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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

EDITAL PARA EXPLORAÇÃO  

DE LOTERIAS FÍSICAS E ONLINE 
NA MODALIDADE DE PROGNÓSTICO NUMÉRICO ENVOLVENDO O 

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA TÉCNOLÓGICA 

 

 

 

Considerando: 

– o contido neste processo SEI n. 220006/000378/2020 até a presente data; e 

– as orientações governamentais e os objetivos do certame; 

 

Vimos apresentar o presente SUMÁRIO EXECUTIVO com as premissas e os principais 

tópicos do Edital: 

 

Premissas/Tópico Descritivo 

OBJETO O objeto da presente CONCORRÊNCIA é a contratação de empresa para, com 

exclusividade em favor da LOTERJ, prestar os serviços de criação de produtos (jogos), 

impressão dos bilhetes, estocagem, distribuição e comercialização dos produtos de loteria de 

prognósticos numéricos, incluindo a loteria instantânea, em meio físico e/ou não físicos no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e também, a elaboração, propositura, orientação e 

execução de campanhas publicitárias, na forma do TERMO DE REFERÊNCIA. 

MODALIDADES A modalidade loteria instantânea se caracteriza por bilhetes previamente preenchidos e 

adquiridos aleatoriamente pelos apostadores, contendo a combinação de números, símbolos 

ou caracteres que determinem a existência dos prêmios previstos no plano de premiação, 

sendo o resultado obtido de imediato após a remoção de camada raspável ou qualquer outra 

forma de proteção que inviabilize o conhecimento destes elementos, para que o apostador 

possa receber os prêmios apontados no próprio bilhete premiado. 

A modalidade de loteria de prognóstico numérico se caracteriza por bilhetes adquiridos e 

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

sorteados, aleatoriamente, determinem um ou mais vencedores, conforme o Plano de Jogo 
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Lotérico correspondente, permitindo assim que o apostador vencedor receba o prêmio 

previsto no regulamento do jogo. 

TIPO DE 

LICITAÇÃO 

Concorrêancia pelo MENOR PREÇO GLOBAL, mediante a apresentação do MAIOR 

percentual incidente sobre o NET WIN em favor da LOTERJ. 

 

CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO 

Qualificação técnica (primeiro envelope) seguido de maior percentual do NET-WIN em 

favor da LOTERJ (segundo envelope). 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

60 meses. 

VALOR 

CONTRATUAL: 

O valor contratual estimado mínimo é de R$ 260.510.000,00. 

FATURAMENTO 

PROJETADO 

 

Por ano de contrato (do primeiro ao quinto): 

400.000.000,00 480.000.000,00 624.000.000,00 811.000.000,00 1.055.000.000,00 
 

META 

FINANCEIRA DA 

LOTERJ 

 

36.000.000,00 43.200.000,00 56.160.000,00 72.990.000,00 94.950.000,00 
 

ADIANTAMENTO  

DA META: 

A definir após a audiência pública. 

PREMIAÇÃO 

(PAY-OUT) 

O mínimo será de 40% do volume de venda de uma série e sem limite superior, cabendo ao 

contratado apresentar o plano de premiação. 

 

 Adicionalmente, conforme já consta dos autos, o contrato almejado será de receita. Via de 

consequência, quanto maior a receita do futuro Contratado, maior será a receita da LOTERJ. 

Na mesma direção, a maior preocupação desta Autarquia, deverá ser com o cumprimento do 

regime de metas do contrato (tema que será abordado com mais detalhes adiante), sendo de 

menor relevância a planilha de custos do contratado, seu lucro, ou métodos operacionais 

(obviamente sempre dentro dos padrões admitidos pela Legislação).  
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DO REGIME DE METAS FINANCEIRAS E DO VALOR DO CONTRATO. 

 

Historicamente, a LOTERJ se apropria de um percentual incidente sobre o valor de face do 

bilhete de loteria, conforme apresentado no ANEXO XII do Edital n. 001/2016 – Projeto 

Básico. Vejamos: 

 

COMPOSIÇÃO MÉDIA % 

VENDA (BILHETE DE LOTERIA) 100 

PREMIAÇÃO MÉDIA (PAY-OUT + IR) 55 

PROPAGANDA E MARKETING 10 

IMPRESSÃO DO BILHETE/GRÁFICA 4,80 

REMUNERAÇÃO PONTOS DE VENDA 13 

ESTOCAGEM 0,47 

LOTERJ (RECEITA) 9 

REMUNERAÇÃO CONTRATADO 7,73 

TOTAL 100% 

 

Pela decomposição acima, para cada R$ 1,00 real em vendas, R$ 0,55 é destinado ao 

pagamento do prêmio e o imposto de renda incidente sobre ele (PAY-OUT + IR). Os outros 

R$ 0,45 são fracionados entre as obrigações do contratado e a LOTERJ (marketing, 

estocagem etc.), cujo resultado final é uma receita de R$ 0,090 para LOTERJ e R$ 0,0773 

para o contratado
1
. Esse é o ponto de partida para definir a economicidade do contrato para a 

LOTERJ. 

 

Contudo esse mecanismo não é o melhor para o desenvolvimento dos jogos via WEB. 

Vamos explicar: a grade de custos é diferente, pois não há que se falar em impressão, 

estocagem, distribuição em pontos de venda e assim por diante. Sendo assim, os jogos on-

line possuem custos atrelados aos servidores, desenvolvimento de sistemas, segurança de 

                                                             
1 Vamos recordar que as metas contratuais de faturamento bruto de 2016 eram de R$ 441.462.642,35 para 

cinco anos de contrato. Isso em uma exploração que, naquele ano, já era antiquada, diante dos meios de 

desenvolvimento e comercialização dos bilhetes de loteria. 
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sistemas, meios de pagamento e assim por diante. Ou seja: são composições de custos 

distintas, mas que, na visão da autarquia, devem estar em um mesmo contrato, assegurando à 

LOTERJ e aos seus consumidores um movimento gradativo e seguro que pode até resultar na 

substituição dos jogos físicos (base territorial) pelos jogos on-line (base digital). 

 

Isso quer dizer, por exemplo, que um jogo pode ter um pay-out de até 80% (ou mais), com 

periodicidade variada, mas que diante de um Plano de Jogo Lotérico seja extremamente 

vantajoso (lucrativo) para o Estado do Rio de Janeiro. Da mesma maneira um bilhete de 

loteria instantânea on-line não precisaria ter um valor de face de R$ 2,00 ou R$ 3,00 (valores 

tradicionais) porque a grade de custos é diferente (não tem impressão ou estocagem, por 

exemplo). Nessa nova grade de custos, ele pode custar centavos e mesmo assim ser lucrativo 

em função da sua escala e recorrência de consumo. 

 

As possibilidades são inúmeras e o aproveitamento das oportunidades de mercado será 

avaliado, continuamente, pelo contratado (cujo lucro será em função do seu sucesso 

operacional) e pela LOTERJ, esta responsável pela chancela dos Planos dos Jogos Lotéricos 

e estabelecimento das normativas tangentes às práticas de mercado e jogo responsável. 

 

Por tais motivos, o foco da LOTERJ é a sua meta de receita (historicamente em torno de 

9% do resultado com a venda dos bilhetes físicos). Isso quer dizer que estabelecer pay-out 

mínimo, remuneração de pontos de venda e assim por diante não são o foco da LOTERJ 

neste novo modelo de negócio. Cabe ao Contratado, devidamente supervisionado pela 

LOTERJ (repetimos), apresentar os Planos de Jogos Lotéricos e se comprometer com o 

atingimento das metas financeiras ao longo do contrato. Por conseguinte, se o Contratado não 

atingir as tais metas previstas no contrato, deverá cobrir a diferença em favor da LOTERJ, 

tal como estabelecido nos certames anteriores. 

 

Contudo, deve-se estabelecer um critério de remuneração da LOTERJ e, para tanto, optamos 

pela incidência de um percentual sobre o NET-WIN (resultado obtido com a arrecadação, 
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subtraídos os prêmios e os tributos incidentes)
2
. Nesta linha, e considerando o histórico 

percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de face do bilhete para remuneração da 

LOTERJ, estabelecemos um percentual mínimo de 18% (dezoito por cento) sobre o NET-

WIN (piso), cabendo ao licitante oferecer um percentual maior que o piso citado para 

sagrar-se vencedor da concorrência. 

 

Com efeito, a meta é o maior elemento de incentivo ao sucesso do contratado, bem como 

a segurança de resultado para LOTERJ. E, na eventualidade da meta ser superada pelo 

futuro contratado, mais recursos serão destinados ao cumprimento da missão institucional da 

LOTERJ. 

 

O que realmente importa para LOTERJ é o resultado efetivo do jogo lançado. Tal mecânica 

proporcionará maior flexibilidade na elaboração dos Planos de Jogos Lotéricos com relação 

ao Plano de Premiação, pagamento de pontos de vendas e/ou publicidade do produto. Essa 

flexibilidade é necessária para o melhor aproveitamento das oportunidades de mercado, 

cabendo ainda lembrar que a LOTERJ sempre terá a prerrogativa de aprovar ou não as 

características dos jogos.  

 

 DA REVERSÃO DE BENS MATERIAIS E IMATERIAIS AO FINAL DO 

CONTRATO. 

 

Embora não seja uma concessão, haverá previsão contratual de reversão dos bens materiais e 

imateriais em favor da LOTERJ, com ônus para o futuro contratado. Desta maneira, as 

marcas, websites utilizados nas promoções, aplicativos e hardware variado serão transferidos 

para o domínio da LOTERJ pelo contratado ao final do contrato, de maneira a não 

interromper o serviço. 

 

                                                             
2 Conceito muito próximo de Gross gaming revenue (GGR).  
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DA PRESENTE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Nos termos do art. 39, da Lei fed. n. 8.666/93, “Sempre que o valor estimado para uma 

licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 

(cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo licitatório 

será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade 

responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a 

publicação do edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua 

realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à qual terão 

acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Trata-se de oportunidade de o Estado gerar receita sem o aumento da carga tributária. As 

premissas aqui tratadas revelam uma contratação vantajosa para LOTERJ e para o agente 

privado contratado. Segundo a área técnica da autarquia, os investimentos privados 

necessários são compatíveis com os ganhos projetados. Basicamente a LOTERJ incorre nos 

custos do presente certame em formação e nos custos para agir como agente 

regulador/fiscalizador do contrato almejado. Do outro lado, todo risco e liberdade operacional 

ficam transferidos para o contratado que, além de buscar seu resultado positivo, estará 

obrigado com o cumprimento das metas financeiras anuais. 

 

Havendo sugestões e comentários sobre o contido neste sumário, favor fazer o devido 

encaminhamento através do e-mail cpl@loterj.rj.gov.br até 05 de fevereiro de 2021. 
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