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RESUMO 

A presente monografia visa apresentar urn projeto de estudo da 

viabilidade financeira, dos pre-requisitos, do mercado consumidor 

potencial, do mercado concorrente e do valor que deve ser ofertado 

para obter a permissao para abertura de uma Casa Loterica no 

Distrito de lguatemi - Maringa. Sao apresentados aspectos relativos 

as diferentes opc;oes de unidades lotericas, ao processo de 

licitac;ao, as regras e exigencias do regime de permissao que a 

Caixa oferece aos lotericos alem de uma previsao das despesas e 

do Iuera justificada por pesquisa. 
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INTRODUCAO 

Segundo dados do Governo Federal atraves da Caixa Economica, as 

lotericas sao hoje uma importante fonte de recursos para fundos e programas 

sociais do governo nas areas de seguridade social, esporte, educagao e 

seguranga publica. Em media, 48% dos valores arrecadados pelo Canal 

Loterico com as loterias tern destinagao social. Valor este que em 2004 atingiu 

a cifra de dais bilh6es de reais foi integralmente repassado para seus 

beneficiaries: Seguridade Social, o Fundo de lnvestimento ao Estudante de 

Curso Superior (Fies), os Comites Olimpico e Paraolfmpico Brasileiro (COB e 

CPB}, o Ministerio dos Esportes (ME), o Fundo Nacional da Cultura (FNC), os 

Clubes de Futebol e o Fundo Penitenciario Nacional (Funpen). 

Existe hoje uma tendencia do crescimento de mercado para as casas 

lotericas pelo fato do aumento do volume de neg6cios realizado nestas. Ja se 

sabe que 50% dos pagamentos de agua, luz e telefone sao realizados em 

terminais lotericos e a Caixa Economica Federal ja estuda a proposta de 

oferecer novas servigos como a abertura de contas, pagamento dos 

aposentados pelo INSS, recebimento de IPTU e PIS alem de depositos de 

contas correntes e de poupanga, gerando, portanto mais clientes e mais 

comiss6es para os lotericos. 

0 Distrito de lguatemi, pertencente ao municipio de Maringa- PR 

foi escolhido para o estudo da viabilidade da abertura de uma casa loterica 

primeiramente pelo fato de ser uma das cidades em que existe licitagao aberta 

no momenta e tambem devido ao elevado fndice de residentes pertencentes a 
classe social desejada, ou seja, classe baixa. Alem dos residentes adiciona-se 

o fato desta estar localizada em uma area pouco nobre, onde os alugueis dos 

im6veis comerciais possuem valor inferior ao das grandes cidades. 
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1. TEMA 

Analise da viabilidade da abertura de uma Casa Loterica no Distrito de 

lguatemi, pertencente ao Municipio de Maringa, por meio do regime de 

permissao, atraves de licitac;ao da Caixa Economica Federal. 
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2. PROBLEMA 

E viavel financeiramente a abertura de uma casa loterica no Distrito de 

lguatemi, municipio de Maringa, mais precisamente na Avenida Vereador 

Antonio Bortoloto entre os numeros 324 e 616? 
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

3. 1 Objetivo geral 

0 objetivo geral deste projeto e avaliar a viabilidade financeira, o 

mercado consumidor e as regras de licita9ao para a abertura de uma Casa 

Loterica no Distrito de lguatemi, pertencente ao Municipio de Maringa- PR. Ao 

fim do projeto, ap6s diversas pesquisas e analises visa-se optar por participar 

au nao de uma licita9ao para abertura de uma Casa Loterica neste locaL 

3.2 Objetivos especfficos 

Os objetivos especfficos do projeto consistem em: 

)- Analisar as pre-requisitos necessarios para concorrer a uma licita9ao para 

comercializa9ao de Casas Lotericas; 

)- Documentos necessarios para concorrer a uma licita9ao para 

comercializa9ao de Casas Lotericas; 

).- Definir valor a ser ofertado na Proposta de Pre9o para concorrer a licita9ao; 

).- Analisar o mercado consumidor potencial. Visa-se definir sua renda men sal, 

as servi9os lotericos utilizados e produtos consumidos; 

).- Analisar a concorrencia, o numero de unidades lotericas e de agencias da 

Caixa e sua localizayao; 

).- Definir investimento inicial necessarios; 

).- Definir despesas fixas mensais (incluindo pr6-labore); 

).- Descrever aspectos legais e fiscais; 

).- Descrever regras da Caixa Economica Federal para com as Casas 

Lotericas; 

).- Descrever detalhadamente os produtos ofertados e as comissoes 

repassadas para as Casas Lotericas; 

)- Definir design da empresa e local de instala9ao da mesma. 
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4. JUSTIFICATIVA 

A Caixa Economica Federal fez urn estudo detalhado de potencialidade 

do mercado para determinar o local exato onde devem ser instaladas as novas 

sedes de Casas Lotericas. Destaca-se neste estudo principalmente a demanda 

existente, a necessidade de atendimento e de distribui9ao de produtos e 

servi9os financeiros. 

As licita96es para abertura de novas Casas Lotericas somente ocorrem 

depois de conclufdo o mapeamento dos locais que apresentam movimento 

intenso de pedestres e apenas quando a demanda nao puder ser atendida 

com a amplia9ao dos terminais em lotericas ja existentes. 

0 crescimento da demanda das Casas Lotericas se deve nao somente 

pelo fato do aumento populacional, mas principalmente pelo aumento dos 

servi9os prestados pelas unidades. Atualmente as Casas Lotericas alem de 

comercializar todas as modalidades de Loterias tambem atuam na presta9ao 

de servi9os delegados pela Caixa Economica Federal como recebimento de 

pagamentos, aplica96es, resgates em fundos de investimento, analise de 

credito e cadastro, execu9ao de cobran9a de tftulos, entre outros. 

0 Distrito de lguatemi, pertencente ao municipio de Maringa, apresenta 

elevada popula9ao de classe B e C, principal publico alva das Casas Lotericas, 

que nao possui facilidade para se locomover ate sedes da Caixa Economica 

Federal e de Lotericas no centro de Maringa, par este motivo e principalmente 

pelos aspectos acima citados, conclui-se que o projeto de viabilidade da 

abertura de uma Casa Loterica no Distrito de lguatemi - Maringa e 
absolutamente oportuno. 
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5. FUNDAMENTACAO TEORICO-EMPiRICA 

0 objetivo basico desta Fundamentagao Te6rico-Empfrica e expor 

informagoes relacionadas as principais areas de conhecimento de que trata 

este projeto, permitindo assim sua melhor compreensao. Vale ressaltar que 

nao foi encontrada nenhuma pesquisa anterior relacionada a este tema. 

Buscar-se-a, expor conceitos e fazer conexoes sobre os temas, Rede de 

Unidade Loterica, Processo de Licitagao e Regime de Permissao para 

Empresarios Lotericos, considerados essenciais para o entendimento da 

proposta apresentada. 

5.1 Defini~ao sobre a rede de unidades lotericas, seu processo de 

licita~ao e o regime de permissao segundo a Caixa Economica Federal 

5.1.1 Rede de unidade loterica 

A Rede de Unidade Loterica engloba dais grupos distintos. 0 Grupo de 

Unidades Lotericas que operam todas as modalidades de loterias, sendo 

subdividido em: Casa Loterica, Casa Loterica Avangada Temporaria e Unidade 

Simplificada de Loterias e o Grupo de Venda de Bilhetes que nao operam as 

loterias de progn6stico, sendo subdivide em: Fixo de Bilhetes e Ambulante de 

Bilhetes 

5.1.2 Casa loterica 

Casa Loterica e a pessoa jurfdica constitulda na forma de quaisquer 

sociedades empresariais, exceto os empresarios individuais, destinada a 

atividade loterica, podendo ou nao possuir outra atividade compartilhada. Tern 

o objetivo de comercializar todas as modalidades de loterias, produtos 

conveniados e tambem de atuar como Correspondente Bancario da Caixa 
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Economica Federal. A permissao para a Casa Loterica e outorgada por meio 

de licitagao. 

5. 1.3 Casa loterica avam;ada temporatia 

Atua sempre na forma de extensao de Casa Loterica, comercializando 

todas as modalidades de loterias, produtos conveniados e realizando a 

prestac;ao de todos os servic;os delegados pela Caixa Economica Federal de 

acordo com as normas do Banco Central do Brasil. Visa atender a uma 

demanda sazonal e somente podera ser fomecida para permissionarias da 

Caixa par urn periodo maximo de 120 dias improrrogaveis. Findo o periodo, 

cessa automaticamente a autorizac;ao concedida, devendo ser imediata a 

devoluc;ao de equipamentos e ou de terminais, caso tenha sido fomecidos pela 

caixa, ou o retorno ao estabelecimento da permissionaria. A conjugagao deste 

tipo de Casa Loterica com outra atividade comercial e possfvel quando previae 

expressamente autorizada pela Caixa. 

5. 1.4 Unidade simplificada de loterias 

E a pessoa jurfdica constituida na forma de quaisquer sociedades 

empresariais, exceto os empresarios individuais, destinada a atividade loterica, 

podendo ou nao possuir outra atividade compartilhada. Tern o objetivo de 

comercializar todas as modalidades de loterias, produtos conveniados e 

tambem de atuar como Correspondente Bancario da Caixa Economica 

Federal. A permissao para a Casa Loterica e outorgada por meio de licitagao. 

Difere-se da Casa Loterica, pais e instalada somente em municipios nos quais 

nao exista nenhuma Unidade Loterica, sendo qualificada como a pioneira da 

Rede de Unidades Lotericas nessas localidades. A existencia desta nao 

implica exclusividade de mercado, cabendo a Caixa definir o quantitativa de 

estabelecimentos lotericos para aquele municipio em outras categorias de 

perm is sao. 
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5. 1.5 Fixo de bilhetes 

E a pessoa jurfdica que comercializa as modalidades de loteria federal, 

loteria instantanea e os produtos conveniados pela Caixa por meio de licita<;ao. 

Esta pode determinar a qualquer momenta que este deixe de comercializar os 

produtos conveniados. Nao dispoe de equipamento que permita a capta<;ao de 

apostas para as modalidades de progn6sticos. 

5.1.6 Ambulante de bilhetes 

E a pessoa ffsica que por meio de licita<;ao comercializa loterias nas 

modalidades federal, instantanea e os produtos conveniados, exercendo suas 

atividades em locais de acesso franqueado ao publico. Nao dispoe de 

equipamento que permita a capta<;ao de apostas para as modalidades de 

progn6sticos. A Caixa podera definir uniforme para essa categoria futuramente. 

5. 1. 7 Processo de licitac;ao 

Segundo resolu<;ao jurfdica orientada pelas Leis Federais no 8.666/1993 

e 10.520/2002, licita<;ao e o processo de contrata<;ao de uma pessoa ffsica ou 

jurfdica por parte de uma entidade da Administra<;ao Publica. Ocorre atraves 

de urn sistema de compara<;ao de or<;amentos chamados de propostas das 

empresas que atendam as especifica<;oes legais necessarias, todas 

constantes dentro do edital. A empresa que oferecer a oferta mais vantajosa 

ao govemo, sera a escolhida para o fomecimento do produto ou do servi<;o. 

Oferta mais vantajosa, na legisla<;ao brasileira entende-se pelo criteria de 

menor pre<;o ou a de melhor tecnica ou a de tecnica e pre<;o ou, por fim, a de 

maior lance ou oferta para os casos de aliena<;ao de bens ou de concessao de 

direito real de uso. Dentre estes, o criteria do 'menor pre<;o' eo mais utilizado. 

Ao lado deste, figuram o criteria de 'Melhor Tecnica', quando se leva em 

considera<;ao, alem do pre<;o, a qualifica<;ao do licitante e as caracterfsticas de 
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sua proposta; e 'Maior Lance\ utilizado quando o objetivo e alienar (vender) 

bens publicos, como ocorre nos leiloes. 0 edital eo documento atraves do qual 

a instituic;ao compradora estabelece todas as condigoes da licitac;ao que sera 

realizada e divulga todas as caracteristicas do bern au servic;o que sera 

adquirido. A correta elaborac;ao do edital e a definic;ao precisa das 

caracteristicas do bern ou servic;o pretendido pela entidade licitadora sao 

essenciais para a concretizac;ao de uma boa compra ou contratac;ao. 

5. 1. 8 Regime de permissao para empresarios lotericos 

A relac;ao comercial CAIXA/Empresario Loterico tern como fundamento 

o Regime de Permissao e e regulamentada pela Circular CAIXA nos 342 de 01 

de margo de 2005. 

0 Regime de Permissao e regulamentado pela Lei 8.987/95 e trata da 

delegac;ao, a titulo precario, mediante licitac;ao, da prestac;ao de servic;os, feita 

pelo poder concedente (no caso de loterias, a CAIXA), a pessoa ffsica au 

juridica que demonstre capacidade para seu desempenho, par sua conta e 

risco. 

Mediante estudo de potencialidade do mercado para determinar o 

municipio, o tipo de unidade loterica e o local de sua instalac;ao, a CAIXA 

divulga o edital do processo de selec;ao dos interessados na imprensa oficial. 

Ap6s o pagamento da Tarifa de Permissao, o candidate selecionado 

firma Contrato de Adesao com a CAIXA, podendo dar inicio as suas atividades 

na Unidade Loterica, assim que receber treinamento, proceder a padronizac;ao 

fisica do im6vel e instalar as equipamentos. 

Para a ampliac;ao da rede loterica em 2008 a Caixa observara criterios 

tecnicos, entre as quais se destacam estudo de demanda e necessidades de 

atendimento, distribuic;ao de produtos e servic;os financeiros, alem de 

conveniencia e oportunidade. 0 aumento da demanda existe em razao do 

proprio crescimento populacional e da expansao dos servic;os realizados pelas 

lotericas. As licitac;oes para abertura de casas lotericas somente ocorrem 
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depois de conclufdo o mapeamento dos locais que apresentam movimento 

intenso de pedestres e apenas quando a demanda nao puder ser atendida 

com a ampliac;ao dos terminais em lotericas ja existentes. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 Especificacoes do problema 

Com base no edital de licitac;ao da Caixa Economica Federal para 

abertura de Casas Lotericas na regiao Noroeste do Parana, e devido a nao 

existencia de uma unidade no Distrito de lguatemi - Maringa optou-se por 

analisar a viabilidade financeira da abertura de uma Casa Loterica nesta regiao 

que possui cerca de dez mil habitantes e 2,2 mil residencias habitacionais, 

segundo dados da prefeitura municipal de Maringa. 

6.2 Hip6teses ou perguntas de pesquisa 

Para que se consiga chegar a conclusao de que e viavel 

financeiramente ou nao a abertura de uma Casa Loterica no Distrito de 

lguatemi - Maringa e mandat6rio definir qual sera o investimento inicial 

necessaria, quais serao as despesas mensais fixas, quais as fontes de 

recursos, qual a projec;ao de lucros, qual e a previsao de retorno do 

investimento feito inicialmente, qual e 0 numero aproximado de pessoas que 

irao utilizar seus servic;os e adquirir seus produtos, qual o rendimento obtido 

em uma aplicac;ao de renda fixa se a quantia necessaria para o investimento 

inicial fosse aplicada pelo periodo de dez anos e principalmente quais as 

clausulas contratuais do regime de permissao das lotericas da Caixa 

Economica Federal. 

6.3 Populacao e amostragem 

Segundo o gerente distrital pertencente a Prefeitura de Maringa, 

Onivaldo Barris, o Distrito de lguatemi possui cerca de dez mil habitantes, 

sendo mais de dois mil e duzentos domicilios, incluindo moradores da zona 

rural e da Vila Sao Domingos. Vale ressaltar que como o Distrito de lguatemi 
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pertence ao municipio de Maringa os moradores daquele sao contabilizados 

juntamente com os moradores deste. Em 2007 o IBGE realizou a contagem de 

325.968 habitantes na cidade de Maringa. 

Segundo dados da Caixa Economica Federal, o municipio de Maringa 

possui urn total de 23 casas lotericas e de 11 agencias da Caixa, sendo que 

nenhum destes estabelecimentos esta localizado no Distrito de lguatemi. 

A amostragem para o levantamento do publico alva sera delimitada com 

1 00 pessoas que moram e ou transitam pelo Distrito de lguatemi, ou seja, com 

1% do total de habitantes desta regiao, en quanta que a amostragem do 

mercado concorrente, ou melhor, do mercado que oferece servic;os identicos e 

similares sera quantificado atraves de pesquisa de gabinete e atraves de 

pesquisa qualitativa com oito estabelecimentos lotericos, ou seja, cerca de 

35% do total de estabelecimentos. 

6.4 Delineamento da pesquisa 

Para a analise do mercado consumidor potencial, mais 

especificadamente, para a definic;ao do numero de pessoas que 

potencialmente irao utilizar os servic;os lotericos no Distrito de lguatemi e para 

o detalhamento de quais serao os servic;os mais utilizados utilizou-se pesquisa 

quantitativa atraves de questionario fechado que foi aplicado a 100 pessoas 

entre transeuntes, moradores e trabalhadores das proximidades da Rua 

Vereador Antonio Bortoloto entre os numeros 324 e 616 do Distrito de 

lguatemi. 

A pesquisa foi realizada par tres entrevistadores entre os dias 24 e 25 

de abril de 2007 a um total de 1 00 pessoas atraves do questionamento oral. 

Os entrevistadores seguindo a ordem do questionario foram perguntando e 

anotando as respostas dos entrevistados. 

Para a analise do numero de unidades e a localizac;ao do mercado 

concorrente, classificado como lotericas e agencias da Caixa Economica 
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utilizou-se pesquisa de gabinete atraves do site da Caixa e da Lista Telefonica 

da Editel. 

Para a analise do valor media oferecido por licitantes para aquisi<;ao da 

perm is sao para abertura de uma Casa Loterica pelo prazo de 10 anos no 

Distrito de lguatemi, a entrevistadora participou da audiencia publica de 

licita<;ao numero 26/2008 no dia 30 de maio de 2008 na Caixa Economica 

Federal localizada na Rua Jose Loureiro, 195 - 4° andar- Centro - Curitiba -

PR- 80010-000 entre o periodo das 10h30min ate as 14hOOmin horas. 

6.4. 1 Pesquisa destinada ao mercado consumidor potencial 

0 questionario aplicado inclui as seguintes variaveis: 

~ A porcentagem de pessoas que utilizam e que nao utilizam os servi<;os e ou 

produtos das Casas Lotericas. A ser definida pelas op<;oes: 

Sim, utilize. 

Nao. Nao utilize. 

Os entrevistados cuja resposta seja que nao utilizam os produtos e ou 

servi<;os lotericos serao questionados somente quanta a renda familiar e local 

onde realizam o pagamento de contas. 

).- A frequencia com a qual estas pessoas utilizam as Casas Lotericas. A ser 

definida pelas op<;oes: 

A) Uma vez por mes 

B) Duas vezes por mes 

C) Tres vezes por mes 

D) Uma vez por semana 

E) Duas vezes por semana ou mais 

~ Os servi<;os e produtos mais procurados. A ser definido pelas op<;oes: 

A) Para apostar em jogos da Loteria 

B) Para pagar contas 

C) Para realizar saques e ou depositos 

D) Para colocar creditos em celular 
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>- Como e feita a escolha pela Casa Loterica utilizada. A ser definida pelas 

op<;oes: 

A) Pr6ximas ao trabalho e ou residencia 

B) Longe do trabalho ou residencia, mas que possuem melhor atendimento 

>- Nlvel de renda familiar. A ser avaliado pelos seguintes valores: 

A) Ate R$ 1.000,00 

B) De R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

C) De R$2.001,00 a R$ 3.000,00 

D) Mais que R$ 3.000,00 

>- Local utilizado para o pagamento de contas: 

A) Em bancos na cidade de Maringa 

B) Nas Casas Lotericas de Maringa 

C) No unico mercado do Distrito de lguatemi 

6.4.2 Pesquisa destinada ao mercado concorrente 

A pesquisa de gabinete inclui as seguintes variaveis 

>- Numero de Casas Lotericas em Maringa. 

>- Numero de Casas Lotericas no Distrito de lguatemi- Maringa. 

>- Numero de unidades da Caixa Economica Federal em Maringa. 

>- Numero de unidades da Caixa Economica Federal no Distrito de lguatemi. 

>- Localiza<;oes das Casas Lotericas de Maringa e Distrito de lguatemi. 

>- Localiza<;oes das unidades da Caixa Economica Federal de Maringa e 

Distrito de lguatemi. 

6.4.3 Pesquisa destinada a obtenqao dos valores ofertados na concorrencia 

n° 02612008, item 15 - Distrito de lguatemi - Maringa, que tem por objeto a 

comercializaqao de loterias federais 

Atraves da observa<;ao direta dos lances ofertados na Proposta de 

Pre<;o da concorrencia numero 026/2008 - Item 15 - Distrito de lguatemi -

Maringa- PR. 
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6.5 Resultados da pesquisa 

6.5.1 Resultados da pesquisa destinada ao mercado consumidor 

Os resultados obtidos para cada uma das perguntas do questionario 

destinado ao mercado concorrente indicam que: 

Quando a porcentagem de pessoas que utilizam as servi~os lotericos: 

60% utilizam as servi~os e au produtos das Casas Lotericas. 

40% nao utilizam nem as seNi~os nem as produtos das Casas Lotericas. 

Quanta a freqoencia com a qual estas pessoas utilizam as Casas Lotericas: 

5% utilizam os seNi~os e au produtos lotericos uma vez par mes. 

5% utilizam os seNi~os e ou produtos lotericos duas vezes por mes. 

70% utilizam as servi~os e au produtos lotericos tres vezes par mes. 

10% utilizam as servi~os e au produtos lotericos uma vez por semana. 

0% utiliza os seNi~os e ou produtos lotericos duas vezes par semana au mais. 

Quanta aos seNi~os e produtos mais procurados: 

25% apostam em jogos da Loteria. 

55% pagam contas. 

15% realizam saques e au depositos. 

5% colocam creditos em celular. 

Quanta a escolha pela Casa Loterica utilizada: 

98% optam pela utiliza~ao de Casas Lotericas que se localizam pr6ximas do 

trabalho e ou residencia. 

2% optam pela utiliza~o de Casas Lotericas em virtude de seu atendimento. 

Quanta ao nfvel de renda familiar mensal dos avaliados: 
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88% possuem renda familiar de ate R$ 1.000,00. 

10% possuem renda familiar de R$ 1.0001,00 a R$ 2.000,00. 

1% possui renda familiar de R$2.001 ,00 a R$ 3.000,00. 

1% possui renda familiar de ·ate R$ 3.000,00. 

Quanta ao local utilizado para o pagamento de contas: 

1% paga suas contas em bancos na cidade de Maringa. 

55% pagam suas contas em Casas Lotericas de Maringa. 

44% pagam suas contas no unico mercado do Distrito de lguatemi. 

6.5.2 Resultados da pesquisa destinada ao mercado concorrente 

Segundo dados da Caixa Economica Federal, o municipio de Maringa 

possui 23 Casas Lotericas e 11 agemcias da Caixa Economica Federal sendo 

que nenhuma destas unidades encontra-se no Distrito de lguatemi. 

As Casas Lotericas do municipio de Maringa estao localizadas nos 

seguintes enderec;os: 

• Bola 7 Loterias - Av. Getulio Vargas, 194 

• Center Loterica- Av. Sao Paulo, 1033 Loja 2 

• Loterica Cidade Verde - Av. Brasil, 1737 

• Loterica Boa Sorte- Av. Morangueira, 1468 

• Loterica Canc;ao- Prac;a dos Expedicionarios, 18 

• Loterica Cerro Azul- Av. Cerro Azul, 864 

• Loterica Dama da Sorte- Av. Brasil, 5634 

• Loterica Dama da Sorte- Av Brasil, 4840 

• Loterica Herval- Av. Herval, 577 Loja 3 

• Loterica lnga -Av. Maua, 3094- Loja E4 

• Loterica lnga -Av. Maua, 3109 

• Loterica Jardim Liberdade L TDA - Rua dos Palmares, 332 - Sala 6 

• Loterica Mandacaru- Av. Mandacaru, 542 

• Loterica Maringa- Av. Getulio Vargas, 236 
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• Loterica Mina de Ouro - Travessa Guilherme de Almeida, 170 Sala 16 

• Loterica no Big- Av. Tuiutu, 710 Loja E4 

• Loterica Norte do Parana - Rua Santos Dumont, 2825 

• Loterica Novo Centro- Av. Duque de Caxias, 954 Sala 03 

• Lotericas Pedro Taques- Prac;a Farroupilha, 30 

• Loterica Pedro Taques- Av. Pedro Taques, 680 

• Loterica Reis -Av. Parana, 1370 

• Loterica Santa Fe- Rua Santos Dumont, 3071 

• Milh6es Loterias- Av. Kakogawa, 839 

As agencias da Caixa Economica Federal localizadas no municipio de 

Maringa encontram-se nos seguintes enderec;os: 

• Agencia Av. Center- Av. Sao Paulo, 458 

• Agencia Cidade Canc;ao- Av. Getulio Vargas, 130 

• Agencia Forum- Av. Tiradentes, 380 

• Agencia Hospital Universitario- Av. Mandacaru, 1590 

• Agencia Justic;a do Trabalho- Prac;a Deputado Renata Celidonio, 575 

• Agencia Justic;a Federal- Av. Quinze de Novembro, 734- Terrreo 

• Agencia Maringa- Rua Santos Dumont, 2881 

• Agencia Pedro Taques- Av. Pedro Taques, 704 

• Agencia Pioneiros- Prac;a Rotary lnternacional, 110 

• Agencia Sanepar-Av. Pedro Taques, 1381 

• Agencia UEM - Av. Colombo, 5790 

6.5.3 Resultados da pesquisa destinada a obtenc;ao dos valores ofertados na 

concorrencia n° 02612008, item 15 - Distrito de lguatemi - Maringa, que tem 

por objeto a comercializac;ao de loterias federais 

Os lances ofertados na proposta de prec;o (envelope n° 1) da 

concorrencia n°026/2008, para o item 15 - Distrito de lguatemi - Maringa 

foram, em ordem decrescente: 
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LANCE 
OFERTADO NOME DO CONCORRENTE 
R$ 117.250,00 Antonio Marcos Carreira 
R$ 101.333,00 Altamir Antonio dos Santos 
R$ 71.015,00 Silvio Henrique Mocci 
R$ 61.200,00 Clayton Massaki 
R$ 60.000,99 Emerson Pereira da Costa 
R$ 52.500,00 Robson Luiz Becher 
R$ 51.298,98 Marcos Reginaldo Ganhao 
R$ 41.111,11 Sueli Moser Teixeira 
R$ 31.500,00 Carlos Anunciac;ao 
R$ 31.000,00 Loterica Globo L TDA. 
R$ 22.530,25 Gilberta Luis de Marchi 
R$ 21.100,00 Walisson Fernando Marinelo 
R$ 21.000,00 Elcio da Silva Andrea 
R$ 17.590,00 Adriano Magalhaes Vieira 
R$ 16.100,01 Antonio Marcelino da Silva 
R$ 11.000,00 Laercio Gois Ferreira 

Livia C. Marinelli Alves de 
R$ 10.000,99 Souza 
R$ 10.000,00 Sarache e Sarache L TDA. 



7. DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESPECiFICOS 

7.1 Pre-requisitos basicos para concorrer a uma licita~ao que visa a 
comercializa~ao de casas lotericas 

Segundo o Edital da Caixa Economica Federal referente a concorrencia 

n° 026/2008 Os pre-requisites basicos para ganhar uma concorrencia 

objetivando a selegao de pessoas fisicas ou juridicas para comercializagao das 

loterias federais, par meio do regime de permissao sao: 

- Urn dos S6cios ou Candidato Pessoa Ffsica ter conclufdo o ensino 

fundamental; 

- Urn dos S6cios ou Candidato Pessoa Fisica possuir experiencia comprovada 

como proprietario ou s6cio de empresa, par urn perfodo maior do que 36 

meses, consecutivos ou nao; ou 

- Urn dos S6cios ou Candidato Pessoa Ffsica comprovar atraves de sua 

carteira de trabalho que exerceu fun<;ao de natureza gerencial par urn periodo 

maior que 36 meses. 

Vale ressaltar que nao e permitida a selegao de pessoas ffsicas e ou 

empresas: 

- Concordatarias ou em processo de falencia, sob concurso de credores, em 

dissolw;ao ou em liquida<;ao; 

-Que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou 

que tenham sido declaradas inidoneas pela Administragao Publica, no ambito 

Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal; 

- Cujo(s) s6cio(s) ou dirigente(s) seja(m) empregado(s) da CAIXA, ou seja, 

conjuge ou companheiro(a) de empregado(s) da CAIXA; 

- Que estejam reunidas em cons6rcio, ainda que sejam controladas ou 

subsidiarias entre si. 
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7.2 Documentos necessarios para concorrer a uma licita~ao que visa a 
comercializa~ao de casas lotericas 

Segundo o edital fornecido pela Caixa Economica Federal, as licitantes 

interessadas em participar de uma concorrencia deverao fomecer dentro do 

envelope numero 2, intitulado como envelope da documentac;ao, os seguintes 

comprovantes de: 

- Habilitac;ao Juridica; 

- Regularidade Fiscal; 

- Qualificac;ao Economico-Financeira; 

- Ficha de lnscric;ao, obtida no Edital 026/2008; 

- Declarac;ao de Qualificac;ao Tecnica, obtida no Edital 026/2008; 

- Declarac;ao, obtida no Edital 026/2008; 

- Capias autenticadas do documento de ldentidade e CPF dos sacios da 

empresa; 

-Capias autenticadas do documento de ldentidade e CPF da licitante PF; 

- Capias autenticadas dos documentos comprobatarios da qualificac;ao tecnica; 

- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituic;ao Federal. 

A habilitac;ao jurldica, regularidade fiscal e qualificac;ao economico

financeira da pessoa juridica ou da pessoa fisica licitante poderao ser 

comprovadas mediante cadastro e habilitac;ao parcial no SICAF (Sistema de 

Cadastro Unificado de Fomecedores), ou mediante a apresentac;ao dos 

seguintes documentos: 

-Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

-Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ac;oes, acompanhado de documentos de eleic;ao de seus 

adm in istradores; 

-lnscric;ao no argao competente do ato constitutive, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio; 
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-Decreta de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao 

para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

-C6pia da cedula de identidade quando se tratar de pessoa fisica. 

A regularidade fiscal pode ser comprovada mediante 

apresentagao de: 

- Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de _Pessoa Juridica (CNPJ); 

- Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade; 

-Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, atraves de certid6es expedidas pelos 6rgaos competentes, no 

maximo ha 90 (noventa) dias ou que estejam dentro do prazo de 

validade expresso na propria certidao, exigfvel, no que couber a pessoa 

fisica, composta de: 

-Certidao de Quitagao de Tributes Federais, neles abrangidas as 

contribuig6es sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal; 

-Certidao quanta a Divida Ativa da Uniao expedida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional- Ministerio da Fazenda; 

- Certidao Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 

- Certidao Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 

A prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Servigo - FGTS (Lei 8.036, de 11/5/90), devera ser 

comprovada mediante a apresentagao do CRF - Certificado de 

Regularidade do FGTS, dentro do seu perfodo de validade. 

A prova de situagao regular perante o Institute Nacional de 

Seguridade Social - INSS, se da atraves da apresentagao da CND -

Certidao Negativa de Debito, dentro de seu periodo de validade. 

A qualificagao econ6mico-financeira sera comprovada mediante 

apresentagao de Certidao negativa de falencia ou concordata, expedida 
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pelo distribuidor da Justiga Comum da sede da pessoa juridica, com 

validade expressa no proprio documento ou, no caso de omissao, que 

tenha sido expedida, no maximo, ha 90 (noventa) dias. No caso de 

Pessoa Fisica, a qualificagao economico-financeira sera comprovada 

mediante apresentagao de certidao negativa de execugao patrimonial 

expedida no domicilio da pessoa fisica, com validade expressa no 

proprio documento ou, no caso de omissao, que tenha sido expedida, no 

maximo, ha 90 (noventa) dias. 

A qualificagao tecnica do proponente PF ou do(s) socio(s) majoritario(s), 

no caso de proponente PJ sera comprovada mediante apresentac;ao de 

declaragao, obtida no Anexo Ill do edital 026/2008, devidamente acompanhada 

da documentagao comprobatoria e indicagao do local para instalagao da loja 

que atenda os requisites exigidos.\ 

Para o quesito Grau de lnstrugao serao considerados como 

comprovantes certificados emitidos par instituic;oes de ensino devidamente 

reconhecidas pelo M EC. 

Para o quesito Experiencia Profissional somente serao considerados 

como comprovantes o contrato social e/ou de empresa individual ou a CTPS 

(ou documento similar) devidamente registrados. 

7.3 Aspectos legais e fiscais para as permissionarias: 

7.3.1 Padroes visuais e ambientais das casas lotericas 

As permissionarias, ou melhor, lotericos, devem manter o imovel 

conforme os padroes estabelecidos pela Caixa, realizando, 

periodicamente, a manutengao da padronizagao visual, nao alterando ou 

modificando suas especificagoes, sem a previa e expressa autorizagao 

da Caixa. Todas as despesas necessarias e decorrentes da 

implementagao, manutengao e readequac;ao da padronizagao visual e 

ambiental do imovel, correra por conta da permissionaria. Esta nao 
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podera fazer qualquer alteragao, reforma ou modificagao na identidade 

visual interna e externa, sem a previa autorizagao da Caixa, salvo 

pequenas obras, reparos ou substituigoes que se fagam necessarias em 

decorrencia de danos de uso. Os lotericos devem promover reformas no 

estabelecimento loterico, sempre que solicitado pela Caixa, em 

decorrencia das necessidades mercadol6gicas de atualizagao de 

identidade visual, assumindo todas as despesas delas decorrentes. 

7.3.2 Padroes operacionais exigidos pela Caixa Economica Federal 

Os lotericos devem cumprir todos os procedimentos, orientagoes e 

rotinas operacionais em vigor, sejam elas referentes aos produtos 

comercializados ou aos servigos delegados, constantes do Manual 

Operacional do Loterico, e a acatar todas as novas e eventuais orientagoes 

operacionais e administrativas emanadas pela Caixa. A permissionaria deve 

manter conta-corrente em Agencia da Caixa, para efeito de movimentagao dos 

valores correspondentes a arrecadagao das loterias e prestagao de servigos. 

7.3.3 Comercializac;ao dos produtos lotericos 

A permissionaria possui a obrigagao de comercializar todas as loterias 

administradas pela Caixa, inclusive os novas produtos lotericos por ela 

langados, sempre que definidos como competencia de sua categoria de 

permissao. Nao devera vender, intermediar, distribuir e divulgar qualquer outra 

modalidade de sorteio ou loteria, ou quaisquer jogos de azar, ainda que 

legalmente permitidos, salvo com autorizagao par escrito da Caixa. As lotericas 

devem efetuar os pagamentos de premios das loterias federais, ate o valor 

estipulado pela Caixa, devem praticar os pregos fixados para a venda dos 

produtos lotericos federais e de outros produtos, alem de fazer pontualmente 

OS pagamentos de produtos a Caixa, ou a quem ela delegar. 
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7.3.4 Equipamentos utilizados nas lotericas 

Os lotericos devem utilizar os equipamentos exclusivamente no 

estabelecimento designado pela Caixa, devendo manter os equipamentos nos 

exatos locais onde serao instalados, abstendo-se de move-los ou de qualquer 

forma desloca-los para outras localidades. Devem zelar pela conservagao e 

pela guarda dos equipamentos, informando, prontamente, a Caixa, au a 

empresa par ela contratada, qualquer falha ou defeito no seu regular 

funcionamento e qualquer transtomo par parte de terceiros. 

E necessaria responsabilizar-se par qualquer dana, prejuizo au 

inutilizagao dos equipamentos, ressalvando as hip6teses de caso fortuito au de 

forga maior; abster-se de promover e impedir que terceiros nao autorizados 

pela Caixa ou pela empresa par ela contratada, promovam qualquer alteragao, 

substituigao de pegas, modificagoes, ou outra intervengao tecnica nos 

equipamentos; nao utilizar os equipamentos para finalidades estranhas as 

pre vistas neste instrumento; nao ceder, emprestar, locar au de qualquer forma 

dispor ou alienar os equipamentos a terceiros, sem a previa autorizagao par 

escrito da Caixa, ou da empresa par ela contratada; respeitar e fazer respeitar 

permanentemente os direitos autorais, patentes, marcas, segredos de neg6cio 

e industria, e outros direitos de propriedade intelectual da Caixa, ou da 

empresa par ela contratada, e impedir a penhora, sequestra, arresto e 

arrecadagao dos equipamentos, informando-a, de imediato, de qualquer 

violagao de que venha a ter conhecimento; manter sob o mais absolute sigilo e 

confidencialidade toda e qualquer informagao confidencial que venha a lhe ser 

revelada pela Caixa, ou pela empresa par ela contratada, ou que esteja 

consubstanciada em documentagao tecnica, manuais, catalogos, dados au 

informag6es relativas aos equipamentos e que venha de alguma forma a ter 

acesso em decorrencia do presente contrato. 

Os lotericos passu em como obrigagao comprometer -se tambem a 

permitir o livre acesso da Caixa no estabelecimento loterico, mediant~ 
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identificac;ao de seus empregados ou prepostos, para promover as 

interveng6es tecnicas necessarias ao plena funcionamento dos equipamentos. 

Carre por conta da permissionaria todas as despesas necessarias a 
instalac;ao e regular uso e funcionamento dos equipamentos, tais como 

instalag6es eletricas e civis e as demais despesas que se mostrem 

necessarias a conservac;ao e manutenc;ao dos equipamentos em seu estado 

original, desde que decorrentes de danos causados por inadequado uso, 

acidentes e/ou desgaste anormal e os custos decorrentes da contratac;ao do 

seguro dos equipamentos alocados em seu estabelecimento. 

7.3.5 Mudanc;a do local de instalac;ao da casa loterica 

Para que o loterico possa mudar o local de instalac;ao de sua Casa 

Loterica, deve apresentar a Caixa OS documentos legais necessaries a 
alterac;ao contratual, conforme especificado na Circular CAIXA n°. 342, de 

01.03.2005, que regulamenta a permissao loterica. Todas as despesas 

decorrentes da mudanc;a de local sao de responsabilidade da permissionaria. 

7.3.6 Alterac;ao da composic;ao social da Joterica 

Primeiramente a permissionaria deve comunicar o interesse em efetivar 

a alterac;ao de sua composic;ao social e encaminhar os pretendentes a Caixa 

para que sejam selecionados conforme os criterios estabelecidos no Normative 

que regulamenta a permissao loterica. Vale ressaltar que toda e qualquer 

alterac;ao no contrato social da empresa e ou no enderec;o e telefone 

residenciat de seus s6cios deve ser comunicada a Caixa. 

7.3.7 Propaganda 
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T ada e qualquer a~ao publicitarias e/ou promocionais que o loterico 

pretenda veicular, par sua conta, utilizando a marca da Caixa e/ou das loterias 

federais deve ser realizado mediante autoriza~ao da Caixa. 

7.3.8 Treinamentos 

E dever dos empreendedores lotericos melhorar continuamente a 

capacita~ao e o desenvolvimento profissional de seus s6cios e de seus 

empregados, mediante curses ou treinamentos, os quais poderao ser 

indicados pela Caixa, ficando par conta da permissionaria, se foro caso, todas 

as despesas deles decorrentes. Os lotericos possuem como obriga~ao 

participar sempre que forem convocados para treinamentos e curses 

ministrados pela Caixa e par ela custeados, salvo as despesas de transporte, 

alimenta~ao, hospedagem e outras que nao estiverem ligadas ao objeto do 

treinamento. 

7.3.9 Regras que as permissionarias devem cumprir 

Alem de seguir as regras relacionadas aos padroes visuais e 

ambientais, os padroes operacionais, as regras para comercializa~ao de 

produtos e para os equipamentos lotericos, as permissionarias devem se 

comprometer a: 

> Permitir a visita peri6dica de representantes da Caixa em seu 

estabelecimento loterico, fomecendo-lhes os meios necessaries para o 

exercfcio de suas atividades de fiscaliza~ao de metodos e procedimentos; 

> Cumprir rigorosamente as normas, diretrizes e procedimentos definidos nos 

Manuais, circulares, instru~oes e outros documentos expedidos pela Caixa; 

> Manter a estrita confidencialidade do neg6cio, objeto da permissao, no que 

diz respeito a todos as metodos, processes, tecnicas de produ~ao ou 

comercializa~ao desenvolvida pela Caixa e transmitida a Loterica par qualquer 

meio ou forma; 
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~ Acatar prontamente as modifica96es introduzidas pela Caixa visando o 

aperfeigoamento dos produtos, da presta9ao de servigos e da Rede Late rica; 

~ Estar sempre adimplente na sua rela9ao bancaria com a Caixa; 

~ Abster-se da pratica de qualquer ato que possa comprometer a imagem da 

Rede Loterica, das loterias federais e da Caixa; 

~ Efetuar as prestag5es de contas financeiras au operacionais, nos dias 

estabelecidos pela Caixa; 

~ Efetuar as depositos dos valores referentes a comercializa9ao dos produtos 

e a presta9ao dos servi9os nos prazos definidos pela Caixa; 

);;.> Preservar as Manuais e demais documentos fornecidos pela Caixa, 

transmitindo a seus empregados e prepostos as informa96es necessarias ao 

desempenho de suas tarefas' 

~ Responsabilizar-se direta e exclusivamente par todos e quaisquer onus, 

riscos au custos das atividades decorrentes da operagao da unidade loterica, 

arcando, em conseqO€mcia, com todos os encargos trabalhistas, fiscais, 

previdenciarios e indenizag5es de qualquer especie reivindicada par seus 

empregados au terceiros prejudicados; 

~ Manter em estoque todos os itens de materiais e produtos em condig5es 

que lhe permitam evitar falhas no atendimento aos clientes: 

~ Pagar as tarifas devidas e demais documentos emitidos pela Caixa; 

);;.> Apresentar sempre que solicitado pela Caixa, informa96es cadastrais e/ou 

certid5es negativas que comprovem a regularidade de sua situagao 

economica, contabil, fiscal e sindical, no que diz respeito a contribuigao 

obrigat6ria; 

);;.> Comunicar, par escrito, a Caixa, assim que tiver conhecimento do uso 

indevido, par terceiros, de qualquer das marcas das loterias federais, para que 

sejam tomadas as medidas judicia is e extrajudiciais cabfveis' 

);;.> Prestar informa96es detalhadas e com a maior clareza sobre o 

desempenho do estabelecimento loterico, sempre que lhe for solicitado; 
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~ Abster-se de qualquer pronunciamento em nome da Caixa, par meio dos 

veiculos de comunicayao, salvo se previamente autorizado par esta a faze-lo, 

par escrito, e par quem tenha competencia; 

~ Cumprir integralmente as decisoes da Caixa referentes a gestao da Rede 

Loterica; 

~ Operar o estabelecimento loterico nos dias e horarios definidos pela Caixa 

e, no minima, durante o horario comerciallocal. 

7.3. 10 Equipamentos de seguranqa 

Todas as despesas necessarias e decorrentes da implementayao, 

manutenyao e readequayao dos equipamentos de seguranya, tais como 

cofres, alarmes e Circuito Fechado de TV, correm par conta dos lotericos. 

Estes devem seguir todas as determinayoes decorrentes de leis estaduais ou 

municipais, que venham a impactar diretamente no funcionamento da Casa 

Loterica ou Unidade Simplificada de Loterias ou, ainda, que guardem 

correlayao com o atendimento ao cliente no canal loterico. 

7.3.11 Penalidades e lrregularidades 

A Caixa possui o direito de punir as permissionarias que descumprirem 

as especificayoes, padroes, procedimentos, orientayoes e rotinas operacionais 

em vigor, sejam elas referentes aos produtos comercializados ou aos serviyos 

prestados a clientes, incorrera em irregularidade passive! de penalidade. A 

permissionaria que cometer irregularidade nao prevista sofrera as penalidades 

conforme a gravidade do fato, cabendo a Caixa o julgamento da questao e 

aplicayao da pena. 
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7.4 Valor a ser ofertado na proposta de pre~o 

A Caixa Economica Federal, atraves de sua comissao de licitac;ao, 

utiliza primeiramente como criteria de julgamento a "maior oferta" par item, au 

melhor, o maior valor em reais par area designada, na modalidade de 

concorrencia de pessoa fisica au juridica para comercializac;ao das loterias 

federais. Deve-se respeitar o valor minima da oferta que no caso de Casas 

Lotericas e de R$10.000,00. 

Antes mesmo de conferir se todos as interessados possuem as pre

requisites e as documentos obrigat6rios requisitados no Edital, a comissao de 

licitac;ao avalia as valores ofertados na Pro pasta de Prec;o. Pro pasta esta que 

deve ser entregue a comissao de licitac;ao dentro de urn envelope lacrado. A 

parte do destinatario do envelope deve canter as seguintes dizeres: 

"Envelope n° 1 - Concorrencia n° 026/2008 - ITEM 15 - "Proposta de Prec;o" -

CASA LOTERICA no municipio de Maringa- Distrito de lguatemi" 

Durante a licitac;ao, a comissao abre todos as envelopes de numero 1 -

Proposta de Prec;o e divulga o nome da pessoa fisica au juridica e a oferta da 

mesma. A pessoa que ofertou o maior valor tera seu envelope de numero 2, 

referente a documentac;ao, aberto e conferido. Se esta pessoa nao possuir as 

documentos necessaries no envelope da documentac;ao, esta pessoa e 

desclassificada e e aberto o envelope da segunda pessoa que havia feito a 

maior oferta. 

Levando em considerac;ao a pesquisa realizada durante a licitac;ao 

publica de numero 026/2008, o valor minima necessaria a ser ofertado na 

Proposta de Prec;o para o item 15, Distrito de lguatemi, e de cerca de R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). Cidades mais populosas tambem 

localizadas no noroeste do Parana como Marialva (30.000 habitantes) e 

Sarandi (80.000 habitantes) possuem ofertas que ultrapassam a cifra de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). 

29 



7.5 Mercado consumidor potencial 

Baseando-se na pesquisa realizada no Distrito de lguatemi onde 60% 

dos entrevistados confirmaram a utilizagao dos terminais lotericos e 

considerando o levantamento realizado pela prefeitura de Maringa de que 

existem cerca de 2.200 habita~oes residenciais no Distrito de lguatemi, 

podemos considerar, portanto que o mercado consumidor potencial e de 1.320 

familias que possuem como renda media familiar mensal R$ 1.000,00. 

Destas 1.320 familias, 66 utilizariam os servi~os ou produtos lotericos 

mensalmente, 66 quinzenalmente, 924 tres vezes par mas e 132 

semanalmente. Mais da metade optaria pelas opostas das loterias federais, 

25% pagaria contas, 15% realizariam saques e 5% colocariam creditos nos 

celulares. 

Quase 100% dos entrevistados relataram que optam par utilizar os 

servi~os lotericos das lotericas mais pr6ximas a sua residencia e ou trabalho. 

Somente 2% optam pela utiliza~ao de Casas Lotericas em virtude de seu 

atendimento. 

7.6 Concorrencia 

Uma vez que nao existe nenhuma Casa Loterica no Distrito de lguatemi 

a concorrencia com as casas lotericas existentes na cidade de M aringa nao 

seria relevante ja que a grande maioria do publico consumidor de produtos e 

servi~os lotericos opta par utilizar Casas Lotericas que se localizam proximo a 

residencia ou local de trabalho. Segundo entrevista realizada no Distrito de 

lguatemi, o maior concorrente da Casa Loterica seria, portanto o Mercado 

lguatemi, unico mercado do Distrito que recebe contas de agua, luz, telefone e 

outros convenios. 
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7.7 lnvestimentos 

7. 7. 1 Jnvestimentos iniciais 

Para a abertura de uma Casa Loterica, os investimentos iniciais sao as 

mais significativos uma vez que o valor a ser ofertado para permissao no 

processo de licitagao varia de R$ 100.000,00 a R$ 200.000,00 em municfpios 

de ate 100.000 habitantes. 

Os investimentos iniciais necessaries para abertura de uma Casa 

Loterica no Distrito de lguatemi estao relacionados abaixo: 

Valor Total do 
Descric;ao do lnvestimento Qtde Unitario Item 
Tarifa de permissao, que deve ser paga a 
Caixa 
Economica Federal (Valor ofertado na 

Proposta R$ R$ 
de Prer;o) 1 120.000,00 120.000,00 

Garantia por terminal financeiro, que deve 
ser R$ R$ 
pago a Caixa Economica Federal 2 5.000,00 10.000,00 
Seguro contra furta de valores no interior 
da loja e durante o transito dos mesmos 
atraves da seguradora Protege Seguros. 
Valor referente ao perfodo de um ano, R$ R$ 
para pagamento a vista. 1 3.237,05 3.237,05 

Aparelho telefOnico 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

lnscriQao na junta comercial do Parana 1 R$100,00 R$ 100,00 

Abertura de empresa 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

R$ R$ 
Capital de giro 1 3.000,00 3.000,00 
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7. 7.2 Despesas mensais fix as 

Alem dos investimentos iniciais citados anteriormente, existem despesas 

fixas que deverao ser contabilizadas todos os meses. Dentre estas despesas 

estao o aluguel, o salario e o pr6-labore do diretor/proprietario. 

Valor Total do 
Descri~ao do lnvestimento Qtde Unitario Item 

R$ 
Pr6-labore 1 R$1.500,00 1.500,00 

Agua, Luz e T elefone 1 R$650,00 R$ 650,00 

Aluguel e IPTU 1 R$ 700,00 R$ 700,00 

Salario da atendente 1 R$ 700,00 R$ 700,00 

Honorarios do Contador 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

R$ R$ 
Encargos Sociais 1 1.000,00 1.000,00 

R$ 
TOTAL 4.850,00 

7.8 Fontes de Recursos 

As fontes de recursos da Casa Loterica se limitam as comissoes pela 

comercializac;ao das loterias federais, loteria instantfmea e pela prestac;ao de 

seNigos de correspondente, ou seja, pelo recebimento de contas, venda de 

credito pre-pago, pagamento de beneflcios sociais, entre outros. Segue abaixo 

tres tabelas exemplificando os valores que ficam retidos como forma de 

comissao para as Casas Lotericas: 
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Valores das comiss5es pela comercializagao das loterias federais: 

LOTERIAS DE VALOR DA BASE DE COMISSAO 
PROGNOSTICO APOSTA CALCULO DO 

MINIMA(*) PARA EMPRESARIO 
COMISSAO (**) 

QUINA R$ 0,50 R$ 0, 478 9% 

MEGASENA R$ 1,50 R$ 1, 435 9% 

DUPLA SENA R$ 1,00 R$ 0, 957 9% 

LOTOMANIA R$ 1,00 R$0,957 9% 

LOTECA R$ 1,00 R$ 0, 957 9% 

LOTOGOL R$ 0,50 R$ 0, 478 9% 

LOTOFACIL R$ 1,00 R$ 0, 957 9% 

TIMEMANIA R$ 2,00 R$ 2,00 9% 

LOTERIAS DE VALOR DO BILHETE COMISSAO DO 
BILHETES EMPRESARIO 

LOTERIA Emiss5es de R$ 0,50 e de R$ 13% 
INSTANTANEA 1,00 

=> Extragao de quarta: a remuneragao 
- prego de plano R$ 15,18 nessa loteria sera o 
- prego maximo ao apostador valor proveniente 

LOTERIA R$ 20,00 da faixa 
FEDERAL => Extragao de sabado: compreendida 

- prego de plano R$ 7,70 entre o prego de 
- prego maximo ao apostador plano e 0 pre go 
R$ 10,00. maximo ao 

apostador 

Valores das tarifas de prestagao de servigos de Correspondente: 

RECEBIMENTOS VALOR (R$) 

Contas de Concessionarias de Servigos Publicos R$ 0,29 

Bloquetos de Cobranga CAIXA R$ 0,35 

Bloquetos de Cobranga de outros bancos R$ 0,40 
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Guia da Previdencia Social- GPS R$ 0,31 

Tributo Municipal, Estadual au Federal R$ 0,32 

Declaragao de lsento. R$ 0,30 

Arrecada<;ao sem bloqueto R$ 0,40 

Venda de credito pre-pago 3,3% do valor da carga 

Pragrama Fame Zero R$ 0,15 

Deposito R$ 0,44 

Restituigao de Segura Desemprego R$ 0,30 

SPTrans:Vale Estudantil Lista- 0,70% 

Vale Estudantil Especie- 0, 70% 
Conforme o tipo e valor da 

Vale Comum -1,00% 
transagao 

Vale Transports - 0,15% 

Vale Comum 1a Carga- 1,50% 

SuperXCap - Prestagao R$ 0,30 

Bau da Felicidade- Prestagao R$ 029 

PAGAMENTOS VALOR (R$) 

Beneficios Sociais R$ 0,36 

INSS R$ 0,35 

FGTS R$ 0,35 

Segura Desemprego R$ 0,30 

Notificagao Segura Desemprego R$ 0,30 

PIS R$ 0,30 



Saques da opera<;ao 023 R$ 0,33 

Saques- demais opera<;oes R$ 0,36 

Sal do R$ 0,20 

SuperXCap- Venda R$1,30 

SuperXCap - Resgate R$ 0,30 

SuperXCap - Pagamento Premia R$ 0,30 

Telesena- Venda R$ 0,42 

Bau da Felicidade -Venda carne R$ 6,87 

7.9 Design e localiza~ao da casa loterica no Distrito de lguatemi 

Conforme regulamenta<;ao da Caixa, todas as Casas Lotericas devem 

seguir a mesma linha de padroniza<;ao visual, respeitando as caracteristicas do 

predio em que serao instaladas. Segue abaixo exemplos de fachada e interior 

de Casas lotericas: 

Figura 1 - Fachada e Interior de uma Casa Loterica localizada em Goiania

GO: 
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Figura 2- Fachada de uma Casa Loterica localizada em Porto Alegre- RS: 

Uma vez que a Caixa designou a abertura da Casa Loterica no 

Distrito de lguatemi na Avenida Vereador Antonio Bortoloto entre os 

numeros 324 e 616, existem quatro op<;6es de im6veis disponlveis nesta 

area, segue figura dos im6veis abaixo: 

Figura 3 - Estabelecimento comercial disponlvel para loca<;ao na Av. 

Vereador Antonio Bortoloto, 324: 
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Figura 4 - Estabelecimento comercial disponivel para loca9ao na Av. 

Vereador Antonio Bortoloto,413: 

Figura 5 - Estabelecimento comercial disponivel para loca9ao na Av. 

Vereador Antonio Bortoloto, 415 : 
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Figura 6 - Estabelecimento comercial disponivel para locavao na Av. 

Vereador Antonio Bortoloto,428 : 

0 im6vel descrito na figura acima, figura 06, e o mais conservado 

dentre os quatro disponiveis e possui valor do aluguel muito parecido 

com os outros, tornando-se, portanto o mais indicado para locavao. 

7.10 Analise economico-financeira 

Com base nas despesas fixas mensais (R$ 4.850,00) e nos valores das 

comissoes repassadas para os lotericos verifica-se que e necessaria a venda 

de 37.597 jogos da mega-sena (comissao de 0,09 por venda) ou que ocorram 

16.725 pagamentos de contas em geral (comissao de 0,29 por pagamento) 

para que se quite as despesas fixas mensais da Casa Loterica. 

Com base na pesquisa realizada no Distrito de lguatemi observa-se que 

60o/o da populavao local, ou seja, cerca de seis mil pessoas utilizam os 

servivos lotericos da cidade de Maringa ja que o Distrito de lguatemi ainda nao 

possui casa Loterica. Oeste total, 4.200, 70°/o, utilizam servi9os ou procuram 

pelos produtos lotericos ao menos tres vezes por mes. Cinquenta e cinco por 

cento destas pessoas, ou seja, 2.310 pessoas optam por adquirir produtos 

lotericos; 1050 (25%>) por pagar contas; 630 (15%>) por realizar depositos ou 

saques e 210 (5%>) por colocar credito em celular. Com base na pesquisa 
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conclui-se que mensalmente o rendimento da loterica giraria em tomo de R$ 

3.561 ,85. 

Segue explicac;ao do calculo abaixo: 

);;> Considerando os 5%, ou seja, 300 pessoas, que utilizam os produtos 

lotericos urn vez par mes, a renda gerada e de cerca de R$ 63,70: 

-1X (300 X 55% X 0,09) = R$ 14,85 em produtos lotericos 

- 1 X (300 X 25% X 0,29) = R$ 21,70 em contas pagas 

-1X (300 X 15% X 0,44) = R$ 19,80 em depositos ou saques 

- 1X (300X 5% X 0,49) = R$ 7,35 em venda de credito para celular, 

considerando creditos comprados no valor de R$ 15,00. 

);;> Considerando os 5%, ou seja, 300 pessoas, que utilizam os produtos 

lotericos duas vezes par mes, a renda gerada e de cerca de R$ 127,50: 

- 2X (300 X 55% X 0,09) = R$ 29,70 em produtos lotericos 

- 2X (300 X 25% X 0,29) = R$ 43,50 em contas pagas 

- 2X (300 X 15% X 0,44) = R$ 39,60 em depositos ou saques 

- 2X (300X 5% X 0,49) = R$ 14,70 em venda de credito para celular, 

considerando creditos comprados no valor de R$ 15,00. 

);;> Considerando os 70%, ou seja, 4.200 mil pessoas, que utilizam os produtos 

lotericos tres vezes par mes, a renda gerada e de cerca de R$ 2.860,65. 

- 3X (4.200 X 55% X 0,09) = R$ 623,70 em produtos lotericos 

- 3X (4.200 X 25% X 0,29) = R$ 913,50 em contas pagas 

-3 X (4.200 X 15% X 0,44) = R$ 831,60 em depositos ou saques 

- 3X(4.200 X 5% X 0,49) = R$ 311 ,85 em venda de credito para celular, 

considerando creditos comprados no valor de R$ 15,00 cada. 

);;> Considerando os 10%, ou seja, 600 pessoas, que utilizam os produtos 

lotericos uma vez par semana, ou melhor, quatro vezes par mes, a renda 

gerada e de cerca de R$ 510,00. 

- 4X (600 X 55% X 0,09) = R$ 118,80 em produtos lotericos 
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- 4X (600 X 25% X 0,29) = R$ 174,00 em contas pagas 

- 4X (600 X 15% X 0,44) = R$ 158,40 em depositos au saques 

- 4X(600 X 5% X 0,49) = R$ 58,80 em venda de credito para celular, 

considerando creditos comprados no valor de R$ 15,00 cada. 

Se considerarmos que 74% das familias do Distrito de lguatemi, 

correspondente a 1.628 famflias/lares que declararam que possuem suas 

contas pagas no unico mercado existente no Distrito de lguatemi (conforme 

resultado da pesquisa) e que estas familias podem optar par passar a pagar 

suas contas na Casa Loterica (duas contas no minima: agua e luz), o 

rendimento mensal da loterica passaria a ser de R$ 4.506,09, valor ainda 

inferior ao gasto fixo mensa! do estabelecimento. 
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CONCLUSAO 

Diferentemente do que se previa no inicio da realizac;ao deste estudo, a 

abertura de uma casa loterica no Distrito de lguatemi pertencente ao municipio 

de Maringa nao e viavel financeiramente uma vez que ap6s pesquisa 

detalhada com os provaveis consumidores, com os concorrentes a licitac;ao e 

verificado os valores das comissoes de cada produto vendido e de cada 

servic;o prestado conclui-se que o investimento inicial e alto e o rendimento 

mensa! previsto e inferior as despesas fixas mensais da loterica, alem do mais 

nao e possivel observar uma mudanc;a desta realidade nos pr6ximos anos. 

Vale a pena ressaltar que a abertura de uma casa loterica nesta 

localidade pode ser viavel se o proprietario for responsavel por desempenhar 

todas as atividades da loterica sozinho, ou seja, se nao possuir nenhum 

funcionario e realizar todas as atividades operacionais, financeiras e de gestao. 

Se for considerado urn cenario extremamente otimista onde sessenta 

por cento da populac;ao do Distrito de lguatemi, ou melhor, as seis mil pessoas 

que ja possuem o habito de freqoentar lotericas no centro de Maringa aos 

sabados (dia que grande parte dos residentes do Distrito e de areas rurais 

percorre dez quilometros para ir as compras no centro Maringa) passarem a 

utilizar os servic;os e produtos da Loterica do Distrito de lguatemi com uma 

freqOemcia maior do que utilizam a do centro de Maringa em virtude da 

localizac;ao estrategica e facilidade de acesso, pode-se considerar viavel a 

contratac;ao de urn funcionario para trabalhar na loterica. 

Mesmo com esta mudanc;a de cenario descrita acima nao existe a 

possibilidade de a loterica ser considerada urn born investimento financeiro ja 

que se fosse investido os R$ 136.837,05, valor total necessaria para o 

investimento inicial, em uma aplicac;ao de renda fixa como a poupanc;a que em 

2008 teve urn rendimento mensal media de 0,63%, ter-se-ia urn Iuera liquido 

minima de R$ 866,17 por mes, sem nenhum esforc;o, risco ou tempo 

despendido em urn investimento que possui poucas possibilidades de ser 

viavel e lucrativo. 
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ANEXO 1 - Edital da concorrencia referente a licita~ao de Casas 

Lotericas 

Edital da Caixa Economica Federal 

Concorrencia no 026/2008, que tern por objeto a sele~ao de pessoas 

fisicas ou juridicas para comercializa~ao das loterias federais, por meio 

do regime de permissao, pela Caixa Economica Federal. 

Autor: Caixa Economica Federal 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

GERENCIA DE FILIAL DE LICITA<;OES E CONTRATA<;OES- GILIC/CT 

Comissao de Licita~ao - CL 

EDITAL 

A CAIXA ECONQMICA FEDERAL - CAIXA, atraves da sua Comissao de 

Licita~ao, adiante designada simplesmente CAIXA, toma publico que fara 

realizar licita~ao, na modalidade de CONCORRENCIA, considerando o criteria 

de julgamento como de "MAIOR OFERTA", por item, com pre~o minima 

fixado no edital, objetivando a sele~ao de pessoas fisicas au juridicas para 

comercializar as loterias federais, par meio do regime de permissao, 

esclarecendo que a presente licita~ao e subseqoente contrata~ao serao 

regidas pela Lei 8.987/95 com a reda~ao dada pela Lei 9.648/98 e Lei 

8.666/93 e suas altera~6es, bern como pelas disposi~6es fixadas neste Edital. 

1 DO OBJETO DA LICITA<;AO 

1.1 Sele~ao de pessoas fisicas ou juridicas, para comercializar, par 

meio do regime de permissao, as loterias administradas pela CAIXA, pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) meses, na categoria - CASA LOTERICA OU 

UNIDADE SIMPLIFICADA DE LOTERIAS (USL), nos locais relacionados no 

Anexo I (Regiao Noroeste do Parana). 

1.1.1 Alem da comercializa~ao dos produtos lotericos federais, a categoria 

CASA LOTERICA ou USL devera atuar, tambem, na presta~o de 
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servigos a comunidade como correspondente da CAIXA, bern como 

comercializar produtos assemelhados, desde que provenientes de 

convenios firmados entre a CAIXA e as administradores daqueles 

produtos e servigos. 

1.1.2 As condigoes em que a execugao do futuro contrato sera 

realizada e a forma pela qual a empresa contratada devera prestar os servigos 

e ser administrada, encontram-se descritas na minuta do Contrato de Adesao 

(Anexo VI) e na Circular CAIXA 342/05 (Anexo X) que regulamenta as 

permissoes lotericas. 

1.2 Compoem e complementam o presente Edital: 

Anexo I Relagao dos locais 

Anexo II Ficha de lnscrigao para Permissao Loterica 

Anexo Ill Modele de Declaragao de Qualificagao Tecnica 

Anexo IVModelo de Declaragao 

Anexo V Minuta do Pre-Contrato 

Anexo VI Min uta do Contrato de Adesao 

Anexo VII Relagao de Equipamentos 

Anexo VIII Sistematica de Sangoes Administrativas e tarifas 

Anexo IXDados lnformativos 

Anexo X Circular Caixa 342/05 

Anexo XI Modelo de Proposta de Prego 

2 DA PARTICIPA~AO 

2.1 Poderao participar desta CONCORRENCIA Pessoas Jurfdicas e 

Pessoas Fisicas que atenderem a todas as exigencias constantes 

deste Edital e seus Anexos. 

2.2 Nao sera admitida nesta licitagao a participagao de empresas: 

2.2.1 concordatarias ou em processo de falencia, sob concurso de 

credores, em dissolugao au em liquidagao; 

2.2.2 que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA 

suspenso, ou que tenham sido declaradas inid6neas pela 
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Administragao Publica, no ambito Federal, Estadual ou Municipal e 

do Distrito Federal; 

2.2.3 cujo(s) s6cio(s) ou dirigente(s) seja(m) empregado(s) da CAIXA ou 

seja(m) conjuge ou companheiro(a) de empregado(s) da CAIXA; 

2.2.4 que estejam reunidas em cons6rcio, ainda que sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiarias entre si. 

3 DO LOCAL, DAS OAT AS E DOS HORARIOS 

3.1 0 recebimento dos Envelopes dar-se-a ate o dia 30 de maio de 

2008, as 10h30 horas, na Rua Jose Loureiro, 195 - 4° andar

Centro - Curitiba - PR - 80010-000, ressatvando-se que s6 serao 

conhecidos aqueles que efetivamente derem entrada na 

documentagao ate o dia, hora e no local acima fixados. 

3.1.1 Os envelopes contendo a proposta de prego e a documentagao 

poderao ser entregues a Comissao, atraves de portador ou de 

servigo postal, desde que observados os prazos limites 

estabelecidos no subitem 3.1. 

3.2 Abertura dos Envelopes n° 1 - "Proposta de Prego" e n° 2 -

"Documentagao": as 10h30 horas, do dia 30 de maio de 2008, no 

local indicado no subitem 3.1. 

4 DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTA<;AO E PROPOSTA DE 

PRE CO 

4.1 No local, ate a data e horario indicados no subitem 3.1, cada 

licitante devera apresentar a Comissao a "Proposta de Prego" e 

"Documentagao" em dais envelopes distintos, fechados, contendo 

na parte extema, alem da identificagao e CNPJ ou CPF da licitante, 

os seguintes dizeres: 

4.1.1 Envelope n° 1 - Concorrencia n° 026/2008- ITEM ..... - "Proposta de 

Prego" - CASA LOTERICA ou USL no municipio ....... (/NO/CAR 0 

NOME DO MUN/C{P/0 E 0 ENDERE90). 
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4.1.2 Envelope n° 2 - Concorr€mcia n° 026/2008 - ITEM .... . 

"Documentagao " - CASA LOTERICA ou USL no enderec;o ...... . 

(/NO/CAR 0 NOME DO MUNICiPIO E 0 ENDERE<;O). 

4.1.3 Caso opte por participar em mais de urn item, a licitante devera 

apresentar os envelopes contendo a proposta de prec;o e a 

documentac;ao distintamente para cada item concorrido. 

4.2 Abertos os trabalhos dessa reuniao pelo Presidente da Comissao, 

nao serao recebidos outros documentos ou propostas, nem serao 

pennitidos adendos ou alterac;oes nas que tiverem sido 

apresentadas, ressalvada a faculdade de a Comissao promover 

diligencias para a obtenc;ao de informac;oes e esclarecimentos 

complementares de quaisquer das pessoas ffsicas ou empresas 

licitantes. 

4.2.1 Para ter direito a manifestar-se nas fases do procedimento licitat6rio, 

cada licitante pessoa ffsica devera apresentar-se pessoalmente com 

cedula de identidade ou fazer-se representar por apenas urn 

procurador e a pessoa jurfdica devera apresentar-se com apenas 

urn representante que, munido de documento necessaria a 
participac;ao no certame, responda por sua representada, devendo 

identificar-se a Comissao com Cedula de ldentidade ou outro 

documento equivalente. 

4.2.1.1 Quando se tratar de Titular, Diretor ou S6cio da licitante pessoa 

jurfdica, devera ser apresentado documento comprobat6rio de sua 

capacidade para representa-la (ex: contrato social, estatuto, c6pia 

de ata, procurac;ao). 

4.2.1.2 Quando se tratar de representante que nao se enquadre na situac;ao 

prevista no subitem 4.2.1.1, devera ser apresentada procurac;ao, por 

meio de instrumento publico ou instrumento particular com firma 

reconhecida, dirigida a Comissao Pennanente de Licitac;ao, com 

dados de identificac;ao do representante, devendo constar, 
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expressamente, poderes para participar de todos os atos do 

procedimento licitat6rio. 

4.2.1.2.1 A procura<;ao devera fazer-se acompanhar de documento 

comprobat6rio da capacidade do outorgante para constituir 

mandataries. 

4.2.2 A ausencia da documenta<;ao de que trata os subitens 4.2.1 ao 

4.2.1.2.1 nao impedira o representante de participar da licitagao, 

entretanto ficara impedido de praticar qualquer ato durante o 

procedimento licitat6rio. 

4.2.3 Cada representante somente podera representar urn ou uma (mica 

licitante. 

4.3 Transcorrido o prazo estabelecido no subitem 3.1, nao serao 

recebidos outros documentos ou propostas, nem serao permitidos 

adendos ou alteragoes nas que tiverem sido apresentadas, 

ressalvada a faculdade de a Comissao promover diligencias para a 

obtengao de informagoes e esclarecimentos complementares de 

quaisquer das licitantes. 

5 DA PROPOSTA DE PRE<;O- ENVELOPE N.0 01 

5.1 A Proposta de Prego (Anexo XI) devera ser apresentada em 

1 (uma) via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas 

em suas partes essenciais, devidamente preenchida e 

rubricada, contendo os seguintes dados: 

5.1.1 ldentificagao da licitante e do item da licitagao, com data e 

assinatura por quem de direito; 

5.1 .2 valor da tarifa de permissao oferecido, expresso em moeda 

corrente nacional (em algarismos e por extenso), cujo valor 

minima fixado e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a 

categoria CASA LOTERICA, ou R$ 1.000,00 (urn mil reais) 

para a categoria USL. 

5.1.3 prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data de sua apresentagao; 
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5.2 A Proposta de Prec;o devera conter, exclusivamente, as 

condigoes comerciais ofertadas pelo Candidate. 

6 DA ABERTURA DOS ENVELOPES N° 01 - "PROPOSTA DE 

PRECO" E SUA CLASSIFICA<;AO 

6.1 Na data e horario fixados nos termos do subitem 3. 1, ocorrera a 

abertura dos Envelopes "Proposta de Prec;o", cujo conteudo sera 

rubricado pela Comissao e pelas licitantes, sendo na mesma 

oportunidade objeto de apreciayao po~ todos os interessados. 

6.2 Depois de examinar e avaliar as propostas, a Comissao, 

procedera a classificac;ao das mesmas, observando o criteria 

de "MAIOR OFERTA", por item. 

6.3 Havendo empate na oferta de duas ou mais licitantes, sera efetuado 

sorteio, em ato publico, para o qual todas as licitantes serao 

convocadas, observado o § 2° do art. 45 da Lei 8.666/93. 

6.4 Sera considerada desclassificada a proposta que nao atender 

aos requisites deste Edital, bern como apresentar pregos 

baseados em outras propostas, inclusive com oferecimento de 

acrescimo sobre a de maior valor ou cuja oferta for inferior ao 

prego minimo definido pela CAIXA. 

6.5 Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao 

podera fixar 0 prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentagao 

de outras propostas, escoimadas das causas da 

desclassificac;ao. 

6.6 Neste caso, o prazo de validade das propostas sera contado 

da nova data prevista para a sua apresentagao. 

7 DA DOCUMENTACAO -ENVELOPE N° 2 

7.1 Para fins de habilitagao ao certame, as licitantes interessadas 

terao de satisfazer os requisites relatives a: 

- Habilitac;ao Jurfdica; 

- Regularidade Fiscal; 

- Qualificagao Economico-Financeira; 
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- Ficha de I nscric;ao, conforme Anexo II; 

- Declarac;ao de Qualificac;ao Tecnica, conforme Anexo Ill; 

- Declarac;ao, conforme modelo do Anexo IV; 

- Capias autenticadas do documento de ldentidade e CPF dos 

sacios da empresa; 

- Capias autenticadas do documento de ldentidade e CPF da 

licitante PF; 

- Capias autenticadas dos documentos comprobatarios da 

qualificac;ao tecnica; 

- Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituic;ao Federal. 

7.2 A habilitac;ao juridica, regularidade fiscal e qualificac;ao econ6mico

financeira da pessoa juridica au da pessoa fisica licitante poderao 

ser comprovadas mediante cadastro e habilitac;ao parcial no SICAF 

(Sistema de Cadastro Unificado de Fomecedores), ou mediante a 

apresentac;ao dos seguintes documentos: 

7.2.1 A documentac;ao relativa a habilita~ao juridica, conforme o caso, 

consistira em: 

7.2.1.1 

7.2.1.2 

Prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

Ato constitutive, estatuto au contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades par ac;oes, acompanhado 

de documentos de eleic;ao de seus administradores; 

7.2.1.3 lnscric;ao no argao competente do ato constitutive, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 

exercicio; 

7.2.1.4 Decreta de autorizac;ao, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de 

registro ou autorizac;ao para funcionamento expedido pelo 

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir. 
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7.2.1.5 C6pia da cedula de identidade quando se tratar de pessoa 

fisica. 

7.2.2 A regularidade fiscal, conforme o caso, sera comprovada 

mediante apresentac;ao de: 

7.2.2.1 Prova de inscric;ao no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica 

(CNPJ); 

7.2.2.2 Prova de inscric;ao no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade; 

7.2.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, atraves de certidoes expedidas pelos 

6rgaos competentes, no maximo ha 90 (noventa) dias ou que 

estejam dentro do prazo de validade expresso na propria 

certidao, exigivel, no que couber a pessoa ffsica, composta 

de: 

- Certidao de Quitac;ao de Tributos Federais, neles 

abrangidas as contribuic;oes sociais, administrados pela 

Secretaria da Receita Federal; 

- Certidao quanta a Dfvida Ativa da Uniao expedida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional- Ministerio da Fazenda; 

- Certidao Negativa expedida pela Secreta ria da F azenda do 

Estado; 

- Certidao Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 

7.2.2.4 Prova de situac;ao regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Servic;o - FGTS (Lei 8.036, de 11/5/90), atraves da 

apresentac;ao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, 

dentro do seu perfodo de validade; 

7.2.2.5 Prova de situac;ao regular perante o lnstituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, atraves da apresentac;ao da CND -

Certidao Negativa de Debito, dentro de seu perfodo de 

validade. 
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7.2.2.6 Prova de inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas quando se 

tratar de pessoa fisica. 

7.2.3 A qualifica~ao economico-financeira sera comprovada 

mediante apresentac;ao de Certidao negativa de falencia ou 

concordata, expedida pelo distribuidor da Justiga Comum da 

sede da pessoa juridica, com validade expressa no proprio 

documento ou, no caso de omissao, que tenha sido expedida, 

no maximo, ha 90 (noventa) dias. 

7.2.3.1 No caso de Pessoa Fisica, a qualificac;ao economico

financeira sera comprovada mediante apresentac;ao de 

certidao negativa de execuc;ao patrimonial expedida no 

domicflio da pessoa fisica, com validade expressa no proprio 

documento ou, no caso de omissao, que tenha sido expedida, 

no maximo, ha 90 (noventa) dias. 

7.2.4 A qualifica~ao tecnica do proponente PF ou do(s) socio(s) 

majoritario(s), no caso de proponente PJ sera comprovada 

mediante apresentac;ao de declarac;ao, conforme Anexo Ill, 

devidamente acompanhada da documentac;ao comprobatoria e 

indicagao do local para instalagao da loja que atenda os 

requisitos exigidos no Anexo I - LOCAlS INDICADOS PARA 

INSTALA<;AO DE CASA LOTERICA OU USL. 

7.2.4.1 Para o quesito GRAU DE INSTRU<;AO somente serao 

considerados como comprovantes certificados emitidos par 

instituigoes de ensino devidamente reconhecidas pelo MEC. 

7.2.4.2 Para o quesito EXPERIENCIA PROFISSIONAL somente serao 

considerados como comprovantes o contrato social e/ou de 

empresa individual ou a CTPS (ou documento similar) 

devidamente registrados. 
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7.2.4.3 0 nao atendimento a qualquer requisite do Anexo Ill, bern 

como a indicar;ao de local que nao atenda os requisites 

mfnimos estabelecidos no Anexo I implicara na inabilitar;ao do 

proponente. 

7.3 Para a licitante cadastrada e habilitada parcialmente no SICAF, a 

verificar;ao da validade da documentar;ao relacionada nos subitens 

7.2.1 a 7.2.3 dar-se-a mediante consufta, "NO ATO", ao Sistema, 

par ocasiao da abertura dos envelopes "documentar;ao" . 

7.4 A licitante nao cadastrada no SICAF deve apresentar toda a 

documentar;ao exigida nos subitens 7 .2.1 a 7 .2.3. 

7.4.1 As ficitantes nao cadastradas no SICAF poderao procurar 

qualquer Unidade Cadastradora do Sistema para efetuar seu 

cadastramento e habilitar;ao parcial no Sistema. 

7.4.2 Os documentos exigidos, bern como os procedimentos e as 

instrur;oes de preenchimento dos formularies para efetuar o 

registro no Sistema estao previstos no Manual do SICAF, que 

podera ser obtido na Internet, no enderer;o 

www.comprasnet.gov.br., onde devem ser acessadas as 

seguintes opr;oes: "Publicar;oes"; "Manuais" e "Manual de 

Cadastramento de Fornecedores- SICAF". 

7.5 A ficitante deve apresentar decfarar;ao, devidamente assinada pelo 

representante legal da empresa ou Pessoa Ffsica licitante, sob as 

penalidades cabfveis, conforme Anexo IV, de que: 

a)os documentos que compoem o Edital foram colocados a 
disposir;ao e tomou conhecimento de todas as informar;oes, 

condir;oes locais e grau de dificuldade dos servir;os a serem 

executados; 

b )nao se encontra declarada inidonea para licitar ou contratar com 

6rgaos da Administrar;ao Publica Federal, Estadual, Municipal e 

do Distrito Federal; 

c) inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitar;ao; 
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d)nao possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em 

trabalho noturno, perigoso au insalubre, nem menor de 16 anos 

em qualquer trabalho, salvo na condi9ao de aprendiz, a partir dos 

14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei 8.666/93. 

7.6 Nao sera a aceitos documentos com rasuras au emend as que 

comprometam a sua autenticidade. 

7.7 A Comissao reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que houver duvida e julgar 

necessaria. 

8 ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTACAO E 

VERIFICACAO DA HABILITACAO 
8.1 Encerrada a fase de julgamento e classifica9ao das propostas, a 

Comissao procedera a abertura do envelope contendo as 

documentos de habilita9ao da licitante que tiver formulado a oferta 

de maior valor. 

8. 1.1 Sera verificado o atendimento das condi96es habilitat6rias da 

licitante, par meio da documenta9ao apresentada no caso da 

licitante nao estar cadastrada/habilitada no SICAF. 

8.1.1.1 No caso da licitante cadastrada no Sistema, a verifica9ao dar-se-a 

par intermedio da consulta, "NO ATO", ao SICAF, ocasiao em que 

sera impressa a respectiva Declaravao de "Situa9ao do 

Fomecedor", sendo todos as documentos rubricados pela 

Comissao. 

8.1.2 E assegurado a licitante Pessoa Juridica au Fisica que esteja com 

algum documento vencido no SICAF, se for o caso, o direito de 

apresentar a documenta9ao atualizada na propria sessao. 

8.2 Nao sera habilitada a licitante Pessoa Juridica au Fisica que: 
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8.2 .. 1 esteja impedida de licitar com a CAIXA au tenha sido declarada 

inidonea para licitar au contratar com a Administra<;ao, no ambito 

Federal, Estadual, Municipal au do Distrito Federal. 

8.2.2 esteja com o proprio cadastro no SICAF vencido, par ocasiao da 

consulta sabre a situa<;ao do fornecedor, efetuada no aludido 

Sistema, para o cas ada licitante que se enquadrar no subitem 7.3; 

8.2.3 esteja com algum documento vencido no SICAF, caso nao tenha 

sido exercida a faculdade prevista no subitem 8.1.1.1 acima; 

8.2.4 deixe de apresentar a documenta<;ao solicitada, apresenta-la 

incompleta au em desacordo com as disposi<;5es deste edital. 

8.2.5 teve revogada, compulsoriamente a permissao de exercer 

atividades lotericas. par qualquer Unidade da CAIXA nos ultimos 2 

(dais) a nos au descredenciada das atividades de Correspondente, 

de qualquer institui<;ao financeira, par descumprimento contratual. 

8.2.6 seja uma institui<;ao sem fins lucrativos. 

8.2.7 tenha na composi<;ao societaria urn au mais empregado da CAIXA 

ou conjuge au companheiro de empregado da CAIXA. 

8.3 lnabilitada a licitante classificada que ofertou o maior pre<;o, serao 

analisados as documentos habilitat6rios da licitante com a proposta 

classificada em segundo Iugar e assim sucessivamente, ate que 

uma licitante classificada atenda as condi<;5es fixadas no edital. 

8.4 Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera fixar o 

prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentac;ao de nova 

documentac;ao, escoimada das causas das inabilitac;oes. 

8.4 Sera lavrada Ata que contera o registro das principais ocorremcias 

da reuniao, em especial a enumerac;ao das Jicitantes que 

apresentaram as Envelopes "Proposta de Pre<;o" e "Documentac;ao" 

e eventuais manifestac;oes dos interessados, reduzidas a termo, a 

qual sera, ao final, assinada pelos membros da Comissao e 

licitantes presentes. 
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9 DO JULGAMENTO DA LICITA<;AO 

9.1 A Comissao procedera ao julgamento da licitagao, avaliada 

conforme ""MAIOR OFERTA", por item, consoante o disposto 

no Art. 15, lnciso II da Lei 8.987/95, com a redagao dada pela 

Lei.9.648/98, 

9.2 Par ato interno da Comissao sera elaborado relat6rio 

circunstanciado contendo os fundamentos das eventuais 

desclassificagoes e a indicagao da ordem decrescente dos 

pregos propostos par cada licitante no respectivo item. 

9.3 Conclufdo o julgamento da licitagao, o resultado sera 

publicado no D.O.U. e no site www.caixa.gov.br. 

9.4 A Comissao informara o resultado do julgamento da proposta 

de prego na forma da Lei, abrindo-se o prazo legal para 

recursos administrativos. 

10 DOS RECURSOS 

10.1 Das decisoes e atos no procedimento desta licitagao cabera 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da 

intimagao do ato ou da lavratura da Ata, nos seguintes casas: 

10.1.1 

10.1.2 

10.2 

10.3 

julgamento da licitagao/inabilitagao da licitante; 

anulagao ou revogagao da licitagao. 

Os recursos serao dirigidos a autoridade superior a que 

proferiu a decisao, por intermedio desta. 

Nao serao considerados os recursos que se baseiam em 

aditamento ou modificagoes da proposta, bern como sabre 

materia ja decidida em grau de recurso. 

10.4 lnterposto o recurso, dele sera dada ciencia as demais 

licitantes, que poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias 

uteis. 

10.5 E vedada a apresentagao de mais de urn recurs a sabre a 

mesma materia pela mesma licitante. 
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10.6 0 acolhimento de recurso importara a invalida<;ao apenas dos atos 

insuscetiveis de aproveitamento. A decisao em grau de recurso 

sera definitiva e dela dar-se-a conhecimento aos interessados, par 

meio de comunica~o par escrito. 

11 DA HOMOLOGACAO 

11.1 A autoridade competente da CAIXA, a vista do relat6rio da 

Comissao, proferira a sua decisao, confirmando a 

classifica<;ao das licitantes e homologando o resultado da 

licita<;ao. 

12 DA OUTORGA DA PERMISSAO 

12.1 A licitante vencedora efetuara a CAIXA o pagamento do valor 

da tarifa de permissao ofertado, conforme Anexo XI e assinara 

o Pre-Contrato no prazo maximo de ate 8 (oito) dias, a contar 

da data de convoca<;ao, no qual serao consignadas as 

clausulas preliminares da permissao loterica ate que sejom 

atendidas todas as condi<;oes necessarias para o exercicio da 

atividade loterica. 

12.1.1 Ap6s a assinatura do Pre-Contrato, no caso de vencedor PF, a 

empresa deve ser constitulda como Sociedade par Cotas de 

Responsabilidade Limitada, e o ramo de atividade devera ser 

CASA LOTERICA. No caso de vencedor PJ, o ramo de 

atividade devera ser alterado para contemplar tambem a 

atividade de CASA LOTERICA. 

12.1.1.1 Caso o vencedor da licita<;ao tenha concorrido como pessoa 

fisica, na constitui<;ao de sociedade, a licitante vencedora 

deve ser, obrigatoriamente, o s6cio majoritario da empresa. 

12.2 Atendidas as condi<;oes para o exercicio da atividade loterica, 

estabelecidas no pre-contrato, a outorga da permissao sera 

formalizada mediante assinatura de instrumento particular, 

observadas as clausulas e condi<;oes deste edital, da minuta 
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do Contrato de Adesao (Anexo VI) e da proposta apresentada 

pela licitante vencedora. 

12.3 A CAIXA realizara pesquisa cadastral da licitante vencedora, 

sendo que, no caso de restric;oes cadastrais, a licitante tera o 

prazo previsto no Pn3-Contrato para regularizar a situac;ao, 

sob pena de desclassificac;ao. 

12. 3.2 A nao regularizac;ao das restric;oes cadastrais no prazo 

previsto implica na convocac;ao da segunda colocada, e assim 

sucessivamente, sem direito de ressarcimento de qualquer 

tarifa paga pela licitante. 

12.4 Sao, ainda, condic;oes essenciais para o inicio das atividades 

lotericas aquelas previstas no Pre-Contrato. 

12.5 As condic;oes que regem as permissoes lotericas, os direitos e 

deveres das partes e a formatac;ao da rede de distribuic;ao das 

Loterias Federais estao discriminadas na Circular CAIXA n° 

342 (Anexo X), publicada no DOU de 01/03/2005. 

12.6 E facultado a CAIXA, quando a convocada nao assinar o Pre

Contrato e/ou o Contrato de Adesao no prazo e condic;oes 

estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificac;ao, para a outorga da permissao ora 

licitada, ou revogar a licitac;ao independentemente da 

aplicac;ao das sanc;oes previstas neste edital. 

13 DAS CONDICOES E DO PRAZO DA PERMISSAO 

13.1 As condic;oes contratuais encontram-se descritas na minuta do 

Contrato de Adesao, Anexo VI, parte integrante deste edital. 

13.2 0 prazo para permissao sera de 120 (cento e vinte) meses, 

contados a partir da data da assinatura do Contrato de 

Adesao, podendo ser prorrogado por prazo igual ou inferior, a 

criteria da CAIXA. 

13.3.1 Na hip6tese de revogac;ao da permissao a pedido da 

PERMISSIONARIA, esta indenizara a CAIXA atraves do 
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pagamento de multa, cujo valor sera definido de acordo com o 

tempo de durac;ao do contrato, conforme tabela de tarifas e 

multas, Anexo VIII. 

13.3.2 Ap6s o pagamento da multa referida no item anterior, caso 

exista residua de garantia contratual em func;ao do valor 

caucionado por terminal financeiro loterico instalado (subitem 

14.1 ), 0 restante ficara a disposic;ao do permissionario. 

13.3.3 A CAIXA podera utilizar os valores depositados em cauc;ao 

para abatimento e ou quitac;ao de debitos decorrentes de 

inadimplencia da PERMISSIONARIA, independente da 

aplicac;ao de outras penalidades administrativas. 

13.4 A CAIXA podera, a qualquer momenta, a bern do interesse 

publico, modificar ou estabelecer novas condic;oes para 

outorga e/ou revogac;ao da permissao, em func;ao do carater 

de precariedade e revogabilidade unilateral inerente a 
essencia do regime de permissao. 

14 GARANTIA CONTRA TUAL 

14.1 Para garantia da execuc;ao do contrato, a PERMISSIONARIA 

prestara garantia no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) par 

terminal financeiro loterico instalado, para a categoria CASA 

LOTERICA ou de R$ 1.000,00 (urn mil reais) por terminal financeiro 

loterico instalado, para a categoria USL, na agencia de vinculac;ao, 

valida para o pertodo do contrato, devendo apresentar a CAIXA no 

prazo de ate 30 dias contados da assinatura do pre-contrato o 

comprovante de uma das modalidades abaixo. 

14.1.1 Cauc;ao em dinheiro efetuada junto a Agencia da CAIXA, devendo 

ser realizada exclusivamente na operac;ao 008, em que o deposito 

tern como beneficiario a CAIXA. 

14.1.1.1 Sobre a cauc;ao prestada em dinheiro incidira tao somente 

atualizac;ao correspondente ao indice de variac;ao da cademeta de 

poupanc;a para o primeiro dia domes, excluidos os juros, calculada 
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proporcionalmente, quando foro caso, a contar da data do deposito, 

ou do primeiro dia do mes em curso, inclusive, ate o seu efetivo 

levantamento, exclusive. 

14.1.2 Seguro-garantia, contendo o prazo de validade, que deve 

corresponder ou ao periodo de vigencia do contrato ou ser renovado 

por periodos minimos de 12 meses, devendo ser tempestivamente 

renovado, se estendida ou prorrogada a vigencia do contrato. 

14.1.3 Fianga bancaria contendo: 

a) prazo de validade, que devera corresponder ao perfodo de 

vigencia do contrato ou ser renovado por periodos minimos 

de 12 meses, devendo ser renovada se estendida ou 

prorrogada a vigencia do contrato; 

b) expressa afirmagao do fiador de que, como devedor 

solidario, fara o pagamento a CAIXA, independentemente de 

interpelagao judicial, caso o afiangado nao cumpra suas 

obrigag6es; 

c) renuncia expressa do fiador ao beneficia de ordem e aos 

direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo C6digo Civil; 

d) clausula que assegure a atualizagao do valor afiangado, de 

acordo com o previsto neste Edital. 

14.1.4 Nao sera aceita a fianga bancaria que nao atender aos requisitos 

estabelecidos nas letras "a", "b", "c" e "d" acima. 

14.1.5 A nao apresentagao do comprovante de garantia no prazo 

definido no subitem 14. 1, facultara a CAIXA a rescisao 

unilateral, sujeitando-se a empresa contratada as sang6es 

administrativas cabfveis. 

14.1.6 A CAIXA podera utilizar a garantia para abatimento e ou 

quitagao de debitos decorrentes de inadimplencia da 

PERMISSIONARIA, independente da aplicagao de outras 

penalidades administrativas. 
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14.1. 7 A garantia sera liberada ap6s o termino do contra to, des de que 

cumpridos todos os seus termos, clausulas e condi~oes. 

14.1.8 A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento 

das obriga~oes contratuais, far-se-a de pleno direito, 

independentemente de qualquer procedimento judicial, sem 

prejufzo das demais san~oes previstas no contrato. 

14.1.9 A garantia devera ser integralizada, num prazo maximo de 10 

(dez) dias, sempre que deJa forem deduzidos quaisquer 

valores, de modo que corresponda ao valor inicialmente 

apresentado. 

14.1.1 0 A qualquer tempo, mediante comunica~ao a CAIXA, podera 

ser admitida a substitui~ao da garantia, observadas as 

modalidades previstas neste Edital. 

15 ALTERA<;AO DA COMPOSI<;AO SOCIETARIA 

15.1 A altera~ao societaria solicitada a Caixa em perfodo inferior a dais 

anos implicara no pagamento de tarifa no valor de R$ 30.000,00 pars 

Casa Loterica e R$ 5.000,00 para a categoria USL. 

15.2 Ap6s o periodo de dois anos sera aplicada a tarifa que consta da 

Circular CAIXA que regulamenta as permissoes lotericas. 

15.3 E vedada toda e qualquer altera~ao contratual, que implique em 

altera~ao do CNPJ da empresa vencedora da licita~ao, ou daquela 

que foi constituida pelo vencedor, que tenha participado do certame 

licitat6rio como pessoa ffsica. 

16 DAS OBRIGA<;OES DA PERMISSIONARIA 

16. 1 As obriga~oes contratuais encontram-se descritas na min uta 

do Contrato de Adesao, Anexo VI, parte integrante deste 

edital. 

17 DAS COMISSOES E TARIFAS 

17.1 Pela comercializa~ao dos produtos lotericos federais a 

PERMISSIONARIA fara jus a uma comissao e pela presta~ao de 

servi~os como Correspondente fara jus a uma tarifa, conforme 
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especificado na Circular CAIXA n°. 342, de 01.03.2005, que 

regulamenta a outorga de permissao. 

17.2 A CAIXA podera rever, a qualquer tempo, as percentuais de 

comissao pela venda de produtos lotericos e as valores das tarifas 

de remuneragao pagas a PERMISSIONARIA, decorrentes da 

prestagao de servigos, des de que respeitado o equilibria econ6mico

financeiro do contrato. 

18 DA SUPERVISAO 

18.1 No curso da execugao da permissao, cabera a CAIXA, 

diretamente au par quem vier a indicar, o direito de 

supervisionar a fiel observancia das disposigoes do respective 

contra to. 

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

19.1 A licitante que se recusar a assinar o contrato 

injustificadamente, que tenha praticado atos ilfcitos visando a 

frustrar as objetivos da licitagao e que demonstre nao possuir 

idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de 

atos ilicitos praticados, podera ser declarada inid6nea, ficando 

impedida de licitar e contratar com a Administragao Publica 

Federal, pelo prazo de ate 02 (dais) anos. 

19.2 A aplicagao da sangao de declaragao de inidoneidade implica 

na inativagao do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou 

interessados de relacionar-se comercialmente com a 

Administragao Federal e demais 6rgaos/entidades integrantes 

do SICAF. 

19.3 A multa sera descontada do valor da garantia contratual, das 

comissoes a serem pagas e/ou cobrada diretamente da 

permissionaria. 

19.4 As demais cominagoes sao aquelas previstas na minuta de 

contrato (Anexo VI). 
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20 DOS ILiCITOS PENAIS 

20.1 Os ilfcitos penais, pertinentes a licitagao e ao contrato, serao 

objeto de Agao Penal, conforme disposigoes contidas na Lei n° 

8.987/95 e Lei n° 8.666/93, com suas alteragoes, sem prejuizo 

das demais cominagoes legais. 

21 DA REVOGACAO DA PERMISSAO E DA INEXECUCAO E 

RESCISAO DO CONTRA TO 

21.1 As situagoes para a Revogagao da Permissao e as sangoes 

pela inexecugao parcial ou total do contrato estao previstas na 

minuta do Contrato de Adesao, Anexo VI, parte integrante 

deste edital. 

22 DA REVOGA<;.AO, ADIAMENTO OU ANULACAO DA 

PRESENTE LICITACAO 

22.1 A CAIXA podera revogar a presente licitagao por razoes de 

interesse publico decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou 

por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, bern como adia-la ou prorrogar o 

prazo para recebimento das propostas, sem que caiba as 

licitantes quaisquer reclamagoes ou direitos a indenizagao ou 

reembolso. 

23 DAS DISPOSICOES GERAIS 

23.1 A participagao na presente licitagao implica na concordfmcia, por 

parte da licitante, com todos os termos e condigoes deste edital. 

23.2 Os documentos exigidos neste edital poderao ser apresentados no 

original, por qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio 

competente ou por empregado da CAIXA devidamente identificado 

ou publicagao em 6rgao da imprensa oficial. 

23.3 Nao serao recebidos documentos apresentados por meio de fax ou 

e-mail. 
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23.4 A inabilitagao da licitante importara na perda do seu direito de 

participar das fases subseqOentes. 

23.5 Decaira do direito de impugnar os termos deste edital perante 

a CAIXA, a licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que 

anteceder a data fixada para a abertura dos Envelopes n° 1 -

Proposta de Prego. 

23.5.1 Eventuais impugnagoes ou recursos deverao ser entregues no 

enderego Rua Jose Loureiro, 195 - 4° andar - Centro -

Curitiba- PR - 80010-000, nos dias uteis, no horario de 10:00 

as 16:00 horas. 

23.6 Quaisquer esclarecimentos porventura necessaries para o 

perfeito entendimento deste Edital deverao ser solicitados, par 

escrito, ate o 3° (terceiro) dia util anterior a data de 

recebimento/abertura do envelope "Proposta de Pre go", a 

Comissao, no enderego informado no subitem anterior, pelo e

mail qilicctoi @caixa.qov.br ou pelo fax no (41) 3544-5751' nos 

dias uteis, no horario de 10:00 as 16:00 horas. 

23.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital 

excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, 

exceto quando tiver sido explicitamente disposto em 

contrario. 

23.8 S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em 

dia de expediente na localidade onde esta situada a unidade 

da CAIXA promotora da licitagao. 

23.9 Serao de exclusiva responsabilidade do vencedor todas as 

despesas necessarias ao inicio das atividades e a 

formalizagao do Contrato de Adesao, inclusive o registro do 

respectivo instrumento no Cart6rio de Registro de Titulos e 

Documentos, se foro caso. 

23.10 Podera ser desclassificada a proposta da licitante vencedora, 

ate a assinatura do Contrato de Adesao, se a CAIXA tiver 
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23.11 

23.12 

23.13 

23.14 

conhecimento de fato desabonador a sua habilitagao e 

classificagao nao apreciados pela Comissao, ou de fatos 

supervenientes s6 conhecidos ap6s o julgamento da presente 

licitagao. 

Em qualquer fase dos trabalhos, a Comissao podera se valer 

de pareceres profissionais, tecnicos ou jurfdicos, para 

subsidiar o desenvolvimento da licitagao, inclusive o seu 

julgamento. 

E facultado a Comissao, em qualquer fase da licitagao, 

promover diligencia destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrugao do processo, em especial quanta a veracidade das 

declaragoes feitas ou apresentadas em razao do cumprimento 

das exigencias deste Edital. 

A CAIXA se reserva no direito de abrir novas unidades nos 

municfpios onde ora esta licitando, sempre que seus estudos 

de potencialidade de mercado indicarem a. viabilidade 

economica-financeira para tal. 

0 edital e seus anexos estarao disponfveis na internet, no site da 

CAIXA www.caixa.gov.br, menu principal "Licitagoes e 

Fomecedores", opgao "Licitagoes", ou poderao ainda ser obtidos no 

enderego discriminado no subitem 23.5.1, mediante ressarcimento 

pela tiragem de c6pias no valor de R$ 14,00 (quatorze reais), 

recolhido em agencia da CAIXA, no horario bancario, ou mediante 

entrega de disquete/CD sem uso anterior. 

24 DO FORO 

24.1 Para dirimir as questoes oriundas desta licitagao e do futuro 

Contrato de Adesao fica eleito o Foro Judiciario da Justiga 

Federal do Estado do Parana, com sede em Curitiba-PR. 

Curitiba, 28 de abril de 2008. 

Olfvia Maria de Oliveira Devita 

Presidents da Comissao 
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ANEXO 2- Ficha de inscri~ao para concorrer a licita~ao para permissao 

de loterica 

Edital da Caixa Economica Federal 

Concorrencia n° 026/2008, que tern por objeto a sele~ao de pessoas 

fisicas ou juridicas para comercializa~ao das loterias federais, por meio 

do regime de permissao, pela Caixa Economica Federal. 

Autor: Caixa Economica Federal 
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·PE§SQAF'ISIGAc ...... . ···· ·· . . ·· . ····. << i / i·. 
·.·· .•..... ··•···· ..•. · .. •.• / / /,>. ·········.·'·.·· . ·.,·.· ... 

NOME CPF 

ENDERECO 

MUNICIPIO CEP TELEFONE(S) 

PE$SC)A .J.LIRIOJCA •. •:i:• ... .. ·· ... ·· · .. ·. .......... ... ... · ................. '···· .. . .. · ...... 
RAZAO SOCIAL CNPJ 

., 

ENDERECO 

MUNICIPIO CEP TELEFONE(S) 

NOME DO TITULAR/SOCIO RG CPF 

ENDERECO 

NOME DO SOCIO RG CPF 

ENDERECO 

. .. .· 

.. .·· 



NOME DO SOCIO RG CPF 

ENDERE<;O 

.. . . . -0 candtdato actma tdentiftcado sohctta a sua tnscnc;ao no processo de 

selec;ao de Pessoa Juridica ou Pessoa Fisica para comercializar as Loterias 

administradas pela CAIXA, os produtos e/ou servic;os por ela autorizados, 

na categoria de CASA LOTERICA, ou USL declarando ter conhecimento 

das condic;6es estipuladas para a selec;ao, conforme edital de 

Concorrencia n° 026/ 2008. 

_ ____;/ ! ____ _ 

Local e data Assinatura do representante legal da 

empresa ou pessoa fisica licitante 
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ANEXO 3 - Declara~ao de qualifica~ao tecnica para concorrer a licita~ao 
para permissao de loterica 

Edital da Caixa Economica Federal 

Concorrencia n° 026/2008, que tern por objeto a sele~ao de pessoas 

fisicas ou juridicas para comercializa~ao das loterias federais, por meio 

do regime de permissao, pela Caixa Economica Federal. 

Autor: Caixa Economica Federal 
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•t:l·E~It~~A~APP~ .9JJAqFlCACA9 TI:PNIPA>··•···········. · · ... · .... 

········;·.········· 

.. . ...... 
· ...•. ·.·.·•·•••···•••··••· •. · ....•. ·. < .. < • • <······· ···.··.··. NOME ou RAZAO SOCIAL 

ENDERE<;O 

MUNICIPIO CEP TELEFONE(S) CNPJ 01,1 

LOCAL PARA INSTALA<;AO DA LOJA ( lndicar o endere9o do predio com a rua, 

municipio) 

AREA UTIL PARA GUlCHES DE ATENDIMENTO: 

AREA UTIL PARA MESAS DE ATENDIMENTO: 

A empresa ou Pessoa Fisica acima identificada, para fins de prova junto a 
CAIXA, Concorr€mcia n. XXX//2008, em conformidade como subitem 7.2.4 do 

Edital, declara, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da 

lei, que: 

Urn dos S6cios ou Candidato PF concluiu o ensino fundamental. 

n. 

CIC: 

0 bairro, 
' 

•••••• 



Urn dos S6cios ou Candidato PF possui experiencia como proprietario ou 

s6cio de empresa, par urn periodo maior do que 36 meses, consecutivos ou 

nao ou Urn dos S6cios ou Candidato PF exerceu fun9ao de natureza 

gerencial par urn pert ado maior que 36 meses. 

__ ./ / ____ _ 
Local e data Assinatura do representante legal da empresa 

ou Pessoa Fisica licitante 
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ANEXO 4 - Proposta de pre~o para concorrer a licita~ao para permissao 

de loterica 

Edital da Caixa Economica Federal 

Concorrencia no 026/2008, que tern por objeto a sele~ao de pessoas 

fisicas ou juridicas para comercializa~ao das loterias federais, por meio 

do regime de permissao, pela Caixa Economica Federal. 

Autor: Caixa Economica Federal 

. . . . .. . ... .. .. .. . .... 

•·~~(l~Q~T~Q.t;R6E:Q()•;;··1Tl;M•·.··~·······~~. 

CANDIDA TO (nome ou razao social): 
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VALOR DA TARIFA DE PERMISSAO OFERTADO: (expresso em moeda 

corrente nacional, em algarismos e por extenso) 

0 pagamento da tarifa de permissao sera efetuado no prazo de ate 8 (oito) 

dias uteis, a contar da data de convocagao para assinatura do Pre-Contrato. 

A presente proposta tern validade de ( ) dias, contados 

a partir da data de sua apresentagao (minimo de 60 

dias). -de de __ _ 

Assinatura do Candidato ou Pessoa Fisica licitante 




