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Ofício nOOO3/2016/DESCO/SUDIS
Brasília, 19 de abril de 2016.

À
Sua Senhoria o Senhor
ROGERBENAC
Presidente da FEBRALOT
Federação Brasileira das Empresas Lotéricas
SCS, Quadra. 06, Bloco A, Ed. Arnaldo Villares - 6° andar - Sala 601
CEP: 70.324-900 - Brasília/DF

Assunto: Resposta ao Ofício FEBRALOT D. 0009/2016, de 13 de abril de 2016.
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Senhor Presidente,

Em atenção às informações e solicitações consignadas no Ofício FEBRALOT n.
0009/2015, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de outorgante das permissões para
a exploração do serviço público consistente na atividade lotérica, informa o que segue:

Foram disponibilizados R$50 milhões exclusivamente para as Unidades Lotéricas, de
Recursos do PIS para a concessão de linhas de crédito de capital de giro- UL, com taxa
de juros de 0,83333% a.m. + TR, em até 24 meses e isenção de IOF.

A operação Giro CAIXA Recursos PIS pode ser contratada no valor de até R$1 00 mil por
UL, devendo ser apresentada além do Aval, garantia complementar a ser verificada com o
Gerente da Agência de vinculação.

Na impossibilidade de apresentação de garantia complementar, está disponível a operação
Giro CAIXA Recursos PIS com garantia FGO, também limitada ao valor de até R$100
mil por UL com mesma taxa de juros.

Para concessão das operações de crédito, a CAIXA realiza avaliação de risco com
critérios mínimos necessários para aprovação, de acordo com cada operação. Caso o



crédito não seja aprovado, as agências podem ofertar outras linhas de crédito disponíveis
no portfólio CAIXA de acordo com a destinação e necessidade de cada UL.

3 Reafirmamos o compromisso da CAIXA e a relação de parceria com a Rede Lotérica por
ela gerida, bem como para com todos os envolvidos no atendimento prestado aos clientes
e usuários, a partir da melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos, com foco na
transparência, ética, cortesia e atenção.

4 Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais, caso necessário.

RDO VALADARES
Diretor Executivo

DE Estratégia de Canais e Operações do Varejo
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