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Em razão de erro material, os subitens 12.24 e 15.5., inciso IV, do Edital passam a ter a 

seguinte redação: 

 

1.24 Para fins de demonstração da sua QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a 

LICITANTE individual ou o CONSÓRCIO deverá comprovar aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da LICITAÇÃO, por meio da apresentação 

de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da LICITANTE, emitido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, ou por órgão de regulação 

e/ou de fiscalização, comprovando experiência prévia, ao longo de no mínimo 

12 (doze) meses consecutivos, como responsável pela operação de sistema de 

vendas virtual, e/ou pela operação de vendas em meio físico, que tenha 

contabilizado ao menos 60% (sessenta por cento) de 25.000.000 (vinte cinco 

milhões) de TRANSAÇÕES efetuadas em um intervalo máximo de 12 (doze) 

meses consecutivos. 

 

15.5  (...)  

IV. em até 7 (sete) dias úteis anteriores à DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO comprovar, perante o PODER CONCEDENTE, 

experiência prévia, da ADJUDICATÁRIA, de OPERADOR 

SUBCONTRATADO, ou de profissional vinculado a qualquer destas, 

ao longo de no mínimo 12 (doze) meses consecutivos, em operação de 

loteria que tenha realizado ao menos 60% (sessenta por cento) de 

25.000.000 (vinte e cinco milhões) de APOSTAS VIRTUAIS e/ou 

APOSTAS FÍSICAS ao longo de um período de 12 (doze) meses 

consecutivos, admitindo-se, em qualquer das hipóteses, a soma de 

atestados para a comprovação do quantitativo, desde que pelo menos 

um dos atestados apresente 50% (cinquenta por cento) do quantitativo 

exigido. Para a comprovação aqui exigida, serão aplicáveis, no que 

pertinente, os mesmos termos e condições previstas no item 12.24.2.1 

e nos itens 12.25 a 12.32.2 e, ainda, o disposto nos itens 15.5.2 e 15.5.3; 

 


