme estabelecido 

neste Contrato e em seus Anexos, por si ou por meio de terceiros, 

por sua conta e risco. 

20.2 Os terceiros contratados pela Concessionária deverão ser dotados 

de higidez financeira e de competência e habilidade técnica, sendo a 

Concessionária diretamente responsável, perante o Poder 

Concedente, por quaisquer problemas ou prejuízos decorrentes da 

falta de higidez financeira, bem como de competência e habilidade 

técnica. 

20.3 O Poder Concedente poderá solicitar, a qualquer tempo, informações 
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sobre a contratação de terceiros para a execução do objeto da 

Concessão. 

20.4 O fato de a existência do contrato com terceiros ter sido levada ao 

conhecimento do Poder Concedente não exime a Concessionária do 

cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes do 

Contrato. 

20.5 Os contratos entre a Concessionária e terceiros reger-se-ão pelas 

normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer 

natureza entre os terceiros e o Poder Concedente. 

20.6 Os contratos entre a Concessionária e terceiros deverão, ainda, 

prever cláusula de sub-rogação ao Poder Concedente, que será 

exercida a critério do Poder Concedente. 

20.7 A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

Contrato, bem como da contratação de terceiros. 

21 Capital Social 

21.1 A Concessionária será uma SPE, na forma de sociedade por ações, 

constituída de acordo com a lei brasileira, com a finalidade exclusiva 

de explorar a Concessão. 

21.2 O capital social integralizado da Concessionária, na data de 

assinatura do Contrato, será de, no mínimo, R$ 9.459.415,14 (nove 

milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quinze 

reais, e quatorze centavos).  

21.3 A Concessionária não poderá, durante o Prazo da Concessão, reduzir 

o seu capital social abaixo do valor mínimo acima especificado, sem 

prévia e expressa autorização do Poder Concedente. 

22 Transferência do Controle 

22.1 Em qualquer hipótese, a transferência da Concessão ou do controle 
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societário da Concessionária está condicionada à prévia autorização 

do Poder Concedente, sob pena de caducidade da Concessão. 

23 Financiamento 

23.1 A Concessionária é a única e exclusiva responsável pela obtenção 

de eventuais financiamentos necessários à exploração da 

Concessão, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas 

as obrigações assumidas no Contrato. 

23.2 A Concessionária deverá apresentar ao Poder Concedente cópia 

autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha 

a celebrar, de documentos representativos dos títulos e valores 

mobiliários que venha a emitir, bem como quaisquer alterações a 

esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua 

assinatura e emissão, conforme o caso. 

23.3 A Concessionária não poderá invocar qualquer disposição, cláusula 

ou condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no 

desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou parcialmente, das 

obrigações assumidas no Contrato. 

23.4 Relativamente aos financiamentos contratados nos termos desta 

cláusula, a Concessionária poderá dar em garantia os direitos 

emergentes da Concessão, tais como as receitas de exploração, 

desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade do 

serviço. 

23.4.1 Os direitos à percepção (i) das Receitas Extraordinárias e (ii) 

das indenizações devidas à Concessionária em virtude do 

Contrato poderão ser empenhados, cedidos ou de qualquer 

outra forma transferidos diretamente ao Financiador, sujeitos 

aos limites e aos requisitos legais. 

23.5 É vedado à Concessionária: 

(i) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

 

40 
 

outras formas de transferência de recursos para seus 

acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferências 

de recursos a título de distribuição de dividendos, 

pagamentos de juros sobre capital próprio, redução de capital 

social nos limites previstos no Contrato e serviços celebrados 

em condições equitativas de mercado; e 

(ii) prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em 

favor de suas Partes Relacionadas e/ou terceiros. 

24 Assunção do Controle pelos Financiadores 

24.1 Os contratos de financiamento da Concessionária poderão outorgar 

aos Financiadores, de acordo com as regras de direito privado 

aplicáveis, o direito de administração temporária ou a assunção do 

controle da Concessionária em caso de inadimplemento contratual 

pela Concessionária dos referidos contratos de financiamento ou 

deste Contrato. 

24.2 A assunção referida na cláusula anterior poderá ocorrer no caso de 

inadimplemento, pela Concessionária, de obrigações do Contrato, 

nos casos em que o inadimplemento inviabilize ou coloque em risco 

a Concessão. 

24.3 Após a realização regular do correspondente processo 

administrativo, mediante solicitação, o Poder Concedente autorizará 

a assunção do controle da Concessionária por seus Financiadores, 

com o objetivo de promover a reestruturação financeira da 

Concessionária e assegurar a continuidade da exploração da 

Concessão. 

24.4 A autorização será outorgada mediante comprovação, por parte dos 

Financiadores, de que atendem aos requisitos de regularidade 

jurídica e fiscal previstos no Edital. 

24.4.1 Os Financiadores ficarão dispensados de demonstrar 
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idoneidade financeira desde que estejam devidamente 

autorizados a atuar como instituição financeira no Brasil. 

24.5 A assunção do controle da Concessionária nos termos desta cláusula 

não alterará as obrigações da Concessionária e dos Financiadores 

controladores perante o Poder Concedente. Todavia, os 

Financiadores não serão responsáveis pelas obrigações que sejam 

de responsabilidade direta dos antigos acionistas da Concessionária. 

25 Intervenção do Poder Concedente 

25.1 O Poder Concedente poderá intervir na Concessionária com o fim de 

assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel 

cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 

pertinentes. 

25.2 A intervenção far-se-á por decreto do Distrito Federal, devidamente 

publicado no DODF, que conterá a designação do interventor, o 

prazo da intervenção e os limites da medida. 

25.3 Decretada a intervenção, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) 

dias, instaurará processo administrativo que deverá estar concluído 

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as 

causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas 

responsabilidades, assegurado à Concessionária direito à ampla 

defesa e ao contraditório. 

25.4 Cessada a intervenção, se não for extinta a Concessão, o serviço 

objeto do Contrato voltará à responsabilidade da Concessionária, 

devendo o interventor prestar contas de seus atos. 

25.5 As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas 

para a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários 

para restabelecer o normal funcionamento da Concessão. 

25.6 Se eventualmente as receitas não forem suficientes para cobrir o 

valor dos investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da 
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Concessão incorridas pelo Poder Concedente, este poderá: 

(i) se valer da Garantia de Execução do Contrato para cobri-las, 

integral ou parcialmente; e/ou 

(ii) descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida 

pela Concessionária, o valor dos investimentos, dos custos e 

das despesas em que incorreu. 

26 Casos de Extinção 

26.1 A Concessão extinguir-se-á por: 

26.1.1 Advento do termo contratual; 

26.1.2 Encampação; 

26.1.3 Caducidade; 

26.1.4 Rescisão; 

26.1.5 Anulação; ou 

26.1.6 Falência ou extinção da Concessionária. 

26.2 Extinta a Concessão, cessarão, para a Concessionária, todos os 

direitos emergentes do Contrato. 

26.3 Na extinção da Concessão, haverá imediata assunção do serviço 

objeto da Concessão pelo Poder Concedente. 

27 Advento do Termo Contratual 

27.1 Encerrado o Prazo da Concessão, a Concessionária será responsável 

pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à Concessão 

celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, 

responsabilidades e ônus daí resultantes. 

27.2 A Concessionária não fará jus a qualquer indenização em 

decorrência do término do Prazo da Concessão. 
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28 Encampação 

28.1 O Poder Concedente, poderá, a qualquer tempo, encampar a 

Concessão, por motivos de interesse público, mediante lei 

autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, a ser 

calculada nos termos da cláusula 28.2, abaixo. 

28.2 A indenização devida à Concessionária em caso de encampação 

cobrirá: 

(i) a Outorga Inicial paga pela Concessionária corrigida pelo 

IPCA de forma proporcional ao período restante entre o 

momento da encampação e a data de encerramento do 

Contrato; e 

(ii) O lucro cessante da Concessionária, calculado mediante a 

seguinte fórmula: 

𝑉𝑃𝐿 =∑ 𝐿𝐶

(1+𝑟)𝑡𝑖

𝑛

𝑖

 

Onde: 

LC é o i-ésimo Lucro Líquido deixado de ser auferido no período 

ti é o i-ésimo período, correspondente ao Lucro Líquido estimado 

r é a taxa de desconto a ser utilizada para desconto do fluxo, 

conforme fórmula a seguir: 

r = Tesouro IPCA+ 

28.2.1 A desoneração da Concessionária em relação às obrigações 

decorrentes de contratos de financiamentos por esta 

contraídas com vistas ao cumprimento do Contrato, 

mediante, conforme o caso: 

(i) prévia assunção, perante as instituições financeiras 
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credoras, das obrigações contratuais da 

Concessionária; ou 

(ii) prévia indenização à Concessionária da totalidade dos 

débitos remanescentes desta perante as instituições 

financeiras credoras; 

28.2.2 Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões 

e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, 

contratados e terceiros em geral, inclusive honorários 

advocatícios, em decorrência do consequente rompimento 

dos respectivos vínculos contratuais celebrados em função 

deste Contrato. 

28.3 A parte da indenização devida à Concessionária que corresponder ao 

saldo devedor dos financiamentos poderá ser paga diretamente aos 

Financiadores. O remanescente será pago diretamente à 

Concessionária. 

28.4 As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 

Concessionária serão descontados da indenização prevista para o 

caso de encampação, para cumprir as obrigações de investimento 

previstas no Contrato. 

29 Caducidade 

29.1 O Poder Concedente poderá declarar a caducidade da Concessão na 

hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, observado o 

disposto nas normas regulamentares e legais pertinentes, e 

especialmente quando a Concessionária: 

29.1.1 prestar o serviço objeto deste Contrato de forma inadequada 

ou deficiente, tendo por base os Parâmetros de Desempenho; 

29.1.2 descumprir o prazo máximo para a obtenção das 

certificações de que trata este Contrato; 
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29.1.3 descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e 

regulamentares concernentes à Concessão; 

29.1.4 perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 

para manter a adequada prestação do serviço concedido; 

29.1.5 não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 

devidos prazos; 

29.1.6 não atender à intimação do Poder Concedente no sentido de 

regularizar a prestação do serviço; ou 

29.1.7 for condenada em sentença criminal transitada em julgado 

por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

29.2 O Poder Concedente não poderá declarar a caducidade da 

Concessão na hipótese de os eventos indicados na cláusula 29.1 

decorrerem de caso fortuito ou força maior. 

29.3 A declaração de caducidade da Concessão deverá ser precedida da 

verificação do inadimplemento contratual da Concessionária em 

processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. 

29.4 Não será instaurado processo administrativo de caducidade sem 

prévia notificação à Concessionária, sendo-lhe dado, em cada caso, 

prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o 

enquadramento nos termos contratuais. 

29.5 Instaurado o processo administrativo e comprovado o 

inadimplemento, a caducidade será declarada pelo Poder 

Concedente, independentemente de indenização prévia, calculada 

no decurso do processo e de acordo com a cláusula 29.7, abaixo. 

29.6 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização, não 

resultará para o Poder Concedente qualquer espécie de 

responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 

compromissos com terceiros ou com empregados da 
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Concessionária. 

29.7 Indenização 

29.7.1 A indenização devida à Concessionária em caso de 

caducidade se restringirá à Outorga Inicial paga pela 

Concessionária corrigida pelo IPCA de forma proporcional ao 

período restante entre o momento da caducidade e a data de 

encerramento do Contrato 

29.7.2 Do montante previsto na cláusula anterior, serão descontados: 

(i) os prejuízos causados pela Concessionária ao Poder 

Concedente; 

(ii) as multas contratuais aplicadas à Concessionária que 

não tenham sido pagas até a data do pagamento do 

montante previsto na cláusula 29.7.1; e 

(iii) quaisquer valores recebidos pela Concessionária a 

título de cobertura de seguros relacionados aos 

eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração 

de caducidade. 

29.7.3 A parte da indenização devida à Concessionária que 

corresponder ao saldo devedor dos financiamentos 

efetivamente aplicados em investimentos poderá ser paga 

diretamente aos Financiadores, a critério do Poder 

Concedente. O remanescente será pago diretamente à 

Concessionária. 

29.7.4 A declaração de caducidade poderá acarretar, ainda: 

(i) a execução da Garantia de Execução do Contrato, para 

ressarcimento de multas e eventuais prejuízos 

causados ao Poder Concedente; e 

(ii) a retenção de eventuais créditos decorrentes do 
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Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao Poder 

Concedente. 

30 Rescisão 

30.1 A Concessionária deverá notificar o Poder Concedente de sua 

intenção de rescindir o Contrato no caso de descumprimento das 

normas contratuais pelo Poder Concedente, sendo que a rescisão 

somente se operará por meio de ação judicial especialmente 

intentada para esse fim, nos termos previstos na legislação aplicável. 

30.2 O serviço prestado pela Concessionária somente poderá ser 

interrompido ou paralisado após o trânsito em julgado da sentença 

judicial que decretar a rescisão do Contrato. 

30.3 Indenização 

30.3.1 A indenização devida à Concessionária em caso de rescisão 

se restringirá à Outorga Inicial paga pela Concessionária 

corrigida pelo IPCA de forma proporcional ao período 

restante entre o momento da rescisão e a data de 

encerramento do Contrato. 

30.3.2 Para fins do cálculo indicado na cláusula 30.3.1 serão 

descontados da indenização prevista os valores recebidos 

pela Concessionária a título de cobertura de seguros 

relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

rescisão. 

30.3.3 O pagamento da indenização de que trata a presente 

cláusula deverá ser efetuado no prazo determinado pelo 

juízo, ou, então, em até 5 (cinco) dias após o trânsito em 

julgado da ação que determinou a rescisão. 

31 Anulação 

31.1 O Poder Concedente deverá declarar a nulidade do Contrato, 
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impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, 

além de desconstituir os já produzidos, se verificar ilegalidade em sua 

formalização ou na licitação. 

31.2 Indenização 

31.2.1 A indenização devida à Concessionária em caso de anulação 

se restringirá à Outorga Inicial paga pela Concessionária 

corrigida pelo IPCA de forma proporcional ao período 

restante entre o momento da anulação e a data de 

encerramento do Contrato. 

31.2.2 Para fins do cálculo indicado na cláusula 31.2.1 serão 

descontados da indenização prevista os valores recebidos 

pela Concessionária a título de cobertura de seguros 

relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 

declaração de nulidade. 

31.2.3 O pagamento da indenização de que trata a presente 

cláusula deverá ser efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias 

após o trânsito em julgado da decisão que determinou a 

anulação. 

32 Cessão de Informações ao Poder Concedente 

32.1 Quando do término do Contrato, a Concessionária cederá ao Poder 

Concedente, gratuitamente e em regime de exclusividade, todos os 

projetos, planos, documentos, base de dados, base de clientes e 

histórico de Emissões que se revelem necessários à execução do 

escopo do Contrato, e que tenham sido especificamente adquiridos 

ou elaborados no desenvolvimento das atividades integradas na 

Concessão, seja diretamente pela Concessionária, seja por terceiros 

por ela contratados, competindo à Concessionária adotar todas as 

medidas necessárias para este fim. 

33 Seguro 
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33.1 Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e 

manter em vigor, no mínimo, seguro de responsabilidade civil 

cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente, bem como seus 

administradores, empregados, funcionários, prepostos ou 

delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados 

a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e 

quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais 

ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela Concessão, 

inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, 

mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, 

incluindo o Poder Concedente. 

33.2 Nos termos da cláusula 3 do Contrato, a Concessionária deverá 

apresentar ao Poder Concedente, antes do início da comercialização 

de Apostas Físicas e/ou Apostas Virtuais, a apólice de seguro 

indicada na cláusula anterior. 

33.3 O serviço não poderá iniciar e/ou prosseguir sem que a 

Concessionária apresente ao Poder Concedente a comprovação de 

que a apólice do seguro exigido no Contrato se encontra em vigor e 

observa as condições aqui estabelecidas. 

33.4 O Poder Concedente deverá figurar como um dos cossegurados na 

apólice de seguro referida no Contrato, devendo o cancelamento, 

suspensão, modificação ou substituição da apólice ser previamente 

autorizado pelo Poder Concedente. 

33.4.1 A apólice de seguro poderá estabelecer como beneficiário da 

indenização os Financiadores da Concessionária. 

33.4.2 A apólice de seguro deverá prever a indenização direta ao 

Poder Concedente nos casos em que o Poder Concedente 

seja responsabilizado em decorrência de sinistro. 

33.5 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter 

atualizada a apólice de seguro, o Poder Concedente aplicará multa, 
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conforme previsto neste Contrato, até a apresentação da referida 

apólice ou do respectivo endosso, sem prejuízo de outras medidas 

previstas no Contrato. 

33.6 O montante coberto pelo seguro de responsabilidade civil, incluídos 

os danos morais abrangidos, deverá atender o limite máximo de 

indenização calculado com base no maior dano provável. 

33.7 A Concessionária deverá informar ao Poder Concedente a forma de 

cálculo do limite máximo de indenização da apólice de seguro. 

33.8 A Concessionária assume toda a responsabilidade pela abrangência 

ou omissões decorrentes da realização do seguro de que trata o 

Contrato. 

33.9 A Concessionária é responsável pelo pagamento integral da franquia, 

em caso de utilização do seguro previsto no Contrato. 

33.10 Na apólice de seguro deverá constar a obrigação da seguradora de 

informar, imediatamente, à Concessionária e ao Poder Concedente, 

as alterações no contrato de seguro, principalmente as que 

impliquem o cancelamento total ou parcial do seguro contratado ou 

redução da importância segurada. 

33.11 A apólice de seguro deverá ter vigência mínima de 12 (doze) meses 

a contar da data da assinatura do Contrato, devendo ser renovada 

sucessivamente por igual período durante o Prazo da Concessão. 

33.12 A Concessionária deverá encaminhar ao Poder Concedente, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, 

documento comprobatório de que a apólice do seguro foi renovada 

ou será automática e incondicionalmente renovada imediatamente 

após o seu vencimento. 

33.12.1 Caso a Concessionária não encaminhe os documentos 

comprobatórios da renovação do seguro no prazo previsto, o 

Poder Concedente poderá contratar o seguro e cobrar da 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

 

51 
 

Concessionária o valor total do seu prêmio a qualquer tempo 

ou considerá-lo para fins de recomposição do reequilíbrio 

econômico do Contrato, sem eximir a Concessionária das 

penalidades previstas neste Contrato. 

33.12.2 Nenhuma responsabilidade será imputada ao Poder 

Concedente caso este opte por não contratar o seguro. 

33.13 A Concessionária, com autorização prévia do Poder Concedente, 

poderá alterar coberturas ou outras condições da apólice de seguro, 

visando a adequá-las às novas situações que ocorram durante a 

vigência do Contrato. 

33.14 A Concessionária deverá encaminhar anualmente ao Poder 

Concedente cópia da apólice do seguro contratado e renovado. 

34 Resolução de Controvérsias 

34.1 Arbitragem 

34.1.1 As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem, as 

controvérsias e/ou disputas oriundas ou relacionadas ao 

Contrato e/ou a quaisquer contratos, documentos, anexos ou 

acordos a ele relacionados. 

34.1.1.1 Não poderão ser objeto de arbitragem as questões 

relativas a direitos indisponíveis, a exemplo da 

natureza e titularidade públicas do serviço 

concedido e do poder de fiscalização sobre a 

exploração do serviço delegado. 

34.1.2 A submissão à arbitragem, nos termos desta cláusula, não 

exime o Poder Concedente nem a Concessionária da 

obrigação de dar integral cumprimento a este Contrato, nem 

permite a interrupção das atividades vinculadas à Concessão, 

observadas as prescrições deste Contrato. 
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34.1.3 A arbitragem será administrada pela CCI, segundo as regras 

previstas no seu regulamento vigente na data em que a 

arbitragem for iniciada, ou outra entidade eleita de comum 

acordo entre as Partes. 

34.1.4 A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, 

Brasil, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial 

para a prática de todo e qualquer ato. 

34.1.5 A lei substantiva a ser aplicável ao mérito da arbitragem será 

a lei brasileira, excluída a equidade. 

34.1.6 O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, 

cabendo a cada Parte indicar um árbitro. O terceiro árbitro 

será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados 

pelas Partes. A presidência do tribunal arbitral caberá ao 

terceiro árbitro. Na hipótese de a arbitragem envolver mais 

de 2 (duas) partes, seja no polo ativo, seja no polo passivo, a 

escolha dos árbitros deverá seguir o previsto no regulamento 

de arbitragem da CCI. 

34.1.7 Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada 

Parte, o terceiro árbitro será indicado pela CCI, observados 

os termos e condições aplicáveis previstos no seu 

regulamento de arbitragem. 

34.1.8 Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, 

cautelares ou de urgência antes da constituição do tribunal 

arbitral, ou mesmo durante o procedimento de arbitragem, as 

Partes poderão requerê-las diretamente ao competente 

órgão do Poder Judiciário. Caso tais medidas se façam 

necessárias após a constituição do tribunal arbitral, deverão 

ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua 

vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder 

Judiciário, se entender necessário. 
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34.1.9 As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas 

e vincularão as Partes e seus sucessores. 

34.1.10 A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará com 

todas as custas do procedimento, incluindo os honorários dos 

árbitros. 

35 DO RESSARCIMENTO DOS DISPÊNDIOS CORRESPONDENTES À 

REALIZAÇÃO DOS PROJETOS, ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E 

INVESTIGAÇÕES 

35.1 Tendo em vista o Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no 

DODF em 01.02.2021 e o Termo de Autorização publicado no DODF 

em 12.03.2021 da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do 

Distrito Federal - SEPE/DF, para as empresas lá discriminadas, que 

atenderam à solicitação e manifestaram interesse em efetuar os 

estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para 

a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

DE LOTERIAS E JOGOS. 

35.2 Em razão dessa autorização, o DISTRITO FEDERAL obteve os 

projetos, estudos, levantamentos e investigações, bem como o seu 

respectivo custo, que foi devidamente aprovado e deverá ser 

ressarcido pelo LICITANTE vencedor, nos termos estabelecidos no 

CONTRATO. 

35.2.1 Empresas a serem ressarcidas:  

(i) MCE INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA: 

Valor: R$ [●] (data base [●], corrigido pelo IPCA) 

CNPJ: [●] Banco: [●] Agência: [●] Conta Corrente: [●] 

(ii) SANTA CASA GLOBAL BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA: 

Valor: R$ [●] (data base [●], corrigido pelo IPCA) 
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CNPJ: [●] Banco: [●] Agência: [●] Conta Corrente: [●] 

35.3 A CONTRATADA deverá pagar os valores discriminados neste item 

às referidas empresas, nos termos do art. 21 da Lei nº 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, cuja prova dar-se-á mediante a apresentação 

do competente comprovante de pagamento ou termo de acordo 

celebrado entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados da Data de Eficácia do CONTRATO. 

35.4 O descumprimento deste item acarretará a caducidade deste 

CONTRATO, nos termos do item 29. 

35.5 Caso a empresa a ser ressarcida seja o LICITANTE vencedor ou 

integre o CONSÓRCIO vencedor, este ressarcimento restará 

prejudicado exclusivamente quanto a essa empresa. 

36 Disposições Diversas 

36.1 Normas do Poder Concedente e do Executor do Contrato 

36.1.1 A Concessionária deverá observar e respeitar todas as 

resoluções e demais regras do Poder Concedente e do 

Executor do Contrato, observadas, no entanto, as 

peculiaridades e especificidades inerentes às normas e 

regulamentação aplicáveis às concessões e respeitados os 

termos do presente Contrato. 

36.2 Exercício de Direitos 

36.2.1 O não exercício ou o exercício tardio ou parcial de qualquer 

direito que assista a qualquer das Partes pelo Contrato não 

importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a 

qualquer tempo, nem constitui novação da respectiva 

obrigação ou precedente. 

36.3 Invalidade Parcial 

36.3.1 Se qualquer disposição do Contrato for considerada ou 
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declarada nula, inválida, ilegal ou inexequível em qualquer 

aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das 

demais disposições contidas no Contrato não serão, de 

qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato. As 

Partes negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições 

inválidas, ilegais ou inexequíveis por disposições válidas, 

legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais 

próximo possível ao efeito econômico das disposições 

consideradas inválidas, ilegais ou inexequíveis. 

36.3.2 Cada declaração e garantia feita pelas Partes no presente 

Contrato deverá ser tratada como uma declaração e garantia 

independente, e a responsabilidade por qualquer falha será 

apenas daquele que a realizou e não será alterada ou 

modificada pelo seu conhecimento por qualquer das Partes. 

36.4 Lei Aplicável 

36.4.1 O Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis 

da República Federativa do Brasil. 

36.4.2 A Concessão será regida pelas Leis Federais nº 8.987, de 13 

de Fevereiro de 1995; nº 9.074, de 07 de Julho de 1995; nº 

8.666, de 21 de Junho de 1993; pela Lei Distrital nº [●]; e pelo 

Decreto Distrital nº [●]. [proposta legislativa dos estudos] 

36.5 Comunicações 

36.5.1 As comunicações e as notificações entre as Partes serão 

efetuadas por escrito e remetidas:  

(i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

(ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou  

(iii) por correio eletrônico, comprovado recebimento. 

36.5.2 Qualquer das Partes poderá modificar o seu endereço, 
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mediante simples comunicação à outra Parte. 

36.6 Contagem dos Prazos 

36.6.1 Nos prazos estabelecidos em dias, no Contrato, excluir-se-á 

o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, contando-se em 

dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência 

a dias úteis. 

36.6.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dias úteis de 

expediente do Poder Concedente. 

37 Foro 

37.1 Para a finalidade exclusiva de obter medidas cautelares e urgentes, 

bem como para a instituição forçada do foro arbitral ou para a 

execução de sentença arbitral, fica eleito o Foro da Circunscrição 

Especial Judiciária de Brasília-DF. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original. 

Brasília, [●] de [●] de [●], 

____________________________ 

PODER CONCEDENTE 

____________________________ 

CONCESSIONÁRIA 

Testemunhas: 

Nome : ___________________________ 

CPF : ___________________________ 

Ass.  : ___________________________ 

 

Nome : ___________________________ 

CPF : ___________________________ 

Ass.  : ___________________________ 
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ANEXO 1 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

O presente Anexo consta o conjunto de responsabilidades a serem cumpridas 

pela Concessionária no âmbito do Contrato de CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 

DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS E JOGOS. É composto por 

duas partes:  

Parte 1 - Encargos Técnicos 

Parte 2- Diretrizes Mandatórias Gerais 

 

Parte 1 - Encargos Técnicos 

1. Definição das Modalidades 

Os Jogos são divididos em 3 modalidades: 

 Loteria Instantânea: bilhete de loteria no qual o jogador raspa uma camada 

de látex (ou outro material) de uma ou mais áreas de jogo para determinar se 

ele ganhou, conforme indicado pelos símbolos, números e palavras que são 

revelados; 

 Loteria de Prognósticos: 

o Prognóstico Ativo: bilhetes adquiridos e preenchidos pelos 

apostadores, contendo números, símbolos ou caracteres que, uma vez 

sorteadores, aleatoriamente determinem um ou mais vencedores, 

conforme seu respectivo plano lotérico; 

o Prognóstico Passivo (Múltipla Chance): bilhetes previamente 

preenchidos, sob a forma de números, combinações, símbolos ou 

objetos, ficando o resultado vinculado a sorteio ou outras formas que 

determinem os ganhadores, conforme seu respectivo plano lotérico; 
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 Loteria de Aposta de Cotas Fixas - eventos virtuais: utilização de sistema 

de apostas relativas a eventos realizados em ambiente virtual com base em 

software que, utilizando algoritmos em sistema de Gerador de Números 

Aleatórios (Random Number Generator - RNG) como método de determinação 

de resultados de jogos, um sistema devidamente testado e certificado, 

garantindo a aleatoriedade e a imprevisibilidade de resultado, simulam a 

realização de um determinado evento, cabendo ao apostador a escolha do 

prognóstico, que será remunerado de acordo comum valor de prêmio (ODD) 

definido no momento da aposta, respeitando sempre o regulamento do jogo; 

o Esporte Electrónico (e-sport): utilização de sistema de apostas 

relativas a eventos jogados com base em software, no sistema de 

jogador versus jogador, equipe versus equipe ou competições 

individuais e coletivas, cabendo ao apostador a escolha do prognóstico, 

que será remunerado de acordo com um valor de prémio (ODD) 

definido no momento da aposta, respeitando sempre o regulamento do 

jogo. 

 

2. Conceito das Modalidades  

2.1. Lotos e Jogos Adicionais 

Os lotos (com seus jogos adicionais) são jogos de apostas mútuas - a 

contribuição dos apostadores vai gerar o montante a pagar de prêmios. Assim, 

quanto maior o volume de apostas, maior será o prêmio. Nesses jogos, a ação da 

Concessionária é agregar as apostas, organizar o sorteio e distribuir o dinheiro. 

O Euromilhões e o Totoloto são os lotos, enquanto o Joker (este também jogo 

adicional do Totobola) e o Milhão são os seus jogos adicionais.  

2.2. Loterias 

As loterias são os jogos conhecidos no Brasil, com a emissão de bilhetes, 

havendo as extrações ordinárias e as especiais. O valor do prêmio é pré-

definido. Nesse jogo, a Concessionária garante o pagamento do prêmio, 
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mesmo que apenas 1 bilhete (por exagero) tenha sido vendido.  

Dentro das loterias, é muito comum, a Loteria Instantânea, como as 

raspadinhas. Há um modelo para os bilhetes físicos e outro modelo para os 

jogos on line, conforme adiante detalhado no item 2.2. 

2.3. Apostas Desportivas 

As Apostas Desportivas à Cota e as Apostas Desportivas Mútuas. As 

primeiras (marca Placar) são um jogo onde os apostadores prognosticam um 

evento de um jogo.  

Dentro das Apostas Desportivas Mútuas há o Totobola, que envolve um 

conjunto de resultados combinados. O prêmio do Totobola depende da 

combinação de todas as apostas. No Placar os apostadores conhecem logo 

de início o valor que receberão caso a sua aposta seja vencedora. Via de 

regra os prêmios do Totobola são maiores que os do Placar. 

 

3. Características da Implantação 

A cobertura geográfica do Distrito Federal será concretizada em simultâneo em 

todas as suas 33 Regiões Administrativas, tendo por base a proporcionalidade de 

quantidade de agentes, face à população existente e a densidade populacional 

de cada uma das regiões. 

Assumindo esta base de implantação, pode o Plano sofrer alterações face aos 

contatos a efetuar com os diversos Stakeholders envolvidos e considerando, em 

particular, o interesse que se identifique por parte da comunidade no que se refere 

à abertura de novas concessões de Agentes. 

A expansão da rede é realizada com base na definição do Plano de Implantação 

da Rede de Agentes (PIRA), documento que todos os interessados têm 

obrigatoriamente de entregar e onde são estabelecidas as necessidades de 

nomeação de Agentes por cada Região Administrativa.  

O PIRA permite ainda estabelecer o número de vagas para possível nomeação 
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de Agente, devendo incluir as regras a que deve obedecer o processo de 

identificação de candidatos a Agentes. 

Será considerada a definição da Zona Geográfica de Relevância Comercial 

(ZGRC), área dentro de cada uma das Regiões Administrativas para a qual é 

efetuada avaliação comercial para a nomeação de um Agente, considerando os 

seguintes fatores: 

 Quantidade de população; 

 Densidade populacional; 

 Poder de compra na região administrativa; 

 Atividade comercial; 

A implementação física da rede de Agentes envolve as seguintes atividades 

econômicas preferenciais: 

 Lojas exclusivas de jogos 

 Loja tipo Bazar (Cantinas) 

 Mercado ambulante; 

 Lojas de carregamento de telemóveis; 

 Postos combustíveis; 

 Postos dos Correios; 

Os Agentes comercializarão a totalidade do portfólio de jogos, com exceção dos 

jogos que são disponibilizados via online, de acordo com o calendário de 

lançamento de cada um destes. Podem haver exceções, e dar lugar a agentes de 

parte do portfólio de jogos, nomeadamente, Lotarias. Os estabelecimentos 

comerciais poderão ser: 

 Exclusivos - dedicar-se-ão exclusivamente ao negócio da venda de jogo; 

 Multicategorias - entre as suas atividades comerciais adicionarão a venda de 
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jogo. 

 

4. Planta de Execução  

A proposta de exploração dos jogos deverá prever as seguintes estruturas físicas: 

Sede / Escritório  

Será considerado um espaço relativamente pequeno destinado à localização dos 

postos de trabalho dos colaboradores com funções administrativas e financeiras 

(estimativa de 200 m2). 

Sede / Sala de sorteios  

Existindo alguns jogos que obrigam em sorteio com presença de público em sala 

mas sem necessidade de transmissão televisa em direto, será considerado um 

espaço para a realização do mesmo, com uma capacidade de assistência mínima 

de 50 pessoas.  

Sede / Atendimento a Clientes  

Será criado um centro de atendimento a clientes/apostadores considerando a 

necessidade de apoio operacional e explicação da dinâmica de cada jogo e a 

componente de controlo das medidas que asseguram o jogo responsável. 

O centro de atendimento deverá ter uma capacidade mínima de 20 elementos, 

devendo ser suportado por software que possibilite o teletrabalho dos operadores, 

sempre que exista necessidade de reforço da equipe: lançamento de um novo 

jogo, alteração de um jogo existente, lançamento de campanhas promocionais ou 

acontecimentos de indisponibilidade de sistema. 

Sala de operação, monitorização e controlo 

Embora suportada em tecnologia CLOUD BASED (base em nuvem ), será 

necessário assegurar a execução de um conjunto de procedimentos de 

monitoramento e controle da operação, garantindo a capacidade de intervenção 

e/ou o lançamento dos procedimentos de redundância e recuperação que tiverem 
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sido definidos no respetivo Plano de Continuidade de Negócio (requisito 

obrigatório). 

A sala de operações disporá igualmente de terminal de acesso aos diversos meios 

de prova / documentos dos júris de concurso (por exemplo acesso ao cofre digital), 

a utilizar pelo Regulador e cumprindo com todos os requisitos de segurança 

definidos na Norma ISO 27001 (requisito obrigatório). 

Rede de Agentes 

A rede de agentes será constituída por um número definido de postos, sendo a 

sua implantação desenvolvidos ao longo do período da Concessão.  

Os postos de venda terão características diversas, podendo ser de multi-atividade 

(bancas de jornais, comércios locais, entre outros) ou específicos de venda de 

jogo, garantindo desta forma o propósito de cobertura total do território e 

disponibilizando a todos a possibilidade de apostar. 

Plataforma de aposta on-line 

Sendo uma solução CLOUD BASED, não existirá a implantação de servidores 

fixos no Distrito Federal, estando, no entanto, assegurado o acesso a informação 

em tempo real por parte do Regulador. 

 

5. Localização Geográfica das Infraestrutura - Pontos de Venda 

Os proponentes deverão apresentar sua rede de pontos de venda, envolvendo 

todas as 33 Regiões Administrativas do Distrito Federal. 

 

6. Caracterização dos Equipamentos  

A operação dos jogos sociais deve ser suportada por uma solução tecnológica 

unificada e integradora dos sistemas de informação que asseguram a oferta do 

portfólio de jogos aos apostadores. Desta forma, a solução tecnológica de suporte 

aos jogos sociais deve apresentar uma elevada capacidade e agilidade de 
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integração com os diferentes sistemas de informação de cada jogo.  

Nesse sentido, tendo em consideração as exigências qualitativas e de celeridade 

de implementação do negócio, definiu-se que a plataforma seja um serviço 

sustentado na nuvem (Cloud based) e que a necessária integração dos vários 

sistemas de informação seja efetuada por intermédio de Interface de 

Programação de Aplicativos (API/ Application Programming Interface). 

Esta plataforma tecnológica deve assegurar o cumprimento de todos os requisitos 

de segurança, performance e confiabilidade. Da mesma forma, a plataforma deve 

fornecer suporte aos jogos sociais que estarão em funcionamento contínuo, 24 

horas/dia, 7 dias/semana, respondendo aos apostadores e à rede de agentes e 

pontos de venda. 

A solução tecnológica de cada Ponto de Venda deve estar conectada à plataforma 

central, de modo a suportar a execução de todas as transferências de informação 

associadas às aplicações (jogos) existentes, nomeadamente todas as transações 

associadas à venda de apostas, validação de apostas, pagamento de prêmios e 

demais operações. 

Assim, a Rede de Pontos de Venda deve apresentar um conjunto de 

características tecnológicas e operativas que assegurem elevados padrões de 

disponibilidade, de segurança bem como um desempenho de alta qualidade. Para 

tal, cada Ponto de Venda deve ter disponível o software prospectivo que deve 

contemplar as seguintes funções: 

 Autenticação do Apostador por intermédio da metodologia KYC (know-your-

customer/ conheça-seu-cliente) através de “Senha de Utilização Única” (One-

Time Password) enviada por Email ou SMS/Whatsapp ou de Reconhecimento 

de Cédula de Identidade, de acordo com o equipamento disponível; 

 Registo de Apostas; 

 Emissão de Recibos de Apostas; 

 Reimpressão de Recibos; 
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 Anulação de Apostas; 

 Validação e Branding de Recibos; 

 Registo de Pagamento de Prêmios; 

A Rede poderá apresentar várias configurações de pontos de venda, definidos de 

acordo com o público-alvo a que se destinam e com as características do 

ambiente onde se inserem. Desta forma, cada configuração de ponto de venda 

deverá assegurar as funcionalidades acima descritas e apresentar o respectivo 

conjunto de equipamentos, tais como: 

Ponto de Venda - Tipo 1: 

 Terminal de aposta Gtech Altura 1200: modelo de terminal que permite obter 

elevada capacidade de tratamento de volume de apostas, quer ao nível da 

transação quer ao nível da execução de funcionalidades. Este modelo deve 

ter integrado um leitor de código de barras, sendo utilizado em pontos de 

venda com médio a elevado volume de vendas/transações, onde existe maior 

possibilidade de interação com os apostadores e onde não existam limitações 

de espaço disponível para a instalação de Equipamentos de Pontos de Venda; 

 Monitor para o cliente: monitor plano, com resolução de alta qualidade; 

 Leitor de QR Code: dispositivo ótico que permite ler QR codes e 

consequentemente validar e registar apostas geradas no aplicativo móvel, 

tornando mais simples, rápida e segura a realização de apostas; 

 Impressora Gtech Accutherm 6: impressora térmica, para impressão de 

recibos de apostas, talões de caixa, relatórios de caracteres de texto 

alfanuméricos, códigos de barras 2D e Bit image graphics; 

 Monitor multimédia para transmissão de eventos e conteúdos promocionais ao 

apostador. 

Ponto de Venda - Tipo 2: 

 Terminal de aposta Desktop (Computador de Secretária): modelo de terminal 
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semelhante ao modelo do tipo 1, mas apresentando um equipamento 

integrado com Monitor touch screen de alta definição, leitor de código de 

barras e de QR code, Leitor Biométrico e Cédula de Identidade e impressora 

térmica de recibos e talões de apostas. Este terminal deve ser utilizado em 

pontos de venda com médio a elevado volume de vendas/transações, 

permitindo economizar espaço de trabalho.  

Ponto de Venda - Tipo 3: 

 Terminal de aposta de autoserviço (Self-Service): modelo de terminal em que 

o apostador interage com o portfólio de jogos sociais de forma autônoma e 

eficiente, minimizando filas de espera e aumentando a satisfação do cliente. 

Estes terminais permitem a expansão dos jogos sociais para espaços menores 

ou mesmo para restaurantes, bares ou outros espaços adequados e 

legalmente permitidos. Os modelos de autosserviço permitem o acesso a todo 

o portfólio de jogos sociais, assegurando as necessárias medidas de 

autenticação do apostador, de formas de pagamento em numerário ou por 

cartão de crédito/ débito, leitura de QR code e Código de Barras, a impressão 

de recibos e talões de apostas, monitor touch screen e de elevada definição. 

Ponto de Venda - Tipo 4: 

 Terminal de aposta Celular: modelo de terminal suportado por celular com 

capacidade de leitura de QR code e Códigos de Barras para o registro de 

apostas e pagamentos de prêmios. Este terminal assegura as necessárias 

funcionalidades de autenticação do apostador através de cédula de identidade 

ou “Senha de Utilização Única”, bem como de pagamento de apostas por 

cartão, QR code ou cartão pré-carregado e de impressão de recibos e talões 

de apostas. Estes terminais permitem a mobilidade dos agentes e uma maior 

proximidade dos apostadores aos jogos sociais, sem a necessidade de uma 

infraestrutura física de venda de apostas. 

 

7. Caracterização dos Encargos - Responsabilidades/Participações 
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Os encargos mais relevantes da Concessão são os financeiros: 

 Pagamento, pela vencedora da licitação, no ato de assinatura do contrato, da 

parcela relativa à Outorga Inicial; 

 Pagamento, mensalmente, pela Concessionária, do valor de Outorga Fixa, 

equivalendo a um percentual determinado no Edital de Licitação sobre o valor 

total de vendas;  

 Pagamento, pela Concessionária, do Imposto sobre Serviços ISS - nível 

Estadual, com alíquota de 5% sobre o valor total das apostas (total do 

faturamento);  

 Desconto, por parte da Concessionária, do valor do imposto devido sobre o 

prêmio a ser pago aos apostadores; 

 Pagamento, pela Concessionária, mensalmente, dos valores correspondentes 

aos encargos trabalhistas e previdenciários dos seus funcionários; 

 Pagamento, pelas empresas parceiras terceirizadas, sob fiscalização da 

Concessionária, mensalmente, dos valores correspondentes aos encargos 

trabalhistas e previdenciários dos seus (empresas terceirizadas) funcionários; 

 Pagamento, conforme rito legal, pela Concessionária, dos seguintes impostos 

- nível federal: Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido e demais impostos que podem se fazer necessários 

para a integral prestação de serviços por parte da concessionária. 

Há um conjunto de Encargos, que devem ser assumidos pelas partes (de forma 

isolada ou compartilhada) para que se tenha sucesso no contrato de Concessão: 

 Encargos sob a Responsabilidade da Concessionária:  

o Garantir a disponibilidade financeira para pagamento da Outorga Inicial, 

implantar toda a infraestrutura e sistemas para os jogos; 

o Garantir um processo de recrutamento, seleção e treinamento do seu 

pessoal operativo; 
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o Garantir o treinamento do pessoal terceirizado em pontos de vendas; 

o Apresentar as garantias financeiras para o cumprimento do contrato; 

o Estar preparado para rever o Projeto de Concessão, caso as condições 

operacionais e/ou legais impostas pelo Poder Concedente assim o 

exija; 

o Obter as licenças necessárias para colocação da publicidade e marca 

da Concessionária nos pontos de venda;  

o Montar plano de contingência para encarar reflexos da pandemia nos 

níveis atuais ou piores; 

o Garantir a permanente atualização tecnológica das plataformas de 

jogos e equipamentos utilizados;  

o Arcar, sempre que legalmente exigido, com os custos trabalhistas de 

trabalhadores próprios; 

o Responsabilizar-se por garantir o cumprimento da proibição de jogos 

para menores de 18 anos; 

o Montar uma estrutura de fiscalização (devidamente detalhada no 

Caderno 2 a seguir) que impossibilite o uso das loterias e jogos para 

atividades de lavagem de dinheiro; 

o Elaborar as estruturas relacionadas aos planos de premiação, 

necessária para algumas modalidades que serão operadas pela 

Concessionária; 

o Montar uma estrutura de fiscalização (devidamente detalhada no 

Caderno 2 a seguir) que iniba a possibilidade de fraude nas apostas 

esportivas - o ideal seria impossibilitar, mas entende-se que isso não se 

pode atingir com 100% de certeza. 

 Encargos sob a Responsabilidade do Poder Concedente: 

o Garantir os instrumentos legais que permitam adaptar a Concessão no 
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caso de novas lei Federais ou Distritais que alterem a legislação 

aplicável à Concessão; 

o Garantir, nos prazos pactuados com a Concessionária em contrato, a 

obtenção das licenças e permissões administrativas para operação; 

o Garantir à Concessionária, no caso de alterações dos dispositivos 

legais, as devidas condições para revisão dos termos contratados, seja 

através de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, seja através 

da publicação de legislação complementar; 

o Garantir à Concessionária a revisão dos termos do contrato, em caso 

de a inflação anual no Brasil e/ou a taxa SELIC, mudar (em) do patamar 

atual; 

o Garantir à Concessionária, a manutenção das condições financeiras do 

contrato no caso de intervenção na operação por ação dos órgãos de 

controle e fiscalização; 

o Proceder as devidas ações para coibir a existência de jogo ilícito que 

implique numa concorrência predatória com o contrato de Concessão 

de loteria e jogos. 

 

8. Conceito de Jogo Responsável 

A atividade jogo deve ser muito bem estruturada e concebida como uma ação 

responsável, desenvolvida por um ente privado, delegado pelo poder público - 

conceito da Concessão ora em curso, que alia os interesses das iniciativas pública 

e privada. 

Os proponentes devem assumir a criação de um ambiente de jogo responsável 

na sociedade. 

Devem disponibilizar a informação necessária para que todos os envolvidos 

possam assumir um comportamento de jogo moderado, que reduza os riscos 

inerentes ao jogo a dinheiro e que garanta a proteção do jogador e das suas 
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famílias. 

Importa ainda, assegurar a proteção dos menores de idade e de outros grupos 

vulneráveis, restringindo ou até coibindo seu acesso ao jogo e garantindo, 

também, que serão definidas regras, quer em termos de desenho do jogo, quer 

na definição das campanhas de comercialização e marketing, evitando situações 

que potencializem a sua adesão ao jogo. 

A adoção do conjunto de medidas que se identifiquem como necessárias à 

implementação de uma política de jogo responsável que, assumindo os 

referenciais normativos internacionais, garanta a implementação das práticas que 

lhes estão inerentes.  

Essa premissa deve ser considerada uma prioridade de atuação da empresa 

concessionária, englobando as seguintes áreas de atuação: 

 Sistemas de ajuda a apostadores e suas famílias - a concessionária deve 

garantir a implementação de um sistema de ajuda psicológica a apostadores 

e suas famílias, proporcionado a possibilidade de assistência de com 

profissionais qualificados a essa população. Será criada uma linha apoio, 

independente e confidencial, como marcação ou agendamento presencial 

(eventualmente em termos de pandemia) e com a garantia de anonimato; 

 Mecanismos de autoexclusão - os apostadores devem ter a possibilidade de 

solicitar a autoexclusão de jogar, por um período de tempo que se afigure 

adequado à sua proteção. O sistema de autoexclusão deve ser divulgado, 

publicitado e de fácil acesso, garantindo que a vontade inicial seja cumprida, 

sem qualquer entrave por parte da entidade concessionária; 

 Proibição de jogo a menores - o acesso ao jogo a dinheiro deve ser proibido 

para menores de 18 (dezoito) anos de idade, devendo a concessionária 

estabelecer uma política de controle do cumprimento desta regra restritiva; 

 Definição das regras de avaliação das características de jogo e risco 

associado - a criação e divulgação de novos jogos deve obedecer a uma 

definição prévia das medidas de proteção e de mitigação do risco associado 
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ao jogo excessivo. Para tal, deve ser definida e implementada uma matriz de 

avaliação e gestão, que possibilite a identificação dos riscos associados ao 

lançamento dos novos jogos no mercado, garantindo a implementação das 

medidas de mitigação, caso as mesmas venham a ser identificadas como 

necessárias; 

 Compromisso de investigação e definição de medidas de mitigação de 

risco - o ambiente em que se desenvolve a atividade do jogo a dinheiro está 

em constante mudança, tendo em consideração diversos fatores internos e 

externos à própria atividade. Por um lado, prevalece a concorrência entre os 

diversos players existentes no mercado, com alterações sucessivas das 

condições e formas de atuação e criação de campanhas de captação de novos 

clientes, por outro, a alteração de condições externas, quer no que respeita a 

nova legislação, quer no que concerne à alteração da legislação fiscal 

aplicável à atividade do jogo. Também o ambiente econômico, influencia os 

hábitos de jogo da população, sendo particularmente importante garantir que 

a procura de melhores condições de vida não constitua fator de aumento das 

situações de jogo excessivo. Assim, busca-se garantir um compromisso de 

estudo e investigação permanente que possibilite a identificação das situações 

de maior risco, garantindo que a empresa concessionária defina e desenvolva 

uma política de mitigação de risco, criando um ambiente de jogo responsável 

e de proteção dos grupos mais vulneráveis. Será valorizada a existência de 

uma política de comunicação que, de forma clara e contínua, divulgue 

informação relativa aos jogos que compõem o portfólio, nomeadamente no que 

se refere às regras dos mesmos, prémios e respetivas probabilidades. A 

preocupação de transparência, deve estar presente no processo de conceção 

das campanhas de divulgação e publicidade aos diversos jogos; 

 Responsabilização e melhoria contínua - o conceito de jogo responsável 

deve ser uma preocupação transversal à atuação da empresa concessionária, 

qualquer que seja o domínio de atuação, a modalidade ou o jogo que se 

pretende desenvolver e disponibilizar. Esta premissa implica a obrigatoriedade 

de nomeação de um Coordenador de Jogo Responsável, a quem seja 

atribuída independência de atuação face à gestão de topo, garantindo a 
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implementação da política que vier a ser definida. Será, também, atribuição 

deste Coordenador, garantir a melhoria contínua dos procedimentos, 

adaptando-os aos novos desafios e necessidades, tendo como objetivo a 

proteção dos apostadores e das suas famílias; 

 Formação de Trabalhadores e Agentes - a empresa concessionária deve 

envolver todos os Stakeholders na definição de uma política de jogo 

responsável, garantindo a sua aplicação sem restrições. Neste contexto, será 

obrigatório que todos os candidatos a agentes e seus colaboradores 

estejam habilitados a operar com os equipamentos de jogos. No processo 

de credenciamento todos os candidatos deverão apresentar um plano, um 

cronograma e um orçamento para implementar programas específicos de 

Jogo Responsável, conforme os melhores referenciais normativos 

internacionais relativos a jogo responsável, emitidos pelas associações de 

loterias, nomeadamente da Associação Mundial de Lotarias (World Lottery 

Association). Esses referenciais normativos de jogo responsável são públicos 

e encontram-se disponíveis para consulta nos respetivos sites de Internet.  

 

9. Base Tecnológica da Operação  

9.1. Descrição do Sistema Tecnológico a Implementar 

O sistema operativo de exploração dos jogos sociais deve ser baseado numa 

solução tecnológica unificada e integradora dos sistemas de informação que 

asseguram a distribuição do portfólio de jogos aos apostadores numa abordagem 

omni-canal. Essa abordagem é definida pela capacidade de disponibilização dos 

jogos sociais por todos os meios de interação utilizados pelos apostadores, 

nomeadamente em Pontos de Venda físicos, através de aplicativos móveis e 

através de plataforma online (website). 

Este sistema operativo é crítico para toda a operação, dado que deve integrar 

todos os sistemas de informação necessários para assegurar o sucesso da 

disponibilização contínua de jogo, garantindo a sustentabilidade dos processos 

operacionais e de gestão, a centralização de dados, a partilha de informação, a 
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segurança e a evolução do negócio. Assim, a plataforma deve fornecer suporte 

aos jogos sociais que estarão em funcionamento contínuo, 24 horas/dia, 7 

dias/semana, interligando todos os sistemas que interagem tanto com os 

apostadores como com toda a rede de pontos de venda. 

9.2. Requisito de Integração de Sistemas de Informação de Todos os 

Jogos 

Com o objetivo de garantir a gestão unificada de toda a operação de jogo, a 

solução tecnológica de suporte aos jogos sociais deve apresentar uma elevada 

capacidade e agilidade de integração com os diferentes sistemas de informação 

de cada jogo integrado no portfólio. Neste sentido, tendo em consideração as 

exigências qualitativas e de celeridade de implementação do negócio, 

recomenda-se que a plataforma seja um serviço sustentado em nuvem (Cloud 

based) e que a necessária integração dos vários sistemas de informação seja 

efetuada por intermédio de Interface de Programação de Aplicativos (API sigla 

vem do inglês Application Programming Interface) que é um conjunto de 

aplicativos que permitem estabelecer uma relação com um software para a 

utilização das suas funcionalidades, sem a necessidade de desenvolvimentos 

demorados ou complexos. 

A metodologia de integração através de API’s (Interface de Programação de 

Aplicativos) torna possível a interface entre o Ponto de Venda e os aplicativos de 

jogo em qualquer dispositivo, incluindo terminal de varejista, telefone celular, 

computador ou terminal de autosserviço. 

O sistema operativo deve assegurar a capacidade de integração por intermédio 

de API’s com os sistemas de interface frontal (sistemas de registo de apostas em 

varejo, aplicativos mobile e web), bem como com os sistemas de suporte (Redes 

B2B de parceiros de varejo, Processadores de Pagamento e Sistemas de Oferta 

de Jogo de Parceiros). 

Desta forma, a utilização de API’s deve permitir implementar uma tecnologia 

integrada que cumpra com os princípios técnicos de arquitetura, garantindo a 

integridade das transferências de informação, alta disponibilidade, resiliência, 
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escalabilidade e conectividade completa, assegurando uma capacidade de 

implementação em curto-prazo. 

O sistema deve possibilitar também a integração contínua de verticais de jogo, 

permitindo a interligação com motores de jogo de várias fontes, assegurando a 

capacidade de integrar todos os sistemas de informação dos jogos sociais 

definidos para o início do projeto de exploração do negócio mas também a 

capacidade de integrar novas potenciais ofertas a serem definidas no futuro. 

9.3. Requisito de Funcionalidades 

Desta forma, a arquitetura e respectivo software aplicacional do sistema operativo 

devem assegurar os requisitos de disponibilização das seguintes funcionalidades: 

 o suporte à exploração dos jogos, assegurando a gestão da rede de Pontos 

de Venda, bem como a realização de atividades de acompanhamento e 

monitoramento dos sistemas, análise e resolução de problemas, o 

acompanhamento de sorteios e entradas em produção e a otimização e 

automatização de processos; 

 o suporte e manutenção aplicacional - realização de atividades de 

manutenção, subdivididas em corretiva, preventiva e evolutiva que garantam 

o normal funcionamento, alteração e evolução dos aplicativos;  

 a gestão dos usuários e das suas contas de registro e processo de 

autenticação - a capacidade de identificação dos apostadores de forma ágil, é 

essencial para garantir o rápido registo de apostas e do processamento dos 

prêmios. Este requisito faculta ainda a importante tarefa de monitoramento do 

comportamento dos apostadores no âmbito do Jogo Responsável, permitindo 

introduzir medidas de regulação responsáveis, como imposição de limites de 

apostas ou de auto-exclusão, de acordo com os indicadores predefinidos. 

 a gestão de conta e da validação das transações financeiras em caso de 

apostadores premiados; 

 a gestão da comunicação com o apostador utilizando vários canais de 

comunicação como e-mail, notificações móveis e notificações no portal web; 
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 a administração de sistemas e base de dados; 

 a gestão de base de dados; 

 a formação e know-how técnico e funcional. 

9.4. Requisito de Distribuição de Portfólio de Jogo 

O sistema tecnológico deve assegurar a capacidade de disponibilização de todos 

os jogos aos apostadores, de forma integrada e através dos Pontos de Vendas 

físicos, de aplicativo móvel e de website. 

Enquanto funcionalidades mínimas e com vistas à capacidade adequada de 

definição de jogos, processos logísticos e processos de experiências de venda 

configuráveis, proporcionando à operação um elevado nível de flexibilidade e 

evolução, o sistema deve apresentar as seguintes características: 

 Oferta: capacidade para configurar, fornecer e gerir todos os jogos, de forma 

integrada; 

 Varejo: capacidade para gerir as encomendas dos varejistas, por 

representantes de vendas ou diretamente pelos varejistas de uma forma 

flexível; 

 Logística: capacidade para gerir a distribuição e devolução de bilhetes e 

otimizar o estoque; 

 Vendas: capacidade para venda e pagamento de bilhetes com rastreamento 

unitário completo para melhor segurança. 

O sistema operativo deve permitir a distribuição de jogo online, de modo a garantir 

a criação de um registro/conta de cliente e a criação de uma conta para colocar 

apostas e receber os seus prémios pagos eletronicamente quando os resultados 

são processados. 

O sistema deve permitir a distribuição de jogo em Pontos de Venda físicos, 

assegurando o registo dos clientes através do seu número de celular, permitindo 

assegurar agilidade e a opcional desmaterialização do processo utilizando 
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SMS/WhatsApp para confirmar transações, por via de ser alternativa à utilização 

do método de impressão de recibos em papel. 

O sistema deve também assegurar a capacidade de fornecer a gestão da cadeia 

de distribuição de Jogos, cobrindo o processo desde a recepção das fábricas de 

impressão até aos Pontos de Venda, a ativação da unidade de cartões no 

momento da confirmação de venda com o objetivo de reduzir o risco de fraude e 

o pagamento dos prémios através da validação dos cartões vencedores e assim 

melhorar a experiência do apostador. 

9.5. Requisito de Escala 

O sistema deve apresentar uma elevada capacidade de crescimento, de modo a 

assegurar a integração com um grande número de pontos de venda e de lidar 

com uma grande base de dados de apostadores registados: a capacidade de 

escala deve permitir o suporte operacional de dezenas de milhares de pontos de 

venda e dezenas de milhares de apostadores, em simultâneo. 

9.6. Requisito de Business Intelligence 

O sistema operativo deve disponibilizar um módulo de Business Intelligence que 

possibilite a melhor gestão do negócio, de forma a garantir uma presença 

competitiva e responsável no mercado, através de uma avaliação sustentada da 

informação através da criação de dashboards (paineis de indicadores) de decisão 

e de relatórios que garantam uma monitorização eficaz e eficiente do negócio. 

9.7. Requisito de Certificação 

A solução tecnológica deve apresentar a certificação de acordo com a normas de 

referência em segurança da informação, nomeadamente:  

 ISO/IEC 27001:2013, certificação necessária para garantir o cumprimento dos 

requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação dentro do contexto da 

organização, incluindo a avaliação e tratamento de riscos de segurança da 

informação; 
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 WLA - SCS: 2016, certificação necessária para garantir o cumprimento dos 

requisitos de segurança, integridade e gestão de risco padrão recomendados 

pela World Lottery Association. 

9.8.  Requisito de Segurança 

No que concerne à questão de segurança, o sistema operativo deve assegurar a 

capacidade de atender aos requisitos mais rigorosos, com monitoramento de 24 

horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a garantir a confidencialidade, a 

integridade e a disponibilidade dos dados.  

Todos os dados que integram a rede operativa devem ser criptografados 

automaticamente. A estratégia de segurança dos centros de dados deve obedecer 

a controles de segurança e várias camadas de defesa escaláveis que garantam a 

proteção dos dados, incluindo a gestão de barreiras físicas, tecnologia de 

detecção de ameaças e de triagem detalhada no acesso aos centros de dados, 

assim como gestão de backups (cópias de segurança) dos sistemas. 

Da mesma forma, esta solução deve garantir a conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados do Brasil (LGPD) em matéria de proteção de dados pessoais, 

assegurando o controle sobre classificação, criptografia, gerenciamento de 

acesso e credenciais de segurança. 

9.9. Requisito de Desempenho 

Em termos de desempenho, a solução tecnológica deve proporcionar um nível de 

excelência, garantindo a alta qualidade geral da rede. Em matéria de crescimento, 

a solução tecnológica deve possuir um caráter extremamente flexível, garantindo 

a capacidade suficiente para ajustar instantaneamente a resposta às 

necessidades de negócios existentes sempre no nível mais alto de atividade, o 

que também permite a redução de custos e a melhoria da capacidade do cliente 

de atender às demandas de seus usuários. A solução deve ter a capacidade de 

assegurar até um grande número de pontos de venda (testados a mais de 100.000 

POS) e de lidar com uma grande base de dados de apostadores registrados. 

9.10. Requisito de Sistemas de Suporte à Operação 
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O sistema operativo deve assegurar a implementação dos mecanismos de 

pagamento necessários para o bom funcionamento das transações financeiras e 

todas as vertentes relacionadas com a validação e pagamento de prêmios. Para 

o efeito, deverão ser definidas as parcerias necessárias e mais ajustadas para 

assegurar os métodos de pagamento mais ágeis, a gestão financeira e nível de 

abertura para integrações tecnológicas (nível de evolução tecnológica) e outros 

meios possíveis de transação financeira entre apostador e operadora de jogo, 

preferencialmente sem recorrer a intermediários que não os bancários. 

Desta forma, entende-se como mandatório apresentar parcerias com entidades 

brasileiras e globais, de modo a garantir o desenvolvimento e a implementação 

do sistema operativo com maior potencial de sucesso. Neste sentido, devem ser 

apresentadas parcerias com instituições bancárias locais, de forma a garantir a 

flexibilização das transferências de dinheiro entre os apostadores e os operadores 

de jogo, possibilitando aa agilização dos processos de carregamento do saldo e 

de pagamento de prêmios. 

Do mesmo modo, devem igualmente ser garantidas parcerias com redes de 

distribuição logística locais, com o propósito de assegurar os pontos de venda de 

jogo físico, permitindo alargar o âmbito dos jogos oferecidos e também aumentar 

a notoriedade do jogo social. 

Adicionalmente, devem ainda ser apresentadas parcerias com entidades 

distribuidoras de jogo, por forma a garantir a disponibilização de jogos com base 

nas melhores práticas globais no que respeita a segurança, transparência, 

expertise de jogo e constante evolução. 

9.11. Requisito de Jogo Responsável 

No que concerne ao monitoramento do Jogo Responsável, o sistema operativo 

deve ter a capacidade de implementação de indicadores, alertas e medidas de 

limitação de apostas e de exclusão extensíveis a toda a sua base de apostadores. 

Da mesma forma, este sistema deve garantir a capacidade de identificar e aplicar 

medidas de proteção contra lavagem de dinheiro, apostas fraudulentas e de 

viciação dos resultados esportivos. Neste âmbito, o sistema deve ainda assegurar 
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que todas as transações são armazenadas em segurança para a auditoria 

necessária. 

9.12. Projeto Social 

Um mercado de jogo organizado, controlado e fiscalizado pelo poder público, além 

de minimizar os riscos associados a atividades criminosas, salvaguardando os 

interesses do Estado, assegura a transparência do desenvolvimento de um 

sector, cuja exploração deverá integrar todos os intervenientes de forma justa e 

responsável, incluindo os apostadores (jogadores) e essencialmente as entidades 

beneficiárias das receitas provenientes do Jogo.  

No sentido de preservar o interesse publico, a transparência deste mercado e de 

uma efetiva aproximação subsidiária à população do Distrito Federal, propõe-se 

que a Concessionária deva canalizar parte das suas receitas, provenientes da 

exploração do Jogo, para o financiamento de atividades e projetos de âmbito 

social. 

A atividade de exploração deste mercado deverá ser, em todos os momentos, 

coerente com o interesse público local, assegurando as boas práticas do setor e 

possibilitando uma gestão transparente, como forma de captar a confiança dos 

apostadores (jogadores).  

Desta forma, o objetivo central da gestão deste negócio deverá visar o aumento 

do nível de vida das populações em situação de vulnerabilidade e pobreza 

identificadas e outros grupos em situação de exclusão social, passando pelo 

financiamento de equipamentos e serviços sociais, apoio a projetos, 

fortalecimento das condições para a sustentabilidade e sobrevivência das 

organizações sem fins lucrativos, apoiar planos de desenvolvimento de saúde e 

qualidade de vida, como criar condições para a construção de infra-estruturas de 

apoio nestas áreas.  

Esta destinação de parte das verbas para instrumentos públicos de intervenção 

social poderá ser realizada através de entidades beneficiárias do Estado, como 

as instituições estaduais ou através da entidade concessionária, após definição 

da forma de aplicação das verbas, em áreas previamente definidas e com base 
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num percentual das receitas líquidas definida por lei. 

Entende-se que devam ser privilegiadas as propostas que incluam um percentual 

de suas receitas ao desenvolvimento de projetos nas áreas sociais. 

Com esta definição pretende-se definir a obrigatoriedade de desenvolvimento de 

iniciativas de âmbito social, com o referido fator a ter um maior valor quanto maior 

for o compromisso assumido por cada proposta.  

Propõe-se na presente modelagem que seja obrigatória a definição de um 

indicador financeiro que possibilite acompanhar o cumprimento da percentagem 

sobre as vendas que for definida, sendo igualmente obrigatório que as diversas 

entidades definam o procedimento que possibilite a confirmação do 

desenvolvimento dos respetivos projetos junto das instituições beneficiárias.  

 

Parte 2 - DIRETRIZES MANDATÓRIAS GERAIS 

1. OBJETO A SER CONCEDIDO 

Será objeto da Concessão, a operação integral da loteria do Distrito Federal, 

conforme as modalidades de jogos e apostas previstas na Legislação Federal, 

incluindo o desenvolvimento um sistema turn-key que permita investimentos 

massivos pelo concessionário, com reflexos positivos em toda cadeia produtiva, 

estabelecendo modelos consagrados e/ou inéditos de oferta e comercialização de 

jogos lotéricos, através de tecnologias e que atendam ao seguinte: 

Executar, com exclusividade em favor do Distrito Federal, todas as atividades 

necessárias, incluindo os serviços de criação de produtos lotéricos (jogos), 

impressão dos bilhetes, estocagem, distribuição e comercialização dos produtos 

de loteria de prognósticos, de loteria instantânea e dos prognósticos esportivos 

por quota fixa, em meio físico e/ou multi-meios, bem como o pagamento dos 

prêmios e a elaboração, propositura, orientação e execução de campanhas 

publicitárias voltadas para o aprimoramento do serviço público em foco.  

O modelo de negócios deverá, obrigatoriamente, contar com tecnologias 
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modernas de serviços via WEB e mobile. 

 

2. CONCEITO DE JOGO RESPONSÁVEL  

Sistemas de ajuda a apostadores e suas famílias - a Concessionária deve 

garantir a implementação de um sistema de ajuda a apostadores e suas famílias, 

proporcionado a possibilidade de assistência a essa população. Será criada uma 

linha telefônica exclusiva de apoio, independente e confidencial, com marcação 

ou agendamento presencial (eventualmente em termos de pandemia) e com a 

garantia de anonimato. 

Mecanismos de autoexclusão - os apostadores devem ter a possibilidade de 

solicitar a autoexclusão de jogar, por um período de tempo que se afigure 

adequado à sua proteção. O sistema de autoexclusão deve ser divulgado, 

publicitado e de fácil acesso, garantindo que a vontade inicial seja cumprida, sem 

qualquer entrave por parte da entidade Concessionária. 

Proibição de jogo a menores - o acesso ao jogo a dinheiro deve ser proibido 

para menores de 18 (dezoito) anos de idade, devendo a Concessionária 

estabelecer uma política de controle do cumprimento desta regra restritiva. 

Descrição e atributos do Sistema Tecnológico do Concessionário - O sistema 

operativo de exploração dos jogos sociais deve ser baseado numa solução 

tecnológica unificada e integradora dos sistemas de informação que asseguram a 

distribuição do portfólio de jogos aos apostadores numa abordagem omni-canal 

ou multi-canal. Essa abordagem é definida pela capacidade de disponibilização 

dos jogos por todos os meios de interação utilizados pelos apostadores, 

principalmente em Pontos de Venda físicos, através de aplicativos móveis e 

através de plataforma online (website). 

Este sistema operativo é crítico para toda a operação, dado que deve integrar 

todos os sistemas de informação necessários para assegurar o sucesso da 

disponibilização contínua de jogo, garantindo a sustentabilidade dos processos 

operacionais e de gestão, a centralização de dados, a partilha de informação, a 
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segurança e a evolução do negócio.  

Assim, a plataforma deve fornecer suporte aos jogos que estarão em 

funcionamento contínuo, 24 horas/dia, 7 dias/semana, interligando todos os 

sistemas que interagem tanto com os apostadores como com toda a rede de 

pontos de venda. 

 

3. REQUISITO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE 

TODOS OS PRODUTOS LOTÉRICOS 

Com o objetivo de garantir a gestão unificada de toda a operação, a solução 

tecnológica de suporte aos jogos sociais deve apresentar uma elevada 

capacidade e agilidade de integração com os diferentes sistemas de informação 

de cada jogo integrado no portfólio. Neste sentido, tendo em consideração as 

exigências qualitativas e de celeridade de implementação do negócio, 

recomenda-se que a plataforma seja um serviço sustentado em nuvem (Cloud 

based) e que a necessária integração dos vários sistemas de informação seja 

efetuada por intermédio de Interface de Programação de Aplicativos (API sigla 

vem do inglês Application Programming Interface) que é um conjunto de 

aplicativos que permitem estabelecer uma relação com um software para a 

utilização das suas funcionalidades, sem a necessidade de desenvolvimentos 

demorados ou complexos. 

A metodologia de integração através de API’s (Interface de Programação de 

Aplicativos) torna possível a interface entre o Ponto de Venda e os aplicativos de 

jogo em qualquer dispositivo, incluindo terminal de varejista, telefone celular, 

computador ou terminal de autosserviço. 

O sistema operativo deve assegurar a capacidade de integração por intermédio 

de API’s com os sistemas de interface frontal (sistemas de registro de apostas em 

varejo, aplicativos móveis e web), bem como com os sistemas de suporte (Redes 

B2B de parceiros de varejo, Processadores de Pagamento e Sistemas de Oferta 

de Jogo de Parceiros). 
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Desta forma, a utilização de API’s deve permitir implementar uma tecnologia 

integrada que cumpra com os princípios técnicos de arquitetura, garantindo a 

integridade das transferências de informação, alta disponibilidade, resiliência, 

capacidade evolutiva e conectividade completa, assegurando uma capacidade de 

implementação em curto-prazo. 

O sistema deve possibilitar, também, a integração contínua e total do jogo, 

permitindo a interligação com os sistemas computacionais do jogo de várias 

fontes, assegurando a capacidade de integrar todos os sistemas de informação 

dos jogos sociais definidos para o início do projeto de exploração do negócio, mas 

também a capacidade de integrar novas potenciais ofertas a serem definidas no 

futuro. 

 

4. REQUISITOS E FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS DO 

CONCESSIONÁRIO 

A arquitetura e o respectivo software do sistema operativo devem assegurar os 

requisitos de disponibilização das seguintes funcionalidades: 

1. Suporte à exploração dos jogos - assegurando a gestão da rede de Pontos 

de Venda, bem como a realização de atividades de acompanhamento e 

monitoramento dos sistemas, análise e resolução de problemas, o 

acompanhamento de sorteios e entradas em produção e a otimização e 

automatização de processos; 

2. Suporte e manutenção dos aplicativos - realização de atividades de 

manutenção, subdivididas em corretiva, preventiva e evolutiva que 

garantam o normal funcionamento, alteração e evolução dos aplicativos;  

3. Gestão dos usuários e das suas contas de registro e processo de 

autenticação - a capacidade de identificação dos apostadores de forma 

ágil, é essencial para garantir o rápido registro de apostas e do 

processamento dos prêmios. Este requisito faculta ainda a tarefa de 

monitoramento do comportamento dos apostadores no âmbito do Jogo 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

 

83 
 

Responsável, permitindo introduzir medidas de regulação responsáveis, 

como imposição de limites de apostas ou de autoexclusão, de acordo com 

os indicadores pré-definidos; 

4. Gestão de conta e da validação das transações financeiras em caso de 

apostadores premiados; 

5. Gestão da comunicação com o apostador utilizando vários canais de 

comunicação como e-mail, notificações móveis e notificações no portal 

web; 

6. Administração de sistemas e base de dados; 

7. Gestão de base de dados; 

8. Formação e know-how técnico e funcional. 

 

5. REQUISITO DE DISTRIBUIÇÃO DE PORTFÓLIO DOS PRODUTOS 

LOTÉRICOS 

O sistema tecnológico deve assegurar a capacidade de disponibilização de todos 

os jogos aos apostadores, de forma integrada e através dos Pontos de Vendas 

físicos, de aplicativo móvel e de website. 

Enquanto funcionalidades mínimas, e com vistas à capacidade adequada de 

definição de jogos, processos logísticos e processos de experiências de venda 

configuráveis, devem proporcionar à operação um elevado nível de flexibilidade e 

evolução. O sistema deve apresentar as seguintes características: 

1. Oferta: capacidade para configurar, fornecer e gerir todos os jogos, de 

forma integrada; 

2. Varejo: capacidade para gerir as encomendas dos varejistas, por 

representantes de vendas ou diretamente pelos varejistas de uma forma 

flexível; 

3. Logística: capacidade para gerir a distribuição e devolução de bilhetes e 
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otimizar o estoque, nas situações em que tal situação se verifique 

necessária; 

4. Vendas: capacidade para venda e pagamento de bilhetes com 

rastreamento unitário completo para melhor segurança. 

O sistema operativo deve permitir a distribuição de jogo online, de modo a garantir 

a criação de um registro/conta de cliente e a criação de uma conta para colocar 

apostas e receber os seus prêmios pagos eletronicamente quando os resultados 

são processados. 

O sistema deve permitir a distribuição de jogo em Pontos de Venda físicos, 

assegurando, preferencialmente, o registro dos clientes através do seu número 

de celular, permitindo assegurar agilidade e a opcional digitalização do processo 

utilizando SMS/WhatsApp para confirmar transações, como alternativa à 

utilização do método de impressão de recibos em papel. 

O sistema deve também assegurar a capacidade de fornecer a gestão da cadeia 

de distribuição de Jogos, cobrindo o processo desde a recepção das fábricas de 

impressão até aos Pontos de Venda, a ativação da unidade de cartões no 

momento da confirmação de venda com o objetivo de reduzir o risco de fraude e 

o pagamento dos prêmios através da validação dos cartões vencedores e assim 

melhorar a experiência do apostador. 

 

6. REQUISITOS DE ESCALA E DE INTEGRAÇÃO 

O sistema deve apresentar uma elevada capacidade de crescimento, de modo a 

assegurar a integração com um grande número de pontos de venda e de lidar 

com uma grande base de dados de apostadores registados: a capacidade de 

crescimento deve permitir o suporte operacional de dezenas de milhares de 

pontos de venda e dezenas de milhares de apostadores, em simultâneo. 

 

7. REQUISITO DE BUSINESS INTELLIGENCE 
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O sistema operativo deve disponibilizar um módulo de Business Intelligence que 

possibilite a melhor gestão do negócio, de forma a garantir uma presença 

competitiva e responsável no mercado, através de uma avaliação sustentada da 

informação com a criação de dashboards (painéis de indicadores) de decisão e 

de relatórios que garantam um monitoramento eficaz e eficiente do negócio. 

 

8. REQUISITO DE CERTIFICAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO - BOAS 

PRÁTICAS DE MERCADO 

A solução tecnológica deve apresentar a certificação de acordo com as seguintes 

normas de referência em segurança da informação ou equivalente:  

1. ISO/IEC 27001:2013, certificação necessária para garantir o cumprimento 

dos requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar 

continuamente o Sistema de Gestão de Segurança da Informação dentro 

do contexto da organização, incluindo a avaliação e tratamento de riscos 

de segurança da informação. 

2. ISO/IEC 9001:2015 A ISO 9001, sistema de gestão com o intuito de 

garantir a otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento de 

produtos e produção mais ágil a fim de satisfazer os clientes e alcançar o 

sucesso sustentado. 

3. WLA - SCS: 2016, certificação necessária para garantir o cumprimento dos 

requisitos de segurança, integridade e gestão de risco padrão 

recomendados pela World Lottery Association. 

 

9. REQUISITO DE SEGURANÇA 

O sistema operativo deve assegurar a capacidade de atender aos requisitos mais 

rigorosos, com monitoramento de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar 

a garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados.  

Todos os dados que integram a rede operativa devem ser criptografados 
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automaticamente. A estratégia de segurança dos centros de dados deve obedecer 

a controles de segurança e várias camadas de defesa sucessivas e adaptáveis 

que garantam a proteção dos dados, incluindo a gestão de barreiras físicas, 

tecnologia de detecção de ameaças e de triagem detalhada no acesso aos 

centros de dados, assim como gestão de backups (cópias de segurança) dos 

sistemas. 

Da mesma forma, esta solução deve garantir a conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados do Brasil (LGPD) em matéria de proteção de dados 

pessoais, assegurando o controle sobre classificação, criptografia, gerenciamento 

de acesso e credenciais de segurança. 

 

10. REQUISITO DE DESEMPENHO 

Em termos de desempenho, a solução tecnológica deve proporcionar um nível de 

excelência, garantindo a alta qualidade geral da rede. Em matéria de crescimento, 

a solução tecnológica deve possuir um caráter extremamente flexível, garantindo 

a capacidade suficiente para ajustar instantaneamente a resposta às 

necessidades de negócios existentes sempre no nível mais alto de atividade, o 

que também permite a redução de custos e a melhoria da capacidade do cliente 

de atender às demandas de seus usuários.  

A solução deve ter a capacidade de assegurar até um grande número de pontos 

de venda (testados a mais de 10.000 POS) e de lidar com uma grande base de 

dados de apostadores registrados. 

 

11. REQUISITO DE SISTEMAS DE SUPORTE À OPERAÇÃO 

O sistema operativo deve assegurar a implantação dos mecanismos de 

pagamento necessários para o bom funcionamento das transações financeiras e 

todas as vertentes relacionadas com a validação e pagamento de prêmios. 

Deverão ser definidas as parcerias necessárias e mais ajustadas para assegurar 

os métodos de pagamento mais ágeis, a gestão financeira e nível de abertura 
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para integrações tecnológicas (nível de evolução tecnológica) e outros meios 

possíveis de transação financeira entre apostador e operadora de jogo, 

preferencialmente sem recorrer a intermediários que não os bancários. 

Desta forma, entende-se como mandatório apresentar parcerias com entidades 

brasileiras e globais, de modo a garantir o desenvolvimento e a implementação 

do sistema operativo com maior potencial de sucesso. Neste sentido, devem ser 

apresentadas parcerias com instituições bancárias, para garantir a flexibilização 

das transferências de dinheiro entre os apostadores e os operadores de jogo, 

possibilitando a agilização dos processos de carregamento do saldo e de 

pagamento de prêmios. 

Do mesmo modo, pode a concessionária optar pela criação de uma rede de 

distribuição própria ou pode estabelecer parcerias com redes de distribuição 

logística locais, com o propósito de assegurar os pontos de venda de jogo físico, 

permitindo alargar o âmbito dos jogos oferecidos e também aumentar a 

notoriedade do jogo social. 

 

12. BILHETES FÍSICOS 

A partir de demandas da Concessionária, confeccionar bilhetes físicos de jogos 

de prognósticos e/ou com premiação instantânea, com as seguintes 

características técnicas: 

Identificação de bilhetes físicos: 

Nos jogos comercializados pela Concessionária o sistema de identificação (visual) 

dos prêmios nos bilhetes consiste, basicamente, no estilo 3x6 (três em seis), 

contudo poderão ser desenvolvidos jogos, cujas mecânicas poderão ser 

apresentadas em sede de projeto pela concessionária ao Poder Concedente. 

Independente do sistema de identificação escolhido para cada jogo, a 

Concessionária deverá provar sua capacidade de expressar os valores 

destinados a premiação por extenso, no todo ou em parte.  
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Poderão ser propostas ao Poder Público novas tecnologias de impressão e de 

distribuição, bem como novos formatos de produtos, desde que preservadas 

todas as características necessárias à inviolabilidade e segurança dos bilhetes, 

sejam eles físicos ou não. Em quaisquer dos casos, e sempre que possível, a 

identidade visual dos bilhetes deverá ser mantida (layout), como meio de facilitar 

a identificação por parte dos consumidores/apostadores.  

Formatos e dimensões 

O layout dos bilhetes será apresentado pela Concessionária e deverá ser 

desenvolvido de acordo com as demandas de mercado, e dos padrões 

internacionalmente adotados. 

Papel 

A gramatura e demais características serão provadas juntamente com o plano do 

jogo lotérico de cada modalidade lotérica. O papel utilizado poderá ser reciclável, 

desde que preservada a durabilidade e segurança dos bilhetes. 

Impressão 

A Concessionária será responsável pela arte final, pela seleção das cores da 

referida arte e pela apresentação prévia de todo o material (frente, verso e fontes).  

A impressão dos bilhetes deverá utilizar técnicas que garantam a reprodução fiel 

das especificações constantes no layout apresentado. 

Serão impressos códigos de barras e/ou QR Code que contenham as informações 

relativas ao jogo, tais como: número do jogo, lote e número sequencial do bilhete 

dentro do lote e/ou série. 

Painel do Jogo Instantâneo 

O painel do jogo instantâneo será aplicado no anverso do bilhete físico por 

sistema computadorizado representando os caracteres que formam as 

combinações da premiação, a numeração de validação dos bilhetes e da 

premiação e a descrição por extenso dos prêmios, cuja impressão de dados 

variáveis não deverá ser por meio magnético ou de impacto, tendo uma resolução 
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de pelo menos 240 dpi, não podendo, em hipótese alguma, estar ilegível e será 

composto pelos seguintes elementos: 

1. Impressão dos caracteres que formam as combinações da premiação na 

cor preta e com corpo que propicie boa e inequívoca leitura; 

2. Impressão da numeração do código de validação dos bilhetes e da 

premiação para controle da Concedente, quando for o caso, bem como sua 

representação por meio de código de barras, em quantidade e formato 

definidos nos parâmetros de programação de cada jogo; e 

3. Impressão da combinação de diferentes quantidades de letras ganhadoras 

por faixa com posicionamento aleatório no sentido vertical e horizontal do 

campo de jogo, em corpo inferior aos dos caracteres que formam a 

combinação da premiação, destinada à validação dos prêmios. 

Bilhete Raspável 

No caso de bilhete raspável, a impressão dos mesmos deverá conter impressão 

de verniz hidrossolúvel e mais uma impressão de verniz fixador e protetor com ou 

sem coloração, tantas camadas quantas necessárias para garantir a boa 

qualidade dos bilhetes, visando impedir que a impressão dos dados variáveis seja 

alterada, bem como proteger estas impressões quando a tinta opaca for removida. 

Após a camada protetora de verniz, deverão ser aplicadas tantas camadas de 

tinta quantas necessárias para tornar a área opaca. Esta tinta deverá ser elástica 

e removível à base de látex. A tinta opaca removível deverá encobrir a área 

envernizada e ocultar as impressões dos dados variáveis. Essa tinta deverá 

oferecer absoluta segurança contra tentativas fraudulentas para se conhecer 

antecipadamente as combinações de premiação. Sua formulação e aplicação 

devem propiciar uma remoção fácil e suave, quando o apostador raspar a mesma 

com a unha ou objeto, devendo, ser suficientemente aderente e resistente para 

impedir qualquer possibilidade de remoção, mesmo que parcial, quando do 

manuseio dos bilhetes pelos revendedores e do atrito dos bilhetes entre si. 

Uma tinta sobreimpressão, de cunho artístico e de segurança deverá ser impressa 
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sobre tinta opaca para compor a fantasia do painel e dificultar tentativas de fraude. 

A Concessionária será responsável pela feitura da arte das sobreimpressões e 

pela respectiva prova. 

O Bilhete, seja ele físico (ou não), deverá conter as seguintes informações: 

1. Resumo do Regulamento do Jogo; 

2. Discriminação dos Prêmios; 

3. Número de Validação e Código de barras e/ou QR Code ou outra 

tecnologia que a represente; 

4. A impressão, quando físico, por sistema computadorizado da numeração 

dos lotes e dos bilhetes deverá incluir código e que propicie boa e 

inequívoca leitura compostos de: 

a) Número do jogo; 

b) Por um número aleatório e; 

c) Número do Bilhete. 

O verso dos bilhetes físicos deverá conter, em especial, as seguintes informações: 

1. Resumo do Regulamento do jogo; 

2. Descriminação dos prêmios; 

3. Identificação do bilhete com código impresso por sistema computadorizado 

em algarismos arábicos composto por: 

a) Número do jogo; 

b) Número do lote; 

c) Número do Bilhete; 

d) Código de Barras e/ou QR Code nos bilhetes físicos. 

Impressão por sistema computadorizado de código de barras contendo as 
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seguintes informações: 

1. Número do produto; 

2. Número do Jogo; 

3. Parte do número de validação; 

4. Número do Lote; 

5. A parte do número de validação deverá ser representada no verso do 

bilhete, somente em códigos de barras e/ou QR Code. 

SOFTWARE para geração das impressões 

O software para geração das impressões por sistema computadorizado será de 

total responsabilidade da Concessionária e deverá atender às especificações 

técnicas descritas nos parâmetros de programação autorizados pela Concedente. 

Caso o processo de impressão seja terceirizado, cabe à Concessionária garantir 

que o fornecedor cumpra com os parâmetros definidos, assumindo a 

responsabilidade de verificação do cumprimento dos mesmos. 

O software para geração dessas impressões deverá ser desenvolvido com 

técnicas que assegurem a inviolabilidade das combinações de premiação e dos 

respectivos códigos de validação. 

O software deverá permitir a impressão de códigos de barras a ser utilizado no 

controle dos bilhetes no formato solicitado. 

Numeração de Validação 

A empresa responsável pela impressão dos bilhetes (gráfica) deve estar em 

condições de fornecer, exclusivamente, à Concessionária, arquivo em meio 

magnético formato texto, criptografado de forma que somente a ela consiga 

descriptografá-lo, contendo os números de validação dos bilhetes premiados 

considerando as faixas de premiação para controle daquela, de acordo com os 

critérios pré-definidos. 
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Segurança para os Bilhetes Físicos 

Das instalações onde os bilhetes serão produzidos: 

1. As instalações devem ter sistemas de segurança própria ou terceirizada 

com a utilização de guardas que sejam funcionários da fabricante ou da 

Concessionária; 

2. As instalações devem estar especialmente protegidas em sua segurança 

física de forma a impossibilitar o acesso de qualquer pessoa não 

autorizada; 

3. As áreas de produção e de estoque de produtos acabados devem ser 

restritas e controladas por meio de trancas eletrônicas por senhas de 

acesso e sistema de circuito fechado de TV com gravação de trânsito, no 

mínimo, por 48 horas; e 

4. Qualquer violação ao sistema de segurança ou qualquer outro evento que 

possa comprometer a sigilo dos bilhetes deverá ser imediatamente 

informado à Concedente. 

Segurança dos bilhetes, no processo de confecção contra tentativa de 

fraudes e de adulteração 

1. Todos os equipamentos destinados à fabricação dos bilhetes deverão ser 

configurados para que o processo industrial seja automatizado, de forma 

que não ocorra o manuseio de bilhetes durante a impressão dos dados 

variáveis e suas respectivas coberturas de segurança. 

2. Nenhum bilhete poderá conter qualquer identificação que permita, através 

de suas características físicas ou visuais, a escolha de bilhetes premiados 

ou apresente qualquer tendência ou deficiência na distribuição dos prêmios 

dentro do universo de bilhetes, que possibilite o conhecimento ou 

suposição da ocorrência de prêmios antes da remoção da área raspável 

e/ou de sua abertura. 

3. Os bilhetes deverão oferecer total segurança contra técnicas de fraudes, 
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tais como: Transparência/Fosforescência; Processo Magnético; Processos 

Químicos; Raios-X; Delaminação; Sobreposição de Caracteres e/ou 

qualquer outra técnica do conhecimento da Concessionária, que possa ser 

utilizada para quebrar a sigilo dos bilhetes ou permita sua adulteração. 

A Concessionária deverá apresentar, sempre que solicitado pelo Poder 

Concedente, laudo técnico fornecido por instituição idônea, atestando a 

segurança e inviolabilidade dos bilhetes. Todo o papel de acerto de máquina e 

quaisquer excedentes de produção deverão ser destruídos em fragmentadora de 

papel localizada no recinto da produção. Os registros de destruição devem ser 

mantidos. 

Os equipamentos envolvidos na fabricação dos bilhetes devem seguir normas e 

controles rígidos a fim de evitar visualização ou marcação dos bilhetes. 

Nenhum bilhete poderá conter qualquer identificação que permita a localização 

de bilhetes premiados antes da raspagem/abertura do mesmo pelo consumidor. 

A totalidade de bilhetes impressos deverá obedecer fielmente aos parâmetros 

estabelecidos para a programação, não devendo apresentar qualquer deficiência 

na distribuição dos prêmios estabelecidos no plano de premiação, obrigando-se a 

Concessionária a permitir, a qualquer tempo, a realização de auditoria pela 

Concedente na distribuição dos prêmios. 

A Concessionária deverá possuir em suas dependências, ou na dependência dos 

seus fornecedores, laboratório de análises químicas e de qualidade, o qual 

monitora e atesta toda a produção, possuindo apontamentos que possam 

comprovar e rastrear problemas durante o processo produtivo. 

Embalagens dos Bilhetes Físicos 

Os bilhetes deverão ser entregues em lotes e em sanfonas ininterruptas 

serrilhadas entre si, embaladas em material termo-retrátil, e acondicionados em 

caixas de papelão, devidamente lacradas. 

As quantidades a considerar em cada lote devem ser definidas tendo em 

consideração a dimensão dos bilhetes impressos. 
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As caixas deverão ser numeradas e acompanhadas de listagem que identifique a 

quantidade de bilhetes e lotes contidos na mesma. 

Condições Mínimas de Armazenamento dos Bilhetes Físicos 

1. Local com piso plano, limpo e seco. 

2. Deve ser mantido limpo e periodicamente higienizado e desinfetado. 

3. As paredes e telhados devem ser periodicamente inspecionadas a fim de 

detectar e corrigir possíveis pontos de infiltração de água e umidade. 

4. Manter o produto embalado, sinalizado, ao abrigo da luz solar direta, 

afastado de calor ou frio extremo. 

5. O local deve estar sempre bem iluminado, a fim de garantir boas condições 

de identificação, trabalho e segurança. 

6. Manter corredores com largura suficiente para a movimentação dos pallets. 

7. Não encostar as caixas no chão, paredes ou outros materiais, manter 

distância mínima para o manuseio dos produtos. 

8. O empilhamento deve ser na ordem contrária a utilização pretendida - FIFO 

(fisrt in first out) (Ex.: Caixa 001 em cima e Caixa 005 em baixo). 

Dos bilhetes não físicos 

1. Os bilhetes não físicos deverão guardar, sempre que possível e se revele 

adequado, as mesmas características dos bilhetes físicos em relação ao 

layout, segurança, transparência para o apostador/consumidor e Plano de 

Jogo Lotérico. 

2. Os bilhetes não físicos poderão ser de loteria de prognóstico numérico, de 

loteria instantânea ou uma combinação das duas, bem como as apostas 

esportivas previstas na Lei Federal nº 13.756/18 e demais jogos que 

possam receber apostas, nos termos da Legislação Federal.  

3. Para elaboração, confecção e comercialização de bilhetes no ambiente 
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WEB, haverá necessidade de realizar a contratação de software como 

serviço, com utilização do datacenter primário em território do Brasil, e 

demais datacenters para espelhamento na nuvem ou a utilização de 

tecnologia com o mesmo resultado de segurança e desempenho. 

4. Por isso, o modelo escolhido para esta concessão é o mais adequado para 

o atendimento às necessidades de operacionalização dos recursos 

necessários à exploração da loteria, tendo em vista as vantagens em 

relação aos modelos tradicionais de contratação de softwares, as quais são 

listadas a seguir: 

a) Possibilidade de utilização de programa informatizado sem a 

necessidade de instalá-lo nos computadores e dispositivos móveis, 

visto que o acesso é realizado pela internet, independentemente 

de plataforma computacional; 

b) Acesso à Solução de TI a partir de diversos tipos de dispositivos, 

favorecendo a mobilidade; 

c) Não requerem investimentos iniciais em estruturas de redes locais 

e datacenters, hardware, bancos de dados e sistemas 

operacionais; 

d) Elimina os custos de operação de datacenters, e os custos de 

atualização e manutenção de hardwares e softwares necessários 

para a utilização de um software tradicional, residente no local; 

e) Permite maior agilidade para a implantação da Solução de TI, 

principalmente por não serem necessários investimentos na 

aquisição e implantação de infraestrutura, hardware e software e 

na contratação de mão de obra; 

f) Permite o estabelecimento de acordos de nível de serviço 

adequados às necessidades e aos recursos financeiros da 

Concedente, e disponibiliza serviços de manutenção e suporte 

técnico sem a necessidade de investimentos em recursos 
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humanos; 

g) Diminui o custo total de propriedade em relação a uma solução 

local e os riscos relacionados à aquisição e à implantação de 

Solução de TI equivalentes; e 

h) O custo do serviço varia de acordo com a quantidade de usuários 

da Solução de TI, evitando desperdícios de recursos e tornando a 

solução escalável (realização do princípio da economicidade). 

 

13. GERAÇÃO, ARMAZENAGEM E ENTREGA DOS BILHETES VIRTUAIS 

Objetivando aumentar a capilaridade de distribuição do produto e considerando 

as limitações logísticas dos bilhetes físicos de loteria, também poderão ser 

desenvolvidos bilhetes não físicos de loteria instantânea, para serem “raspados” 

via aplicativo de celular, tablete, browser na internet, por exemplo. O aplicativo a 

ser desenvolvido será atribuído à Concessionária, contendo todos os mecanismos 

de segurança e confiabilidade, tudo de maneira a tornar os sorteios aleatórios. 

A partir de demandas da Concedente ou iniciativa própria, gerar bilhetes 

instantâneos virtuais, com as seguintes características técnicas: 

1. Os bilhetes virtuais deverão, via de regra, seguir as mesmas características 

de layout, configuração e identificação dos bilhetes físicos, como forma de 

manter as mesmas características funcionais e visuais, facilitando a 

usabilidade por parte dos consumidores/apostadores.  

2. Poderão ser utilizadas novas tecnologias, características de usabilidade, 

configuração e layout, desde que preservadas todas as características 

necessárias à inviolabilidade e segurança dos bilhetes. 

3. Quando se tratar de geração de bilhete não físico, para ser distribuído e 

comercializado via aplicativo, o software deverá assegurar a mesma 

inviolabilidade das combinações de premiação e dos respectivos códigos 

de validação dos bilhetes físicos.  
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São as seguintes as características mínimas obrigatórias do software de geração 

de bilhetes virtuais: 

1. Deverão ser gerados, em um único lote, na sua totalidade, de forma 

randômica, em conformidade com o Plano Lotérico especificado; 

2. Os bilhetes gerados deverão ser armazenados em Banco de Dados em 

Servidor homologado pela Concedente; 

3. Os bilhetes armazenados no banco de dados deverão ser protegidos por 

monitoramento das transações, tornando-os invioláveis contra acessos 

indevidos e fraudes; 

4. A cada novo Plano Lotérico de bilhetes instantâneos, deverão ser 

armazenados em banco de dados no mínimo as seguintes informações: 

Plano Lotérico, quantidade total de bilhetes gerados, número de lote, série 

dos bilhetes, valor de face, plano de premiação, percentual de payout, e 

data e hora de geração do lote; 

São as seguintes as características mínimas obrigatórias do software de entrega 

de bilhetes virtuais: 

1. Deverão ser entregues ao apostador, por meio virtual e retirados, de forma 

randômica, do lote de bilhetes armazenados no Servidor de Banco de 

Dados; 

2. Deverá ser registrado em cada bilhete entregue, a data, hora e a 

identificação do apostador que recebeu o bilhete; 

3. Os bilhetes deverão ser entregues nas quantidades compradas pelo 

apostador, sendo que cada bilhete deverá ser retirado individualmente e 

de forma randômica do Banco de Dados; 

4. Os bilhetes deverão ser entregues ao apostador em aplicativo próprio e 

devidamente preservados para que a premiação possa ser revelada por 

meio de interação do apostador com o bilhete; 

5. Toda a transação de entrega de bilhetes ao apostador deverá ser realizada 
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por meio de rotinas seguras e criptografadas, evitando interceptações e 

fraudes. 

6. Permitir a suspensão ou encerramento do Plano Lotérico de bilhetes 

instantâneos de forma antecipada à venda total de bilhetes. 

Os bilhetes virtuais para jogos de prognóstico numérico deverão observar, no que 

couber, as disposições acima. 

As apostas por cota fixa observarão o capítulo específico adiante estabelecido 

neste documento. 

 

14. SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDAS 

Os serviços e sistemas de Comercialização e Vendas são responsáveis por 

instrumentalizar e operacionalizar os recursos de distribuição e comercialização 

dos jogos ofertados, e pela administração das formas de pagamento utilizadas 

pelos apostadores, seja ela por meio eletrônico através de gateway de 

pagamento ou boletos, ou por meio físico através de dinheiro ou terminais (POS) 

de crédito ou débito, ou por outro qualquer meio que possa vir a ser 

disponbilizado, desde que garantidas as condições de segurança. 

Caberá ao Concessionário a comercialização de créditos virtuais para posterior 

aposta em jogos ofertados de forma virtual. Desta maneira, deverá propiciar 

serviços de comercialização dos créditos virtuais, estes vendidos à vista em 

espécie ($) ou por meio de POS de vendas de crédito/débito, diretamente aos 

apostadores/jogadores, com as seguintes características e especificações 

mínimas: 

1. Deverá, tão e somente, permitir a comercialização de créditos virtuais 

previamente adquiridos junto à Concessionária; 

2. Deverá capturar o CPF do apostador/jogador, no ato da venda de créditos 

virtuais; 

3. Nos casos em que o apostador tiver cadastro na Loteria, deverá, 
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automaticamente e em tempo real, creditar os créditos na carteira virtual 

do apostador; 

4. Nos casos em que o apostador não tiver cadastro na Loteria, deverá ser 

criado o pré-cadastro do mesmo, assim como sua carteira virtual, que por 

sua vez deverá receber automaticamente e em tempo real os créditos 

adquiridos na carteira virtual; 

5. Deverá gerar recibo, com chave de segurança, que por sua vez poderá ser 

impresso ou enviado via SMS ou WhatsApp para o apostador; e 

6. Este serviço deverá estar disponível em aplicativos para equipamentos 

móveis tipo smartphones, POS, tablets e em browser para acesso via 

computadores conectados à internet. 

Serviços de comercialização de créditos virtuais por meio eletrônico utilizando-se 

de gateway de pagamento, este que deverá propiciar serviços de comercialização 

dos créditos virtuais, previamente adquiridos pelos apostadores conectados à 

internet, utilizando-se de aplicativos em equipamentos móveis ou browsers em 

computadores utilizando-se de gateway de pagamento, também deverão contar 

com as seguintes características e especificações mínimas: 

1. A solução de gateway de pagamentos a ser adotada pela Concessionária 

deverá integrar com empresas subadquirentes, adquirentes e bandeiras de 

cartão devidamente credenciadas no Banco Central; 

2. Os custos fixos e variáveis relativas à contratação das empresas de gateway 

de pagamentos serão de inteira responsabilidade da Licitante; 

3. Deverão ser capturadas e armazenadas, minimamente as seguintes 

informações das transações realizadas na compra de créditos virtuais: 

a) Nome Completo do apostador; 

b) CPF; 

c) Tipo de transação; 
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d) Valor da transação; e 

e) Data e hora da transação. 

4. Deverá, automaticamente e em tempo real, creditar os créditos na carteira 

virtual do apostador; 

5. Este serviço deverá estar disponível em aplicativos para equipamentos móveis 

tipo smartphones, POS, tablets e em browser para acesso via computadores 

conectados à internet; 

6. Caberá a Concessionária toda responsabilidade quanto ao tratamento 

dos dados coletados, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais - Lei nº 13.709/2018. 

A conta virtual do apostador e o aplicativo de apostas deverão propiciar aos 

apostadores a utilização dos serviços virtuais da loteria. Dentre eles, 

minimamente, os seguintes serviços: 

1. Gerenciar e apresentar saldo de créditos virtuais; 

2. Gerenciar e apresentar saldo de prêmios; 

3. Gerenciar todas as transações financeiras relativas à créditos, apostas, 

prêmios e apresentá-las na forma de extrato para conferência; 

4. Dar acesso aos jogos ofertados, para geração e registro de apostas; 

5. Dar acesso aos resultados dos sorteios de cada modalidade de jogo; 

6. Dar acesso ao histórico de apostas realizadas nos últimos 5 anos; 

7. Dar acesso ao histórico de prêmios recebidos nos últimos 5 anos; 

8. Dar acesso a informações de cada jogo, inclusive de seus planos de 

premiações; 

9. Gerenciar a conversão dos prêmios em novos créditos ou resgate em 

dinheiro vivo ou pela conta corrente do apostador. 
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10. Permitir a manutenção do cadastro do apostador, inclusive o cadastro da 

sua conta corrente bancária. 

11. Conferir automaticamente o resultado dos sorteios, verificar se o apostador 

tem direito a algum prêmio em função de suas apostas e creditar o prêmio 

na conta virtual de prêmios, sem a necessidade de intervenção do 

apostador. 

12. O apostador cadastrado deverá possuir acesso ao aplicativo de apostas e 

conta virtual por meio de identificação de e-mail ou CPF e senha de 

segurança; 

13. Disponibilizar serviços de resgate de senha e usuário; 

14. Gerenciar a “cerca eletrônica”, recurso virtual para definir e garantir os 

limites geográficos e de perfis dos cidadãos que poderão fazer seus 

cadastros e acessar os serviços lotéricos; 

15. Gerenciar a black list, recurso para impedir que cidadãos indesejáveis, 

possam ter seus acessos bloqueados temporariamente ou 

permanentemente; 

16. Gerenciar a ludopatia, recurso para impedir o acesso temporário ou 

permanente de jogadores compulsivos. Este serviço deverá ser acessível 

ao próprio jogador e aos gestores; 

Da entrega e revelação dos bilhetes instantâneos virtuais ao apostador. A 

raspagem de bilhetes de loteria instantânea WEB deverá propiciar a entrega e a 

“raspagem” do bilhete instantâneo virtual ao apostador por meio de aplicativo ou 

sistema na internet, observando-se o seguinte: 

1. Os bilhetes adquiridos pelo apostador deverão ser entregues por meio de 

aplicativo para smartphones, tabletes e browsers; 

2. Os bilhetes entregues ao apostador deverão estar preservados (inviolados) 

e disponíveis para que o apostador revele a possível premiação por meio 

de uma interação, como por exemplo a “raspagem” de uma área do bilhete; 
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3. A premiação do bilhete deverá ser apresentada ao apostador conforme 

regras definidas no Plano Lotérico e Regras do Jogo, apresentadas 

previamente ao apostador; 

4. Uma vez premiado, o apostador deverá ser instantaneamente informado 

do prêmio auferido, quer seja em valores, bens ou serviços. Da mesma 

forma, o apostador deverá ser informado caso não seja premiado; 

5. Os prêmios em dinheiro deverão ser creditados na conta virtual do 

apostador, devendo ficar disponíveis para resgate em conta bancária do 

sistema financeiro brasileiro ou nos pontos de vendas e conversão em 

créditos virtuais para novos jogos. 

Caberá ao sistema receber a formulação e registro de apostas em jogos de 

prognósticos numéricos, cabendo propiciar recursos virtuais para que o apostador 

possa transformar seus créditos em apostas no jogo selecionado, formulando e 

registrando seus prognósticos em cartelas virtuais. Sendo assim, o sistema 

deverá possuir as seguintes funcionalidades: 

1. Permitir que o apostador selecione uma modalidade de jogo dentre as 

oferecidas; 

2. Informar ao apostador da data e horário do próximo sorteio ou o tempo 

restante para o mesmo; 

3. Disponibilizar cartelas virtuais para que o apostador possa marcar seus 

prognósticos e posteriormente registrar sua aposta; 

4. A cartela virtual deverá claramente informar ao apostador: 

a) Da data e hora do sorteio em que a aposta será registrada; 

b) Dos valores da aposta; 

c) Dos tributos aplicáveis; 

d) Dos valores brutos dos prêmios; e 

e) Dos prognósticos que estão sendo registrados na aposta. 
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5. Disponibilizar os termos e condições do jogo ofertado e solicitar o aceite do 

apostador, antes de registrar a aposta e debitar seus créditos virtuais; e 

6. Após registro da aposta, disponibilizar um bilhete eletrônico ou extrato da 

aposta para conferência. Tanto o bilhete quanto o extrato da aposta 

registrada deverão estar disponíveis para impressão ou envio por SMS ou 

WhatsApp. 

A Integração da carteira virtual com recursos de Gateway de Pagamento Virtual 

deverá propiciar recursos e serviços virtuais para que o apostador possa comprar 

novos créditos virtuais diretamente de sua carteira virtual, por meio de integração 

com os Gateways de Pagamento, observando o seguinte: 

1. Disponibilizar acesso, diretamente da carteira virtual, aos serviços de 

Gateway de Pagamento, para a compra de créditos virtuais; 

2. Permitir a aquisição de créditos virtuais por meio de cartão de crédito, 

cartão de débito, boleto bancário e transferência eletrônica de fundos; 

3. A integração deverá ser transparente ao apostador, não necessitando 

novas verificações e senhas de registro; 

4. Assim que aprovada a compra, pelo Gateway de Pagamentos, o registro 

dos créditos comprados na carteira virtual do apostador deverá ser 

imediato e automático, por meio de recursos tais como webservices, 

portanto, sem a interferência humana. 

Quando o Resgate e/ou Conversão de Prêmios for realizado via WEB, o sistema 

deverá propiciar recursos e serviços virtuais para que o apostador possa resgatar 

ou converter seu prêmio, observando ainda o seguinte: 

1. Todos os prêmios auferidos pelo apostador, em qualquer modalidade de 

jogos, deverão ser registrados na conta prêmio constante na carteira virtual 

do apostador; 

2. Deverá apresentar ao apostador o histórico dos prêmios ganhos por ele em 

suas apostas vencedoras. Neste histórico deverão ser apresentadas as 
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seguintes informações: 

a) Número do bilhete vencedor; 

b) Data e hora da premiação; e 

c) Valor da premiação; 

3. Permitir o resgate ou a conversão dos prêmios individualmente ou em lotes, 

por meio de escolha do apostador; 

4. Todos os prêmios pagos aos apostadores serão líquidos, uma vez que os 

impostos serão retidos na fonte; 

5. O apostador deverá ser informado do prêmio bruto, dos impostos retidos 

na fonte e dos valores líquidos a serem resgatados ou convertidos; 

6. Nos casos de conversão dos prêmios em créditos virtuais, a transação 

deverá ser imediatamente após a confirmação, debitando da conta prêmio 

o valor total dos prêmios convertidos e creditando o mesmo valor na conta 

de créditos virtuais; 

7. Não poderão ser cobradas taxas para a conversão de prêmios em créditos; 

8. Nos casos de resgates de prêmios, os mesmos deverão ser realizados 

diretamente na rede de distribuidores e revendedores, ou por meio de 

transferência eletrônica para a conta bancária do apostador; 

9. Permitir que o apostador cadastre uma ou mais contas correntes bancárias 

em seu cadastro; 

10. Efetuar transferência de valores somente para contas correntes bancárias 

do apostador (mesmo CPF); 

11. As transferências de valores entre a loteria e o apostador deverão seguir 

todas as regras e normatizações e prazos do Banco Central, e vigentes à 

época; 

12. Se houver taxas de serviços bancárias a serem debitadas do apostador, as 
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mesmas deverão ser informadas previamente à conclusão da transação; e 

13. Os prêmios resgatados diretamente na rede de distribuição e revendedores 

deverão ser precedidos de conferência por parte da rede e autorização por 

parte do apostador. As duas operações deverão ser realizadas diretamente 

e em tempo real pela carteira virtual do apostador. 

 

15. TERMOS E CONDIÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE MODALIDADE 

LOTÉRICA DE APOSTAS DE QUOTA FIXA, PREVISTA NA LEI FEDERAL 

Nº 13.756/18 

No âmbito da atividade em foco, o Contratado fica sujeito, dentre outras regras 

que decorram das normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente, às 

seguintes obrigações: 

1. Manter o sítio na Internet e Aplicativo para dispositivo de telefonia móvel 

para a exploração online da modalidade indicada neste capítulo; 

2. Redirecionar para o sítio na Internet, registrado perante à Concedente, 

todos os acessos que se estabeleçam a partir de localizações situadas em 

território do Poder Público (endereço de IP) ou que façam uso de contas 

de jogadores registados no Poder Público (endereço de cadastro); 

3. Instalar e manter o sistema técnico de jogo para a exploração da categoria 

de apostas abrangida pela presente licença, em observância dos requisitos 

subjacentes à respetiva homologação; 

4. Assegurar a integridade, a disponibilidade, a confidencialidade e todos os 

demais atributos de segurança das apostas abrangidas pela presente 

licença, garantindo um jogo fiável e transparente; 

5. Manter a conta bancária previamente cadastrada junto à Concedente, 

através da qual são efetuadas, em exclusivo, todas as transações 

relacionadas com a atividade, objeto da presente Concessão; 

6. Manter o registro de sócio controlador ou majoritário perante a Concedente, 
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para fins de responsabilidade patrimonial; 

7. Disponibilizar os meios que impeçam os menores de 18 (dezoito) anos e 

outros grupos socialmente vulneráveis de realizar o registro/cadastro de 

jogador em seu sistema; 

8. Prestar informação, de forma clara, no respetivo sítio na Internet, sobre as 

proibições de jogar; 

9. Disponibilizar e prestar informação sobre as regras das apostas 

desportivas à cota de forma clara, verdadeira, completa e atualizada, 

incluindo os instrumentos de pagamento admitidos, os valores mínimo e 

máximo de aposta e as regras de cálculo e de pagamento dos prémios; 

10. Fazer incidir as apostas desportivas a que se refere a presente licença 

apenas sobre as modalidades, competições e provas esportivas 

constantes de lista elaborada e aprovada pela Concedente; 

11. Definir uma política de privacidade, que deve ser expressamente aceite 

pelo jogador, na qual se identifique a informação mínima que é solicitada, 

a finalidade a que se destina, bem como as condições em que a mesma 

pode ser divulgada; 

12. Criar um registro/cadastro e uma conta para cada jogador, nos termos das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis; 

13. Pagar aos jogadores vencedores os prêmios no valor anunciado; 

14. Ordenar a transferência para a Conta de pagamento previamente indicada 

e titulada pelo jogador dos saldos da conta de jogador, quando este o 

solicitar; 

15. Assegurar o cumprimento das leis vigentes quanto à prevenção dos crimes 

de lavagem de dinheiro outros crimes tipificados na Legislação.  

16. Colaborar no combate ao jogo ilegal e atividades ilícitas associadas, 

cumprindo as disposições preventivas previstas na lei e denunciando 

práticas ou comportamentos que lhe sejam contrárias; 
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17. Assegurar a contabilidade das apostas, dos pagamentos dos prêmios e do 

recolhimento dos tributos, conforme as exigências legais; e 

18. Cumprir com as demais obrigações legais ou regulamentares aplicáveis, 

bem como as instruções e orientações emitidas pela Concedente através 

de Portarias e Manuais de Operações. 
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ANEXO 2 

INDICADORES E PARÂMETROS DE DESEMPENHO 

 

Este Anexo apresenta o sistema de indicadores de performance (key performance 

indicators - KPIs) que permite efetuar a monitorização detalhada do 

gerenciamento da operação de jogos sociais, nomeadamente no que se refere a 

dados sobre as componentes financeiras, de disponibilidade da plataforma 

tecnológica, do serviço de apoio ao cliente e de estratégia de promoção de jogo 

responsável.  

Para cada indicador, a Concessionária deve apresentar métricas de desempenho 

a atingir e as respetivas penalizações em caso de descumprimento. 

Considerando a gradual maturidade do negócio e o aumento do conhecimento do 

público-alvo, estas métricas e as respetivas penalizações devem ser reajustadas 

ao histórico de dados existente. 

Portanto, este ANEXO 2 - INDICADORES E PARÂMETROS DE DESEMPENHO 

será revisado a cada 3 (três) anos, contados da data de edicácia do Contrato. 

O Indicador de Disponibilidade da Plataforma Tecnológica de suporte aos jogos 

sociais torna-se fundamental para definir o nível de desempenho esperado pelo 

sistema operativo, de forma a assegurar a continuidade da disponibilização das 

apostas ao público e consequentemente gerar receita.  

Assim, a Concessionária deverá cumprir um índice de disponibilidade de 99,0% 

para a plataforma tecnológica de suporte aos jogos sociais.  

Este índice considera o tempo previsto de disponibilidade da plataforma sem 

interrupções, subtraindo o tempo de paragens por manutenção programada.  

Em caso de o índice verificado ser inferior a 99%, a Concessionária será 

penalizada de acordo com os seguintes critérios: 
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Índice de Disponibilidade da Plataforma 

Tecnológica < 99% 

Multa 

Entre 95% - 99% 1% do Valor de Outorga Anual 

Entre 90% - 94% 2% do Valor de Outorga Anual 

Inferior a 90% 5% do Valor de Outorga Anual 

Por sua vez, o serviço de apoio ao cliente é fundamental para garantir a satisfação 

dos apostadores e todo o apoio necessário em matéria de esclarecimento de 

informações e reclamações sobre apostas, prêmios, regulamentos de jogo e 

medidas de promoção de jogo responsável.  

Assim, a Concessionária deverá cumprir um conjunto de indicadores que 

garantam a promoção de um serviço de apoio ao cliente de elevada qualidade e 

de acordo com a seguinte proposta: 

O Índice de reclamações (%) deverá apresentar um valor inferior a 10% de todos 

os contatos recebidos por parte dos apostadores. Este indicador implica a análise 

e categorização de contatos por categorias como reclamação, pedidos de 

informação sobre pagamentos de prémios, resultados de sorteios ou eventos, 

regulamentos ou canais de aposta. Desta forma, a Concessionária poderá 

monitorar a sua operação na perspetiva do apostador, identificando os aspectos 

que necessitam de maior clarificação ou de processos operativos mais ágeis e 

intuitivos. 

O Indicador de tempo médio de resposta (%), definido para cada canal de 

comunicação disponibilizado (telefone, e-mail e/ou redes sociais), deverá 

apresentar as seguintes métricas: 1) o tempo médio de espera para resposta 

telefônica deve ser inferior a 05:00 minutos; 2) o tempo médio de espera para 

resposta por e-mail ou redes sociais deve ser inferior a 06:00:00 horas. Através 

da monitorização destes indicadores, a Concessionária poderá monitorizar e 

desenvolver a qualidade do seu serviço de apoio ao cliente.  
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O Índice de contatos resolvidos no primeiro contato (%) deve ser superior a 80%. 

Este indicador permite analisar e monitorizar a performance do serviço de apoio 

ao cliente, garantindo que todos os apostadores veem esclarecidas as suas 

dúvidas em tempo oportuno.  

As estratégias de promoção de Jogo Responsável são essenciais para a 

operação de jogo, tendo como princípio a disponibilização de medidas que 

promovem o exercício de apostas informadas e de acordo com uma base 

temporal e financeira ajustada à realidade de cada apostador, de forma a evitar 

que seja colocado numa situação de risco.  

Assim, a Concessionária deve assegurar a capacidade da monitorização do 

comportamento dos apostadores no sentido de identificar potenciais 

comportamentos de risco e promover o Jogo Responsável.  

Desta forma, a Concessionária deverá cumprir os seguintes indicadores: 

O Indicador de tempo médio de resposta a pedidos de histórico de apostador (%) 

deve ocorrer num período máximo de 5 dias.  

O Indicador de tempo médio de resposta a pedidos de autoexclusão (%) deve 

ocorrer num período máximo de 5 dias.  

Quadro Resumo 

Indicadores de Performance e Desempenho da Operação da 

Concessionária 

Infração Multa 

Nº Reclamações / Nº Contatos Totais (%) 

superior a 10%, em horário de expediente da 

Concessionária 

R$ 10.000,00 por cada mês em 

que se verifique 

Tempo de Resposta Telefônica superior a 

10:00 minutos, em horário de expediente da 

R$ 1.000,00 por ocorrência 
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Concessionária 

Tempo de Resposta a Email ou Redes 

Sociais superior a 06:00:00 horas, em 

horário de expediente da Concessionária 

R$ 1.000,00 por ocorrência 

Nº contatos resolvidos no primeiro contato / 

Nº Contatos Resolvidos (%) inferior a 80% 

R$ 10.000,00 por cada mês em 

que se verifique 

Resposta a pedidos de histórico de 

apostador superior a 5 dias 

R$ 1.000,00 por ocorrência 

Tempo de Resposta a pedidos de 

autoexclusão superior a 5 dias 

R$ 1.000,00 por ocorrência 

Agir com fraude na comercialização de 

Aposta Física e/ou Aposta Virtual 

R$ 1.000.000,00 por ocorrência 

Utilizar artifícios para a obtenção de recursos 

virtuais/fictícios para a prestação de contas, 

e/ou para reduzir valores a serem 

repassados à Conta Única do Tesouro ou 

pagos como premiação aos Apostadores 

R$ 1.000.000,00 por ocorrência 

Não inserir, na Aposta Física e/ou no canal 

de Aposta Virtual, as informações e 

advertências exigidas na legislação de 

regência 

R$ 50.000,00 por ocorrência 

Não obter as certificações previstas no 

Contrato nos prazos assinalados, por culpa 

exclusiva da Concessionária 

R$ 100.000,00 por dia de atraso 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

 

112 
 

Deixar de adotar práticas de governança 

corporativa e contábil efetivas, conforme a lei 

R$ 100.000,00 por ocorrência 

Impedir a fiscalização do Poder Concedente R$ 100.000,00 por ocorrência 

Não corrigir irregularidades indicadas pelo 

Poder Concedente, quando de sua 

fiscalização, no prazo de 30 (trinta) dias ou, 

então, ou em maior prazo quando o fato 

demandar 

R$ 1.000,00 por situação de 

descumprimento 

Não apresentar os relatórios, documentos e 

informações previstos na cláusula 11 do 

Contrato, bem como eventuais contratos 

celebrados com Partes Relacionadas, nos 

termos da cláusula 18 do Contrato 

R$ 10.000,00 por relatório, 

documento e/ou informação não 

apresentada 

Não contratar o seguro previsto no Contrato R$ 10.000,00 por dia de atraso 

Não renovar a Garantia de Execução do 

Contrato 

R$ 100.000,00 por ocorrência 

Ensejar a declaração de caducidade da 

Concessão 

R$ 1.000.000,00 

Descumprir outras obrigações previstas no 

Contrato, mas sem penalidade especificada 

nesta cláusula 

De R$ 10.000,00 a R$ 

1.000.000,00, dependendo da 

gravidade do ato 
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ANEXO 3 

ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONÁRIA 
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