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concurso seguinte, exceto no concurso especial realizado em setem-
bro, que segue o seguinte critério:

- não existindo aposta premiada na primeira faixa - quinze
acertos, o valor destinado a prêmios para esta faixa será somado ao
valor da segunda faixa e rateado entre os portadores dos bilhetes de
aposta que contiverem quatorze prognósticos certos;

- não existindo apostas premiadas na primeira e na segunda
faixa, os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados
ao valor da terceira faixa e rateados entre os portadores dos bilhetes
de aposta que contiverem treze prognósticos certos e assim suces-
sivamente, até a 5ª faixa de premiação.

- não existindo apostas premiadas em nenhuma faixa de
premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte na primeira
faixa de premiação.

9.6.9 APOSTAS CONCORRENTES AO CONCURSO ES-
PECIAL REALIZADO EM SETEMBRO DE CADA ANO

9.6.9.1 Concorrem nos concursos especiais realizado em se-
tembro de cada ano apenas as apostas efetuadas para os respectivos
concursos.

9.6.9.2 O concurso especial realizado em setembro, terá de-
nominação exclusiva e prazo de captação de apostas ampliado, ocor-
rendo de forma independente e concomitante com os demais con-
cursos da modalidade, durante 30 dias

10 APURAÇÃO
10.1 Obtido o resultado do sorteio, a CAIXA apura as apos-

tas premiadas no respectivo concurso.
10.2 Apuração é o conjunto de operações pelo qual se pro-

cede à identificação e à contagem das apostas vencedoras, após a
realização dos sorteios.

10.3 A apuração dos resultados dos concursos é procedida
computando-se, exclusivamente, as apostas registradas e validadas
pelo sistema de loterias da CAIXA.

10.4 A CAIXA divulga o resultado da apuração por mo-
dalidade, informando o número do concurso, a data e local do sorteio,
os números sorteados, a quantidade e valor dos prêmios.

11 PAGAMENTO DE PRÊMIOS
11.1 O pagamento dos prêmios inicia-se no primeiro dia útil

subseqüente ao da realização do sorteio.
11.2 O pagamento do prêmio somente é efetuado mediante a

entrega do recibo de aposta original emitido pelo terminal de cap-
tação de apostas ou do recibo emitido pelo IBC, no caso de aposta
realizada via Internet Banking CAIXA.

11.3 O recibo de aposta não pode ter suas características
originais alteradas, sob pena de sua não aceitação pela CAIXA ou
pelas Unidades Lotéricas.

11.4 Nas Agências da CAIXA são pagos prêmios de qual-
quer valor e nas Unidades Lotéricas são pagos prêmios até o valor
limite estabelecido pela CAIXA.

11.4.2 Os prêmios de apostas realizadas no Internet Banking
CAIXA serão pagos exclusivamente nas Agências da CAIXA.

12 PRÊMIOS PRESCRITOS
12.1 Os prêmios prescrevem em 90 dias, a contar da data da

realização do sorteio.
12.2 Interrompem a prescrição:
- a citação válida, no caso de procedimento judicial, em se

tratando de furto, roubo ou extravio do recibo de aposta;
- a entrega do recibo de aposta nas Agências da CAIXA para

recebimento do prêmio dentro do prazo de 90 dias contados da data
do sorteio.

12.3 Os valores correspondentes aos prêmios prescritos, con-
forme determina a legislação vigente, são destinados ao Fundo de
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior.

13 COMERCIALIZAÇÃO DAS APOSTAS
13.1 A comercialização das apostas dos concursos de prog-

nósticos numéricos, regulada pela presente Circular, é feita por Uni-
dades Lotéricas credenciadas pela CAIXA e pelo Internet Banking
CAIXA - IBC, exclusivamente para a Mega-Sena.

13.1.1 Os Empresários Lotéricos, seus prepostos e/ou em-
pregados não têm nenhum vínculo empregatício com a CAIXA.

13.1.2 Os atos praticados pelos Empresários Lotéricos, seus
prepostos e/ou empregados, perante a CAIXA e terceiros, são de
exclusiva responsabilidade dos Empresários Lotéricos.

13.1.3 No caso de prejuízos decorrentes de ação ou omissão
de natureza dolosa ou culposa por parte dos Empresários Lotéricos,
seus prepostos e/ou empregados, o apostador tem o direito de re-
clamar a devida indenização exclusivamente aos Empresários Lo-
téricos.

13.2 Os Empresários Lotéricos fazem jus a uma comissão
sobre o total arrecadado em sua unidade lotérica, na venda de apostas
das loterias de prognósticos numéricos.

13.3 Os direitos e deveres dos Empresários Lotéricos com a
CAIXA constam em Circular CAIXA específica, divulgada por meio
do Diário Oficial da União.

14 DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 A participação nos concursos de prognósticos numé-

ricos importa na adesão do apostador a todas as condições reguladas
pela presente Circular e demais atos de execução que vierem a ser
emitidos pela CAIXA.

14.2 O Vice-Presidente de Fundos de Governo e Loterias e o
Superintendente Nacional de Loterias emitirão as instruções neces-
sárias à execução dos serviços inerentes à exploração dos concursos
de prognósticos numéricos, regulados pela presente Circular CAI-
XA.

14.3 Os casos omissos da presente Circular CAIXA serão
analisados e julgados pela Vice-Presidência de Fundos de Governo e
Loterias da CAIXA.

14.4 A partir da vigência da presente Circular CAIXA fica
revogada a Circular CAIXA nº. 563, de 10 de maio de 2014.

14.5 A presente Circular CAIXA entrará em vigor na data de
sua publicação

FÁBIO CLETO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
Em 21 de janeiro de 2015

Publica os Laudos de Análise Funcional - PAF - ECF.

No- 95 - O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo

inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e em conformidade com o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 15/08, de 4 de

abril de 2008, comunica que as empresas desenvolvedoras de Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF abaixo identificadas registraram nesta

Secretaria Executiva os seguintes laudos de análise funcional, nos quais não consta não conformidade, emitidos pelos órgãos técnicos

credenciados pela Comissão Técnica Permanente do ICMS-COTEPE/ICMS, a seguir relacionados:

1. Escola Politécnica de Minas Gerais - POLIMIG

EMPRESA DESENVOLVEDORA CNPJ ESPECIFICAÇÕES DO LAUDO
Onclick Sistemas de Informação Ltda 04.449.943/0001-57 Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF número:

POL0992015, nome: OCS PAF, versão: 4.0.0.0, código
MD-5:
FF9CD508ACF753114130625871D01094 *OCSCF

2. Fundação Visconde de Cairu - FVC

EMPRESA DESENVOLVEDORA CNPJ ESPECIFICAÇÕES DO LAUDO
SANTA SOFT LTDA - ME 11 . 6 8 1 . 1 0 4 / 0 0 0 1 - 2 5 Laudo de Análise Funcional PAF-ECF número:

FVC0312015, nome: MEGASYS, versão: 4.0, código MD-
5: 5C532EA57A3C1E9615CE2C5C82911BF9 sysPAF

ENGECOMP TECNOLOGIA DE SOFTWARE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

00.970.697/0001-23 Laudo de Análise Funcional PAF-ECF número:
FVC0372015, nome: EMPRESARIAL MASTER PAF, ver-
são: 6.1, código MD-5:
46F1CEB54C5C7F70B6305E5661C3C70E empresarPDV

SOFSTIX SOFTWARE LTDA 02.183.574/0001-78 Laudo de Análise Funcional PAF-ECF número:
FVC0322015, nome: SISTEMA POSTO INTELIGENTE,
versão: 5.0.1, código MD-5:
5F973844808759416747C4D500CF6EC4 CntVOL

HEAD SERVICE INFORMATICA E SERVI-
COS LTDA

04.586.164/0001-01 Laudo de Análise Funcional PAF-ECF número:
FVC0272015, nome: HEAD PDV, versão: 2.0, código MD-
5: a83dc1c0b9e191b18387b136f493a7ef

CONSELHO NACIONAL
DE POLÍTICA FAZENDÁRIA

SECRETARIA EXECUTIVA

ATO COTEPE/ICMS No- 21, DE 19 DE MAIO DE 2015

Altera o Ato COTEPE ICMS 60/14, que
divulga relação das empresas nacionais que
produzem, comercializam e importam ma-
teriais aeronáuticos, beneficiárias de redu-
ção de base de cálculo do ICMS.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do
ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato,
torna público que a Comissão, na sua 235ª reunião extraordinária
virtual, realizada no dia 19 de maio de 2015, em Brasília, DF, com
base no § 3º da cláusula primeira do Convênio ICMS 75/91, de 5 de
dezembro de 1991, decidiu:

Art. 1º Incluir no rol de empresas constantes do Anexo
Único do Ato COTEPE/ICMS 60/14, de15 de dezembro de 2014, as
empresas abaixo relacionadas:

DISTRITO FEDERAL

LÍDER SIGNATURE S/A
CNPJ: 04.146.040/0007-92
I.E: 07.429.483/002-64
AEROP. INT. DE BRASÍLIA , HANGAR 16
- LAGO SUL
CEP:71608-900
Brasília (DF)

Importação e comércio de aeronaves; equi-
pamentos, gabaritos, ferramental e material
de uso e consumo empregados na fabricação
de aeronaves; partes, peças, matérias-primas,
acessórios e componentes separados, dos
produtos listados anteriormente. manutenção,
modificação e reparos de aeronaves, equi-
pamentos, partes, instrumentos e acessórios
de aeronaves; serviços especializados.

MASTERJET CLUB - TÁXI AÉREO LT-
DA
CNPJ: 14.062.029/0001-02
I.E: 07.581.686/001-92
ST SCN QUADRA 02 BLOCO D, S/N -
LOJA 310 1 PAVIMENTO C12 - ASA
N O RT E
CEP:70712-904
Brasília (DF)

Importação, para uso na própria frota, de ae-
ronaves e simuladores de voo; equipamentos,
gabaritos, ferramental e material de uso e
consumo empregados na fabricação de ae-
ronaves e simuladores; partes, peças, maté-
rias-primas, acessórios e componentes sepa-
rados, dos produtos listados anteriormente.

MORETO TÁXI AÉREO LTDA
CNPJ: 02.687.239/0002-98
I.E: 07.483.347/002-04
TERMINAL DE AVIAÇÃO GERAL , S/Nº
AERP INTERNACIONAL DE BRASÍLIA -
SALA 4 - LAGO SUL

CEP:71608-900
Brasília (DF)

Importação, para uso na própria frota, de ae-
ronaves e equipamentos, partes, peças, ma-
térias-primas, acessórios e componentes se-
parados dos produtos listados anteriormente.

SIDERAL LINHAS AÉREAS LTDA
CNPJ: 10.919.908/0011-29
I.E: 07.639.770/002-41
ST SRTVN, QUADRA 701, CONJ "C",
ALA "B" , 124 - SALA 421 - PARTE "E" -
ASA NORTE

CEP:70719-903
Brasília (DF)

Importação e comércio de aeronaves; suas
partes, peças, matérias-primas, acessórios e
componentes separados.

TAM - AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI
AÉREO S/A
CNPJ: 52.045.457/0004-69
I.E: 07.491.691/002-83
AEROPORTO INTERNACIONAL DE
BRASÍLIA - PRESIDENTE JUSCELINO
KUBITSCHEK , S/N - SETOR DE HAN-
GARES - LT 29 e 30 - ASA SUL
CEP:71608-900
Brasília (DF)

Importação, para uso na própria frota, de ae-
ronaves e equipamentos, partes, peças, ma-
térias-primas, acessórios e componentes se-
parados dos produtos listados anteriormente.
manutenção e reparo de aeronaves e aces-
sórios.

VOETUR TÁXI AÉREO LTDA.
CNPJ: 02.572.531/0001-84
I.E: 07.386.097/001-48
AEROP. INT. DE BRASÍLIA , LOTES
27/28 - SETOR DE HANGARES
CEP:71608-900
Brasília (DF)

Importação, para uso na própria frota, de ae-
ronaves e equipamentos, partes, peças, ma-
térias-primas, acessórios e componentes se-
parados dos produtos listados anteriormente.
manutenção e reparo de aeronaves e aces-
sórios.

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União, produzindo efeitos até 31 de maio de
2015.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA

ATO COTEPE/ICMS No- 22, DE 21 DE MAIO DE 2015

Altera o Ato COTEPE/ICMS 60/14, que
divulga relação das empresas nacionais que
produzem, comercializam e importam ma-
teriais aeronáuticos, beneficiárias de redu-
ção de base de cálculo do ICMS.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do
ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato,
torna público que essa Comissão Técnica, tendo em vista o disposto
nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de
25 de outubro de 1966), decidiu:

Art. 1º Excluir do rol de empresas constantes do Anexo
Único do Ato COTEPE/ICMS 60/14, de 15 de dezembro de 2015, as
empresas abaixo relacionadas, localizadas no Estado de Minas Ge-
rais:

ERMAER - EMPRESA REVISORA DE MOTORES AERONÁUTICOS LTDA
CNPJ: 07.676.680/0001-07 I.E: 376997560.00-41
RUA ACADÊMICO NILO FIGUEIREDO , 3340 - LOJA 2 - VITÓRIA DA UNIÃO
CEP:33400-000 LAGOA SANTA (MG)
SV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 11.323.611/0001-97
I.E: 001495948.00-17 RUA MARCOS DE AZEVEDO , 130 - NOVA ESPERANÇA
CEP:31230-480 BELO HORIZONTE (MG)

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.

MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
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