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1

Item 9.10.2 do Edital: “A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser
apresentada em sua via original e uma cópia autenticada, exceto
nos casos de Seguro-Garantia e títulos da dívida pública emitidos
digitalmente, nos quais deverá ser apresentada uma cópia
impressa da via digital, observadas as regras específicas
constantes do MANUAL DE PROCEDIMENTOS”.

O item 9.10.2 do Edital estabelece que, no caso de uso de Seguro-
Garantia para fins de apresentação da Garantia de Proposta, deverá ser
apresentada 1 cópia impressa da via digital.O item 9.7 do Edital, por sua
vez, exige a apresentação de 2 vias dos documentos (original + cópia
simples).Sendo assim, questiona-se se, no caso de Seguro-Garantia, não
há necessidade de apresentação de 2 vias do documento.

No caso de seguro-garantia emitido digitalmente, cada uma das duas vias do respectivo envelope, 
conforme o item 9.7 do Edital, deverá conter uma cópia impressa da via digital, conforme o item 
9.10.2 do Edital. 

2

Item 10.3.2.3 do Edital: “Se a LICITANTE optar pela modalidade
Seguro-Garantia, deverão ser observadas, nas condições especiais
e/ou nas condições particulares, as exigências constantes do
ANEXO 6, admitindo-se a inobservância destas apenas em relação
a adequações para atender a exigências legais ou regulamentares,
devidamente demonstradas e justificadas. Não será considerada
inobservância das exigências previstas no ANEXO 6 caso
disposições previstas nas condições especiais no ANEXO 6 sejam
reproduzidas apenas nas condições particulares da apólice”.

Os itens 10.3.2.3 e 10.3.2.4 do Edital mencionam a necessária
observância das exigências constantes no Anexo 6 do Edital para
atendimento dos requisitos relativos à Garantia de Proposta e Seguro-
Garantia. Contudo, o Anexo 6 do Edital traz os modelos de declarações e
outros documentos.
Sendo assim, questiona-se se, na verdade, os itens 10.3.2.3 e 10.3.2.4 do
Edital referem-se ao Anexo 8 do Edital.

O entendimento está correto. Deve ser considerado que a remissão dos itens 10.3.2.3 e 10.3.2.4 
do Edital é ao Anexo 8.

3

Item 10.3.2.4 do Edital: “A GARANTIA DE PROPOSTA apresentada
na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida por banco
comercial, de investimento e/ou múltiplo, autorizado a funcionar
no Brasil, segundo a legislação brasileira e o regulamento próprio
do setor financeiro, respeitando o ANEXO 6, devendo ser
apresentada em sua via original, acompanhada da
comprovação dos poderes de representação do responsável
pela assinatura do documento”.

Os itens 10.3.2.3 e 10.3.2.4 do Edital mencionam a necessária
observância das exigências constantes no Anexo 6 do Edital para
atendimento dos requisitos relativos à Garantia de Proposta e Seguro-
Garantia. Contudo, o Anexo 6 do Edital traz os modelos de declarações e
outros documentos. Sendo assim, questiona-se se, na verdade, os itens
10.3.2.3 e 10.3.2.4 do Edital referem-se ao Anexo 8 do Edital.

O entendimento está correto. Deve ser considerado que a remissão dos itens 10.3.2.3 e 10.3.2.4 
do Edital é ao Anexo 8.

4

Item 7.2 do Edital: “As LICITANTES poderão, a seu critério,
celebrar contrato de intermediação com CORRETORA
CREDENCIADA, devendo tal contratação, caso seja a opção das
LICITANTES, ser feita nos termos do ANEXO 6”.

O item 7.2 do Edital menciona possibilidade das Licitantes celebrarem
contrato de intermedição com Corretora Credenciada, com base em
modelo previsto no Anexo 6.Contudo, o modelo de contratação de
intermedição com Corretora Credenciada foi juntado no Anexo 8.Sendo
assim, é correto afirmar que o trecho“Anexo 6” redigido no item 7.2 do
Edital deve ser lido, na verdade, como “Anexo 8”?

O entendimento está correto. O Manual de Procedimentos da B3 está disponibilizado no Anexo 8 
do Edital.
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5
Item 10.3.2.6 do Edital: “As instituições bancárias emissoras de
fianças bancárias deverão possuir sistema EMVIA da Embratel
para que a B3 verifique a autenticidade do instrumento.”

O Item 10.3.2.6 determina que as instituições bancárias emitentes da
fiança apresentada na modalidade de Seguro-Garantia possuam o
sistema “EMVIA” da Embratel. Dessa forma, questiona-se a real
necessidade de utilização do referido sistema, bem como a possibilidade
de autenticidade do instrumento por meio de sistema diverso, uma vez
que a indicação de sistema específico pode ocasionar restrição de
instituições emitentes da fiança bancária.

O entendimento está incorreto. A mensageria EMVIA é amplamente utilizada pelas instituições 
financeiras, não havendo que se falar em restrição à emissão de documento por alguma 
instituição financeira.

6

Item 10.3.2 do Edital: “GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na
modalidade de Seguro- Garantia deverá ser emitida por
companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, nos
termos da legislação vigente à época de sua apresentação, e será
comprovada pela apresentação da apólice de Seguro- Garantia,
acompanhada de comprovante de pagamento das parcelas já
vencidas do prêmio, quando pertinente, bem como de: (i)
Certidão de Regularidade Operacional expedida pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da
seguradora que emitir a apólice, sendo que a apólice deverá estar
de acordo com o disposto na Circular SUSEP nº 477/2013 ou na
Circular SUSEP nº 622/2022, além de conter as disposições
previstas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS,constante do
ANEXO 8, e no ANEXO 6, e não poderá contemplar nenhuma Item
de isenção de responsabilidade da LICITANTE ou da Seguradora,
nem mesmo nas condições especiais ou particulares, que não as
decorrentes de exigência legal ou regulamentar; (ii) Certidão de
Administradores expedida pela SUSEP em nome dos
administradores signatários da apólice;(iii)   documentos de
representação dos administradores signatários da apólice; e(iv)     

Considerando a revogação da Circular nº 477/2013, pode-se
desconsiderar sua menção nas disposiçoes do EDITAL, CONTRATO e
ANEXOS?

Nos termos das disposições finais da Circular SUSEP nº 662/2022, em especial de seu artigo 35, a 
Circular SUSEP nº 477/2013 ainda pode ser aplicada, razão pela qual os documentos licitatórios 
fizeram remissão às duas circulares.

7 Edital – 10.1.1

Diante da ausência de previsão diversa, é correto o entendimento de
que o valor da GARANTIA DE PROPOSTA a ser prestada por
CONSÓRCIOS será de R$ R$ 9.354.581,99 (nove milhões, trezentos e
cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e
nove centavos)?

Está correto o entendimento no sentido de que o valor da garantia de proposta, para todos os 
licitantes, corresponde a, no mínimo, R$ 9.354.581,99 (nove milhões, trezentos e cinquenta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), nos termos do item 10.1 
do Edital. Tratando-se de Consórcio, o valor da garantia de proposta a ser prestada é o mesmo 
supracitado, com a especificidade de que a garantia poderá ser prestada por uma única pessoa 
jurídica que o compõe ou distribuída entre as consorciadas, a critério do Consórcio, devendo 
constar a denominação do Consórcio e a indicação das empresas consorciadas, e deverá garantir 
as obrigações assumidas por todas as consorciadas em razão de sua participação na Licitação, nos 
termos do item 10.1.1 do Edital.
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8

Edital, preâmbulo “A CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL terá início,
por meio da entrega dos envelopes, em 01/12/2022, das 16h às
16h15min, na B3, localizada na Rua Quinze de Novembro, 275 -
Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, CEP 01010-90”

O Edital foi publicado na edição de 29.10.2022 do Diário Oficial do
Estado de São Paulo, sendo definida a data 01.12.2022 para a realização
da sessão pública inaugural do certame, resultando, portanto, aliás, de
forma surpreendente, no intervalo de apenas 30 dias entre a data de
publicação e apresentação das propostas, em nítida contradição às
melhores práticas para a delegação de serviços públicos.
Com efeito, por se tratar de licitação internacional, com diversos
detalhamentos para a precificação das propostas, estratégias de
competição e levantamento de documentação de habilitação, tem sido
usual a utilização de prazos superiores para permitir a adequada
realização dos estudos e precificação das propostas, assegurando, não
apenas a obtenção da melhor proposta, mas a isonomia e a
competividade de certame. Nesse sentido, o Estado de São Paulo tem
adotado prazos superiores, a exemplo do último leilão no setor
rodoviário (Lote Noroeste), o qual contemplou o intervalo de 103 dias,
resultando numa licitação competitiva e bem-sucedida.
Vale destacar que a licitação permite a participação de sociedades
estrangeiras, sendo certo, portanto, que para assegurar a isonomia na
competição, torna-se essencial a previsão de prazo mínimo coerente e
hábil a possibilitar procedimentos de notarização/consularização ou o 

Foi atendido o prazo mínimo de 30 (trinta) dias estabelecido no artigo 21, § 2º, inciso II, alínea 
"a", da Lei Federal nº 8.666/1993. 

9

Introdução do Edital, item D (Legislação Aplicável): “A presente
LICITAÇÃO é regida pelas regras constantes deste EDITAL,
CONTRATO e ANEXOS, assim como pela Lei Federal n°
8.987/1995, pela Lei Estadual n° 7.835/1992, pela Lei Estadual nº
9.361/1996, pelo artigo 15 da Lei Estadual nº 17.386/2021, pelos
artigos 11 e 12 do Decreto-Lei Federal nº 6.529/1944, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, pela Lei Federal nº 13.756/2018, pela Lei Estadual nº 6.544,
de 22 de novembro de 1989, pela Lei Estadual nº 10.177, de 30 de
dezembro de 1998, e pelo Decreto- Lei nº 3.688/1941, além das
demais normas que regem a matéria.”

O Edital menciona, no item D da sua Introdução, que se aplicará, ao
presente Edital, Contrato e Anexos, os artigos 11 e 12 do Decreto-Lei
Federal nº 6.529/1944. Sendo assim, questiona-se se, na verdade, o
Decreto-Lei Federal aplicável é o de nº 6.259/1944.

O entendimento está correto. No item D do Edital, onde se lê "Decreto-Lei Federal nº
6.529/1944", leia-se "Decreto-Lei Federal nº 6.259/1944".

10

Introdução do Edital: “(...) incluindo o desenvolvimento dos
PRODUTOS LOTÉRICOS, a realização dos INVESTIMENTOS
necessários e a prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS,
observadas as condições estabelecidas no EDITAL e no
CONTRATO”.

A Introdução do Edital faz menção ao termo “INVESTIMENTOS” em caixa
alta. Contudo, o Anexo 7 do Edital não possui a definição desse termo,
apenas dos termos "INVESTIMENTOS ADICIONAIS, INVESTIMENTOS
OBRIGATÓRIOS E INVESTIMENTOS PERMITIDOS”.
Sendo assim, questiona-se se o termo “INVESTIMENTOS” se refere,
em conjunto, aos três investimentos mencionados acima.

O termo "INVESTIMENTOS", grafado em letras maiúsculas na introdução, deve ser lido como
"investimentos", grafado em letras minúsculas.

11
Introdução do Edital: “O PRAZO DA CONCESSÃO será de 20 (vinte)
anos a partir da DATA DE INÍCIO, representada pela assinatura do
TERMO DE OUTORGA DA CONCESSÃO”.

A Introdução do Edital menciona o termo“DATA DE INÍCIO” em caixas
altas.Contudo, não há definição do termo no Anexo 7. Sendo assim,
pede-se esclarecimento quantoà definição do termo “DATA DE
INÍCIO”constante na Introdução do Edital.

Como consta da própria Introdução do Edital, a "DATA DE INÍCIO" é "representada pela
assinatura do TERMO DE OUTORGA DA CONCESSÃO".
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12 Edital – Introdução – “E - Anexos”

Observado o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (“TCE”) quando do Exame Prévio do Edital da Concorrência
Internacional nº 01/2022 da Secretaria de Orçamento e Gestão
(“Acórdão”), de que havia falha por não constar projeto referencial
detalhado como anexo daquele edital (p. 58 do Acórdão), é correto o
entendimento de que será apresentada retificação ao edital para
inclusão de anexo do projeto referencial e detalhamento das premissas
econômico-financeiras?

Dado o caráter não vinculante do projeto referencial, o entendimento técnico e jurídico é o de
que não deve integrar o edital como anexo. A prática do Estado nos processos de desestatização
consiste em disponibilizar, juntamente com o edital, material de apoio cotendo todos os
números da modelagem e seus respectivos resultados, considerados suficientes para a plena
compreensão das variáveis envolvidas no objeto da concessão.

13

ANEXO I
Artigo 1º – Este regulamento tem por objetivo disciplinar os
serviços públicos lotéricos do Estado
de São Paulo e a realização dos investimentos necessários para a
respectiva exploração, nas
modalidades:
§ 3º – Os serviços públicos a que alude o “caput” deste artigo, nos
meios físico e virtual, somente
poderão ser prestados no território estadual.

Tendo em vista que o item 3.7 do ANEXO 3 prevê:
XIV - Não será exigido que o VISITANTE esteja situado no Estado de São
Paulo para a realização das apostas.
Há um óbvio conflito entre os dois dispositivos contratuais. Favor
esclarecer qual deve prevalecer e, caso seja a restrição territorial, quais
os instrumentos que a CONCESSIONÁRIA deverá adotar para garantir
sua eficácia?

A previsão do inciso XIV do item 3.7 do Anexo 3 se aplica apenas às apostas virtuais, que se
consideram realizadas no Estado de São Paulo, independentemente de onde esteja situado
fisicamente o apostador, portanto, não há contradição entre os dispositivos indicados.

14

Item 3.2.1.1 do Anexo 14 (Funcionamento das Contas da
Concessão): “O resultado líquido da comercialização de
PRODUTOS LOTÉRICOS em meio virtual, na forma prevista no item
3.2.1, deverá ser apurado, preferencialmente a partir da
PLATAFORMA DE GESTÃO, pela posição detida às 18h00 de cada
dia útil, devendo os recursos estar disponíveis na CONTA
CENTRALIZADORA até as 12h00 do 1º (primeiro) [●]º dia após a
apuração.”

Esclarecer se o texto grifado em amarelo se trata de erro material e o
símbolo “[●]º” pode ser desconsiderado.

Erro material. Pode ser desconsiderado

15

Item 10.2 do Anexo 15 (Minuta Contrato
Conta Centralizadora): “O BANCO DEPOSITÁRIO poderá renunciar
livremente ao exercício de suas funções, mediante simples
notificação ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, a ser
entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de
sua efetiva exoneração, permanecendo investido de todas as
atribuições inerentes à custódia dos recursos financeiros
depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA DE PAYOUT
e na CONTA GARANTIDORA DE PRÊMIOS até a sua efetiva
substituição.

O item 10.2 do Anexo 15 do Edital estabelece que o Banco Depositário
poderá renunciar das suas funções, livremente, mediante simples
notificação, no prazo de 30 dias. Contudo, o prazo de 30 dias não é
suficiente para todas as ações/alterações provocadas pela renúncia, na
medida em que se faz necessário proceder com a busca de novo banco e
regularização de todos os documentos necessários para a contratação.
Sendo assim, questiona-se se, em caso de necessidade, a renúncia
poderá ser mantida por mais 30 dias, mediante justificativa.

A Minuta do Contrato de Administração das Contas da Concessão constante do Anexo 15 do
Edital constitui uma referência mínima de conteúdo,não impedindo que a Concessionária negocie
com o Banco Depositário eventuais alterações, desde que preservados os direitos do Estado
previstos na minuta. 
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Item 10.7 I do Anexo 15 (Minuta Contrato Conta
Centralizadora): “10.7. Sem prejuízo do disposto nas demais Items
deste CONTRATO, o BANCO
DEPOSITÁRIO deverá: I. atender, independentemente
anuência ou consulta prévia da CONCESSIONÁRIA, todas as ordens
do
PODER CONCEDENTE que estejam amparadas pelos
DOCUMENTOS DA CONCESSÃO, devendo, inclusive, (a) nas
hipóteses previstas neste CONTRATO, bloquear a CONTA
CENTRALIZADORA, a CONTA DE PAYOUT e a CONTA

 GARANTIDORA   DE    PRÊMIOS;    e(b)
transferir recursos da CONTA
CENTRALIZADORA, da CONTA DE PAYOUT e da CONTA
GARANTIDORA DE PRÊMIOS, na forma prevista neste
CONTRATO

O item 10.7.I do Anexo 15 do Edital prevê que o Banco Depositário
deverá atender todas as ordens do Poder Concedente que estejam
amparadas pelos documentos da Concessão, independentemente de
anuência ou consulta prévia da Concessionária. Contudo, para fins de
transparência e da manutenção de uma boa relação contratual entre as
Partes, é correto afirmar que, na eventualidade da conta ser
movimentada a pedido do Poder Concedente, este deverá comunicar
previamente   a   Concessionária dessa medida?

O entendimento não está correto. A desnecessidade de anuência ou consulta prévia da
Concessionária é prevista expressamente no inciso I da Cláusula 10.7 do Anexo 15. Como decorre
da redação expressa deste inciso, os Documentos da Concessão ampararão eventual
movimentação da Conta por ordem do Poder Concedente, independentemente de comunicação
à Concessionária, inexistindo violação à transparência da relação contratual. 

17

Item 10.8 II do Anexo 15 (Minuta Contrato Conta Centralizadora):
“10.8. As PARTES concordam de forma irrevogável e irretratável
que:
(...)
o BANCO DEPOSITÁRIO não será responsável, salvo por dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuízos, obrigações,
reivindicações, ações, danos e despesas, inclusive honorários
advocatícios e desembolsos razoáveis, oriundos de ou
relacionados a este
CONTRATO;”

O item 10.8.II do Anexo 15 do Edital exime o Banco Depositário de
responsabilidades relacionados ao Contrato, salvo por dolo devidamente
comprovado.
Contudo, a culpa grave - caracterizada por imprudência, imperícia e erro
grosseiro - também não deve ser admitida, na medida em que se trata
de agente financeiro com elevado grau de especialidade das suas
funções.
Sendo assim, questiona-se se a culpa grave também não vinculará a
responsabilidade do Banco Depositário.

 A Minuta do Contrato de Administração das Contas da Concessão constante do Anexo 15 do 
Edital constitui uma referência mínima de conteúdo,não impedindo que a Concessionária negocie 
com o Banco Depositário eventuais alterações, desde que preservados os direitos do Estado 
previstos na minuta. 

18

Item 12.1 do Anexo 15 (Minuta Contrato Conta Centralizadora):
CONCESSIONÁRIA concorda que, caso deixe de cumprir qualquer
disposição do presente CONTRATO na forma e/ou no prazo aqui
estabelecido, estará sujeita ao pagamento das perdas e e/ou
danos eventualmente incorridos pelas demais PARTES.”

O item 12.1 do Anexo 15 do Edital prevê que a Concessionária estará
sujeita ao pagamento de perdas e/ou danos caso descumpra qualquer
disposição do Contrato da Conta Centralizadora. Contudo, o Poder
Concedente também é Parte nesse Contrato.
Sendo assim, é correto afirmar que, em eventual descumprimento desse
Contrato pelo Poder Concedente, eventuais perdas e/ou danos
incorridos por esse descumprimento serão de responsabilidade
do Poder Concedente?

A responsabilidade aplicável a todas as partes está disciplinada na Cláusula 13.3 do Anexo 15 do 
Edital, segundo a qual "Sem prejuízo da indenização devida em caso de inadimplemento de 
qualquer Cláusula do presente CONTRATO, a PARTE prejudicada poderá exigir da PARTE 
inadimplente, se cabível, a execução específica da obrigação devida". Assim, o Poder Concedente 
responderá por eventuais perdas e danos nos termos da Cláusula 13.3.
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Item 2.3 do Anexo 15 (Minuta Contrato Conta Centralizadora): “A
CONTA CENTRALIZADORA poderá ser movimentada diretamente
pelo BANCO
DEPOSITÁRIO, nas hipóteses descritas nos itens 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5,
3.3.6 e 3.3.7 do ANEXO 14 do CONTRATO DE CONCESSÃO, conforme
COMUNICAÇÃO recebida da CONCESSIONÁRIA,
solicitação recebida do PODER CONCEDENTE, desde que
finalidades descritas nestes itens, sem a necessidade

   deanuênciadaoutra PARTE.”

O item 2.3 do Anexo 15 do Edital prevê que a Conta Centralizadora
poderá ser movimentada pelo Banco Depositário a pedido da
Concessionária   ou   do   Poder
Concedente, sem a necessidade de anuência da outra Parte. Contudo,
para fins de transparência e da manutenção de uma boa relação
contratual entre as Partes, é correto afirmar que, na eventualidade da
conta ser movimentada a pedido de uma das Partes, a Parte que assim o
requereu deverá comunicar a outra do pedido?

O entendimento não está correto. A desnecessidade de anuência prévia da outra parte é prevista 
expressamente na Cláusula 2.3 do Anexo 15. O próprio Contrato ampara, em hipóteses 
determinadas, a movimentação da Conta por solicitação de uma das partes, independentemente 
de comunicação à outra parte, inexistindo violação à transparência da relação contratual. 

20

Item 7.2.2 I do Anexo 3 (Caderno de Encargos): "Armazenar todas
as OPERAÇÕES REALIZADAS, OPERAÇÕES NÃO REALIZADAS e
OPERAÇÕES
CANCELADAS, em meio virtual e físico;
I. Gerenciar modelos de jogos responsáveis com funcionalidades
de proteção ao APOSTADOR, limitação de depósito, limitação de
tempo de acesso às APOSTAS e limitação de perdas;"

O inciso I do item 7.2.2 determina que a
plataforma de gestão gerencie "modelos de jogos responsáveis com
funcionalidades de proteção ao APOSTADOR, limitação de depósito,
limitação de tempo de acesso às APOSTAS e limitação de perdas". No
entanto, trata-se de funcionalidade da plataforma do operador (GUPI –
Gaming Unique Player Identified), responsável por definir os limites, e
não da plataforma de gestão, que contará somente com a consulta à
black list. Dessa forma, o inciso I do item 7.2.2 não
integra o rol de requisitos funcionais da plataforma de gestão. O nosso
entendimento está correto?

Deve ser observado o subitem 7.2.2, que apresenta requisitos mínimos,e, na espécie, combinado 
com o 7.2.3 

21

Item 7.2.2 IX, XII e XIII do Anexo 3 (Caderno de Encargos):
"Armazenar todas as OPERAÇÕES REALIZADAS, OPERAÇÕES NÃO
REALIZADAS e OPERAÇÕES CANCELADAS, em meio
virtual e físico; (...)
IX. Gerenciar a conversão de PRÊMIOS em créditos na CARTEIRA
DIGITAL;
(...)
XII. Gerenciar o repasse financeiro da ARRECADAÇÃO do Estado de
São Paulo;

 XIII.Gerenciar os SORTEIOS ao vivo;"

Os incisos IX, XII e XIII se tratam, conforme descrito no item 7.2.2, de
requisitos funcionais da plataforma de gestão.
Ocorre que, tais atividades são gerenciadas pelo operador, cabendo ao
Poder Concedente somente a consulta.
Sendo assim, os incisos IX, XII e XIII, por se tratarem de
responsabilidades do operador, a serem executadas em sua plataforma,
podem ser desconsiderados do rol de requisitos funcionais da
plataforma de gestão. O nosso entendimento está correto?

Deve ser observado o subitem 7.2.2, que apresenta requisitos mínimos,e, na espécie, combinado 
com o 7.2.3 
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22

Item 7.2.4.1 III do Anexo 3 (Caderno de Encargos): "O módulo de
geolocalização deverá possuir minimamente os seguintes filtros:
(...)
III. APOSTADORES."

Dentre as funcionalidades da plataforma de gestão, o item 7.2.4.1
determina que esta possua módulo de geolocalização da rede de
distribuição e comercialização com determinados filtros mínimos, entre
eles, o de apostadores.
No entanto, a plataforma de gestão não possui funcionalidade que
concilie a geolocalização dos apostadores, existindo, para tanto, um
serviço terceirizado que permite garantir a geolocalização dos
apostadores para fins de geofence (tecnologia de restrição territorial das
apostas).
Dessa forma, o módulo de geolocalização com o filtro dos apostadores é
obrigação da Concessionária sem, contudo, ser acoplada à plataforma
de gestão, tratando-se de plataforma segregada. O nosso entendimento
está correto?

Deve ser observado o subitem 7.2.4.1, que apresenta requisitos mínimos,e, na espécie, 
combinado com o 7.2.3. Com as ferramentes tecnológicas hoje à disposição, não se vislumbra 
dificuldades para integração com a Plataforma de Gestão.

23
Item 7.5.3 do Anexo 3 (Caderno de Encargos): "Deverão ser
gerados relatórios de controle dos chamados registrados com as

  informações per nentesaosatendimentos prestados."

Nos termos do item 7.5, a Concessionária será responsável pela
manutenção e solução de problemas técnicos da plataforma de gestão,
assim como pela prestação de esclarecimentos sobre o seu
funcionamento, a pedido do Poder Concedente. Nesse sentido, de
acordo com o item 7.5.3 deverão ser gerados relatórios de controle dos
chamados registrados, bem como as informações pertinentes aos
atendimentos prestados.
Referidos relatórios serão elaborados pela Concessionária, sem contudo,
estarem acoplados à plataforma de gestão, por não se tratarem de
funcionalidade desta. O nosso entendimento está correto?

Deve ser observado o subitem 7.5. Certamente, relatórios farão parte da Plataforma de Gestão.

24

Anexo 7 (Glossário) COMUNICAÇÃO: Comunicação a ser enviada
pela CONCESSIONÁRIA ao BANCO DEPOSITÁRIO, semanalmente,
indicando o valor a ser descontado da CONTA CENTRALIZADORA,
a título de OUTORGA VARÍAVEL, considerada a aplicação dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, e de ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO.

De acordo com o Anexo 7, a Outorga Variável incide sobre o total da
Receita Bruta Operacional, após dedução dos indicadores e ônus de
fiscalização. Está correto o nosso entendimento?

O entendimento está incorreto. A Outorga Variável incide sobre a RECEITA BRUTA OPERACIONAL, 
nos termos da Cláusula 12.1 do Contrato, considerando o eventual percentual adicional devido 
em razão do resultado da avaliação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, nos termos da Cláusula 
12.3 do Contrato, sem qualquer dedução do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO.
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Anexo 7 (Glossário) RECEITA BRUTA OPERACIONAL:
Diferença entre (a) a ARRECADAÇÃO oriunda da comercialização
dos PRODUTOS LOTÉRICOS e (b) a somatória dos valores brutos
dos PRÊMIOS pagos aos APOSTADORES GANHADORES,
previamente    à    tributação    incidente sobre os PRÊMIOS.

A Definição de Receita Bruta Operacional disposta no Anexo 7 menciona
que o valor será considerado “previamente à tributação incidente sobre
os PRÊMIOS”.
Para melhor clareza na definição, é correto afirmar que o excerto acima
pode ser lido como “acrescido da tributação incidente sobre os
PRÊMIOS”?

O entendimento está incorreto. A definição de RECEITA BRUTA OPERACIONAL é a que consta no 
Anexo 7. O trecho citado "(b) a somatória dos valores brutos dos PRÊMIOS pagos aos 
APOSTADORES GANHADORES, previamente à tributação incidente sobre os PRÊMIOS" indica que 
deverá ser considerado o valor bruto dos PRÊMIOS pagos, sem a dedução da tributação 
eventualmente incidente sobre os PRÊMIOS.

26

Item 19.2.4 do Contrato: “As certificações deverão ser emitidas
em nome do PODER CONCEDENTE, salvo quando incompatível
com as regras de emissão da certificação, e deverão especificar os
cumprimentos dos requisitos técnicos, assim como apontar
o regulamento que os estabelece.”

Tendo em vista que apenas as Plataformas (Virtual e de Gestão) serão
revertidas ao Poder Concedente, apenas as certificações atreladas a
essas plataformas serão emitidas em nome do Poder Concedente. Esse
entendimento está correto?

Observar o subitem 19.2.4.

27 Minuta do Contrato de Concessão – 12.1

É correto o entendimento de que a OUTORGA VARIÁVEL devida pela
CONCESSIONÁRIA será calculada sobre o valor correspondente à
diferença entre (a) a ARRECADAÇÃO oriunda da comercialização dos
PRODUTOS LOTÉRICOS e (b) a somatória dos PRÊMIOS pagos aos
APOSTADORES GANHADORES?

A Outorga Variável devida pela Concessionária será calculada sobre a RECEITA BRUTA 
OPERACIONAL, conforme definição constante do Anexo 7.

28 Minuta do Contrato de Concessão – 13.1
É correto o entendimento de que o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO passará a
ser devido pela CONCESSIONÁRIA a partir do início da comercialização
dos PRODUTOS LOTÉRICOS?

O entendimento está correto, uma vez que o Ônus de Fiscalização é calculado sobre a RECEITA 
BRUTA OPERACIONAL da Concessionária, cuja aferição depende da comercialização de 
PRODUTOS LOTÉRICOS.

29 Minuta do Contrato de Concessão – 15.1.3

Além do disposto no item 44.1, considerando o princípio da reparação
integral e a vedação do enriquecimento sem causa, é correto o
entendimento de que, na hipótese de extinção antecipada do
CONTRATO por encampação ou rescisão por iniciativa da
CONCESSIONÁRIA, será devida indenização quanto aos investimentos
com os BENS REVERSÍVEIS não amortizados?

O entendimento está incorreto. Na hipótese de extinção antecipada por encampação, a 
Concessionária terá direito à indenização sobre o valor da Outorga Fixa não depreciado, nos 
termos da Cláusula 44.1 do Contrato, além das parcelas previstas na Cláusula 45.2 do Contrato. 
Para as hipóteses de resilição unilateral, as regras aplicáveis à indenização estão indicadas na 
Cláusula 47.2.1 do Contrato. 

30 Minuta do Contrato de Concessão – 19.1.(LVII)

Considerando o dever da CONCESSIONÁRIA de ceder ao PODER
CONCEDENTE a titularidade da PLATAFORMA VIRTUAL e da
PLATAFORMA DE GESTÃO ao final da CONCESSÃO, é correto o
entendimento de que a PLATAFORMA VIRTUAL e a PLATAFORMA DE
GESTÃO constituem BENS REVERSÍVEIS?

O entendimento está correto.

31 Minuta do Contrato de Concessão – 19.1.(LVII)

Considerando que a PLATAFORMA VIRTUAL e a PLATAFORMA DE
GESTÃO constituam BENS REVERSÍVEIS, é correto o entendimento de
que investimentos não amortizados em sua estruturação deverão ser
indenizados na hipótese de extinção antecipada da CONCESSÃO?

O entendimento está incorreto. Como regra geral, prevista na Cláusula 44.1 do Contrato, a 
indenização por extinção antecipada não inclui a indenização da parcela não amortizada dos Bens 
Reversíveis, apenas a parcela da Outorga Fixa não depreciada, sem prejuízo de outras parcelas de 
indenização previstas nas regras específicas de cada modalidade de extinção antecipada.
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32 Minuta do Contrato de Concessão – 22.1 (XL)

Considerando o disposto no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e na Item
23.1 (XI) do CONTRATO, é correto o entendimento de que
determinações estatais relacionadas ao objeto da CONCESSÃO
constituirão EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO e, consequentemente,
motivos para recomposição econômico-financeira do CONTRATO?

Apenas no caso de a atuação estatal preencher os requisitos do inciso XI da Cláusula 23.1 do 
Contrato, ou seja, caso se trate de "atuação estatal especificamente direcionada ao CONTRATO, 
que efetivamente onere a execução do CONTRATO, salvo quando o ato ou fato caracterizar risco 
que já tenha sido atribuído específica e expressamente à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO", é 
que ela configura risco assumido pelo Concedente, cuja ocorrência poderá ensejar o reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária.

33 Minuta do Contrato de Concessão – 22.1 (XXVI) e 23.1 (IX)

Observado o entendimento do TCE no Acórdão (p. 66) de que as receitas
oriundas de comercialização virtual de apostas para pessoas situadas em
outros Estados deveriam ser consideradas no projeto referencial,
impactando os valores de outorgas e investimentos, é correto o
entendimento de que decisões judiciais e/ou administrativas que
imponham a implantação de mecanismos para rastreamento da
localização do apostador, de forma a limitar a captação de apostas
virtuais apenas a apostadores localizados no Estado de São Paulo,
acarretando assim a redução na obtenção da ARRECADAÇÃO projetada
no projeto referencial, constituirão EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO e,
consequentemente, motivos para recomposição econômico-financeira
do CONTRATO?

O entendimento está incorreto. As recomendações do TCE sobre a inclusão no modelo referencial 
das receitas oriundas da comercialização de apostas virtuais para pessoas situadas em outros 
Estados não geram impacto na alocação de riscos do Contrato. 

34 Minuta do Contrato de Concessão – 23.1. (I) (a)

É correto o entendimento de que, a despeito de o risco da
superveniência de novas modalidades lotéricas ser alocado à
CONCESSIONÁRIA, nos termos do item 22.1. (II), eventual queda de
ARRECADAÇÃO da CONCESSIONÁRIA decorrente da outorga a terceiros
pelo Estado de São Paulo de nova MODALIDADE LOTÉRICA que venha a
ser regulamentada pela União dará ensejo a reequilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO?

O entendimento está correto.

35 Minuta do Contrato de Concessão – 23.5

Favor esclarecer a porcentagem a ser compreendida pela leitura do
trecho “que corresponderá a [●]% ([●] por cento) ”, uma vez que este
valor não se encontra previsto na MINUTA DO CONTRATO DE
CONCESSÃO.

Diante da lacuna na minuta do CONTRATO, que não indica o percentual do impacto econômico-
financeiro considerado para fins de reequilíbrio do CONTRATO, e considerando que o reequilíbrio 
não incluirá valores relacionados a atos praticados para defesa da não incidência do tributo, é 
correto o entendimento de que o percentual em branco na minuta do CONTRATO corresponderá 
a 110% (cento e dez por cento)?

36 Minuta do Contrato de Concessão – 32.7

É correto o entendimento de que a vedação à exploração de atividades
que gerem obtenção de ARRECADAÇÃO por meio de subsidiárias da SPE,
prevista no item 30.1.3 do CONTRATO, se refere apenas às RECEITAS
ACESSÓRIAS, sendo admitida a constituição de subsidiárias para a
exploração de cada uma das MODALIDADES LOTÉRICAS?

Observar a literalidadade do subitem 30.1.3.
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37 Minuta do Contrato de Concessão – 32.9

Sendo vedada a subconcessão em relação aos bens e serviços objeto do
CONTRATO, mas admitida a exploração de MODALIDADES LOTÉRICAS
por meio de subsidiárias da SPE, é correto o entendimento de que a
relação jurídica de CONCESSÃO entre subsidiárias da SPE que explorem
MODALIDADES LOTÉRICAS será direta com o poder concedente?

Observar a literalidadade do subitem 32.9

38

A Cláusula 1.1.1 do Contrato (PÁGINA 12): “A CONCESSIONÁRIA
terá plena liberdade para definir, a seu critério, nos PLANOS DE
JOGOS, os PAYOUTS para
cada PRODUTO LOTÉRICO, desde que respeitado o mínimo
estabelecido na Item 9.1.”

Item 1.1.1.1 do Contrato (PÁGINA 12): “Para fins de aferição do
cumprimento dos percentuais mínimos previstos na Item 9.1, será
considerado, para cada MODALIDADE LOTÉRICA, o PAYOUT
médio realizado ao longo do período de 01 (um) ano,
considerando o conjunto de PRODUTOS LOTÉRICOS de cada
MODALIDADE
LOTÉRICA, sendo possível que determinado PLANO DE JOGO
preveja PAYOUT   abaixo   do   estabelecido   na
Item 9.1.”

A Item 1.1.1 (leia-se: 9.1.1) do Contrato define que a Concessionária
poderá definir os Payouts para cada Produto Lotérico, desde que
respeitado o mínimo estabelecido na Item 9.1.
A Item 1.1.1.1 (leia-se: 9.1.1.1) do Contrato, porém, estabelece que o
quantitativo mínimo da Item 9.1 deverá considerar o Payout médio
realizado ao longo de 1 ano.
Sendo assim, questiona-se se a redação da Item 1.1.1 (leia-se 9.1.1) do
Contrato não é conflitante com a da Item 1.1.1.1 (leia- se: 9.1.1.1) do
Contrato.
Além disso, prevalecendo a disposição da Item 1.1.1 (leia-se: 9.1.1) do
Contrato, questiona-se se, na verdade, a Item não deveria prever que os
Payouts deverão respeitar o Payout médio mínimo, conforme Item
1.1.1.1 (leia-se: 9.1.1.1) do Contrato,
e não o Payout mínimo.

Não há conflito entre as cláusulas contratuais. A Cláusula 1.1.1, que deve ser lida como Cláusula 
9.1.1, estabelece que deve ser respeitado o mínimo estabelecido na Cláusula 9.1, e a Cláusula 
1.1.1.1, que deve ser lida como Cláusula 9.1.1.1, especifica a forma de aferição do cumprimento 
de tais percentuais mínimos. 

39

Item 10.1 do Contrato: “Considera- se RECEITAS todos os valores
auferidos pela CONCESSIONÁRIA a título de ARRECADAÇÃO,
observado o previsto na Item 10.1.1, assim como os valores
auferidos a título de RECEITAS ACESSÓRIAS.”

A Item 10.1 do Contrato define “Receitas” como (i) todos os valores
auferidos a título de Arrecadação e (ii) os valores auferidos a título de
Receitas Acessórias.
Contudo, o conceito de “Receitas” não deveria agregar o Payout, tendo
em vista que se trata de receita de terceiros, em posse da
Concessionária somente enquanto não materializada o sorteio (condição
resolutiva). Sendo assim, questiona-se se o Payout de fato integrará o
conceito de “Receitas” do
presente Contrato.

Nos termos do Anexo 7 do Edital, o termo "Receitas" compreende a somatória da arrecadação e 
do montante recebido a título de receitas acessórias. Desse modo, não há  dedução de valores 
nesse conceito. Esclareça-se, por outro lado, nos termos do Anexo 7 do Edital, que a "Receita 
Bruta Operacional" (outro termo definido e que não deve ser confundido com o termo 
"Receitas"), por sua vez, corresponde à diferença entre (a) a arrecadação oriunda da 
comercialização dos produtos lotéricos e (b) a somatória dos valores brutos dos prêmios pagos 
aos apostadores ganhadores, previamente à tributação incidente sobre os prêmios. Nos termos 
da Cláusula 11.1.1 do Contrato, os valores referentes à outorga variável e ao ônus de fiscalização 
incidem sobre a "Receita Bruta Operacional". 
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40

Item 10.3.1.2 IV do Contrato: “Na obtenção de RECEITAS,
CONCESSIONÁRIA deverá:
(...)
IV - estar ciente de que a constatação de quaisquer operações
indevidas, por parte da CONCESSIONÁRIA, visando à redução da
RECEITA OPERACIONAL BRUTA, resultará na utilização, pelo
PODER CONCEDENTE, de outras formas de apuração da base de
cálculo sobre a qual incidirão as alíquotas inerentes à cobrança
de   OUTORGA   VARIÁVEL   e
ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas no
CONTRATO e no ANEXO 5.”

A Item 10.3.1.2.IV do Contrato menciona que o Poder Público poderá
utilizar formas distintas de apuração da base de cálculo da Outorga
Variável e Ônus de Fiscalização quando a Concessionária se utilizar de
“operações indevidas”.
Contudo, não há clareza do que seriam
“operações indevidas”.
Sendo assim, questiona-se o que se entende
por “operações indevidas”.

Nos termos da alínea "a" do inciso IV da Cláusula 10.3.1.2 do Contrato, será considerada 
operação indevida qualquer ato ou omissão da CONCESSIONÁRIA do qual resulta a redução 
artificial da RECEITA OPERACIONAL BRUTA, incluindo, exemplificativamente, o descumprimento 
do dever de registro de vendas de PRODUTOS LOTÉRICOS na PLATAFORMA DE GESTÃO, ou o 
registro com informações inverídicas.

41

Item 10.3.2 do Contrato: “Nenhum contrato celebrado entre a
CONCESSIONÁRIA e terceiros que tenha por objetivo a obtenção
da RECEITAS no âmbito deste CONTRATO poderá ultrapassar o
PRAZO DA CONCESSÃO.”

A Item 10.3.2 do Contrato estabelece que nenhum contrato firmado
entre a Concessionária e Terceiros poderá ultrapassar o Prazo da
Concessão.
Questiona-se, contudo, se essa previsão também se estende a contratos
para exploração de projetos associados, ainda que eventualmente
autorizados pelo Poder
Concedente.

Sim. Também neste caso não será possível ultrapassar o Prazo da Concessão, nos termos da 
Cláusula 10.3.2 do Contrato.

42

Item 10.4 do Contrato: “Eventuais prejuízos incorridos pela
CONCESSIONÁRIA, a frustração da expectativa de RECEITAS, ou
qualquer outro insucesso na exploração da CONCESSÃO, não
poderão ser invocados para efeito de revisão do CONTRATO ou da
recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, cabendo à
CONCESSIONÁRIA, ressalvados os riscos alocados neste
CONTRATO ao PODER CONCEDENTE, assumir integralmente o
risco de sua execução.”

A Item 10.4 do Contrato elenca situações cujo risco deve ser assumido
integralmente pela Concessionária, entre elas, “a frustração da
expectativa de Receitas”.
Contudo, questiona-se se (i) as falhas ou omissões de fiscalização ou (ii)
a ausência do exercício pleno do Poder de Polícia para coibir a
exploração ilegal de modalidades lotéricas ou jogos de azar serão
considerados para limitação do risco da Concessionária.

O entendimento está incorreto. O risco mencionado não contém a exceção indicada. 
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Item 11.1.1.1 do Contrato: “Para os fins da Item 11.1.1, serão
considerados, para o cálculo da RECEITA BRUTA OPERACIONAL
CONCESSIONÁRIA:
a. para os PRODUTOS LOTÉRICOS comercializados em meio virtual,
todas as operações realizadas entre 08 (oito) e 01 (um) dias
anteriores à data de apuração, devendo os valores ser
descontados, em favor do PODER CONCEDENTE, até 07 (sete) dias
após a realização da apuração;
b. para os PRODUTOS LOTÉRICOS comercializados em meio físico,
todas as operações realizadas entre 22 (vinte e dois) e 15 (quinze)
dias anteriores à data de apuração, devendo os valores ser
descontados, em favor do PODER CONCEDENTE, até 07
(sete) dias após a realização da apuração.”

Item 12.1.1 do Contrato: “A arrecadação e o pagamento dos
valores devidos a título de OUTORGA VARIÁVEL deverão respeitar
a periodicidade máxima semanal, devendo as PARTES tomar todas
as medidas necessárias para o cálculo do valor da RECEITA BRUTA
OPERACIONAL resultante de cada PRODUTO LOTÉRICO,
e          o

A forma de cômputo da Receita Bruta Operacional prevista nas alíneas
'a' e 'b' da Item 11.1.1.1. levam a um descompasso entre os valores
provenientes da comercialização de Produtos Lotéricos em meio físico e
virtual, tendo em vista que desde a primeira semana de operação dos
serviços lotéricos será possível efetuar o cálculo da Receita Bruta
Operacional decorrente da comercialização em meio virtual, ao passo
que as receitas auferidas por meio da comercialização de Produtos
Lotéricos apenas serão computadas após a terceira semana de
operação. Desta forma, ao termino de vigência do contrato, restarão
pendentes de cômputo para fins de cálculo da Receita Operacional
Bruta, as receitas arrecadadas    com    a    comercialização    de
produtos lotéricos em meio físico nos últimos 14 (quatorze) dias.
Diante disso, entendemos que o cálculo da Receita Bruta Operacional
referente aos produtos lotéricos comercializados em meio físico deverão
ser equacionados ao termo do contrato. Está correto nosso
entendimento?

Antes da celebração do Termo de Encerramento, serão liquidados os valores devidos pela 
Concessionária ao Poder Concedente.

44

Item 14.4.5 do Contrato: “Havendo o PODER CONCEDENTE se
manifestado, conforme previsto na Item 14.4.5, acima, elegendo a 
empresa ou consórcio de empresas para desempenhar a função
de VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONÁRIA deverá comprovar a formalização da
contratação dentro dos 10 (dez) dias que se sucederem àquela
manifestação, ainda que o contrato preveja início de sua eficácia
apenas a partir dos marcos temporais exigidos nos termos do
ANEXO 4.”

Item 14.4.6 do Contrato: “Caso o PODER CONCEDENTE não se
manifeste no prazo estipulado na Item 14.4.5, a CONCESSIONÁRIA
fica autorizada a selecionar e contratar uma das empresas ou
consórcio de empresas que foram homologadas pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo de até 5 (cinco) dias do esgotamento do
prazo previsto na Item 14.4.5, tendo este a prerrogativa de
exercer o direito previsto
na Item 14.6.1.”

A Item 14.4.5 do Contrato faz menção ao prazo estabelecido na Item
14.4.5 do Contrato, mas com aparente erro formal.
Sendo assim, quando se lê, na Item 14.4.5 do Contrato, “havendo o
PODER CONCEDENTE se manifestado, conforme previsto na Item 14.4.5,
acima”, o correto seria: “havendo o PODER CONCEDENTE se
manifestado, conforme previsto na Item 14.4.4, acima”.
O entendimento está correto?

O entendimento está correto. A remissão correta na Cláusula 14.4.5 do Contrato é para a 
Cláusula 14.4.4 do Contrato. 
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Item 19.1 do Contrato: “Constituem os principais direitos e
obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais
obrigações expressas neste CONTRATO e nos ANEXOS, e do dever
de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, de acordo
com o regramento estabelecido neste CONTRATO:
I. a criação, distribuição e comercialização de PRODUTOS
LOTÉRICOS que se enquadrem em alguma das MODALIDADES
LOTÉRICAS previstas na Item 5.1, devendo haver a disponibilidade
de PRODUTOS LOTÉRICOS tanto em meio físico como virtual,
embora não seja necessária a disponibilização de todos os
PRODUTOS
LOTÉRICOS em ambos os meios;”

O inciso I da Item 19.1 do Contrato estabelece o regramento para a
comercialização de Produtos Lotéricos. Contudo, não restou claro se (i)
deverá haver ao menos um produto de cada modalidade lotérica
comercializada em ambas as formas (física e virtual), ou se (ii) um único
produto lotérico, qualquer que seja sua modalidade, satisfaria o
regramento do inciso I.
Sendo assim, questiona-se qual o melhor entendimento da redação
posta na Item
19.1.I do Contrato.

Observados dispositivos contratuais, a concessionária terá liberdade para definir, distribuir e 
comercializar os produtos.

46

Item 19.1 XXXIV do Contrato: “Constituem os principais direitos e
obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais
obrigações expressas neste CONTRATO e nos ANEXOS, e do dever
de cumprimento dos INDICADORES   DE   DESEMPENHO,   de
acordo com o regramento estabelecido neste CONTRATO:
(...)
XXXIV - adotar todas as providências razoavelmente exigíveis para
impedir a ocorrência de qualquer dano, acidente, furto, roubo ou
lesão aos VISITANTES ou APOSTADORES nas instalações físicas da
CONCESSÃO, empregados, terceirizados ou pessoas vinculadas de
qualquer forma à CONCESSIONÁRIA, ou a quaisquer pessoas que
se encontrem no interior das instalações físicas da CONCESSÃO,
bem como adotar todas as providências próprias de atendimento
pré-hospitalar ou ambulatorial ao seu alcance para mitigar
quaisquer danos ocorridos ou socorrer pessoas acidentadas,
comunicando imediatamente às
autoridades competentes;”

A Item 19.1.XXXIV do Contrato prevê, como obrigação da
Concessionária, a adoção de "todas as providências razoavelmente
exigíveis para impedir a ocorrência de qualquer dano, acidente, furto,
roubo ou lesão aos VISITANTES ou APOSTADORES".
Contudo, não há clareza do que seriam as
"providências razoavelmente exigíveis". 
Assim, considerando que grande parte dos pontos de venda não sofrerá
ingerência da Concessionária, questiona-se se, por "providências
razoavelmente exigíveis", poder-se-ia entender como "aquelas previstas
contratualmente, por meio de parâmetros de segurança ou como
sanções cabíveis aos responsáveis pelas instalações físicas, ainda que na
condição de subcontratados da concessionária".

Observar a literalidade do subitem 19.1, XXIV.

47

Item 19.1 XXIV do Contrato: “Constituem os principais direitos e
obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais
obrigações expressas neste CONTRATO e nos ANEXOS, e do dever
de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, de
acordo com o regramento estabelecido neste CONTRATO:
(...)
XXIV - criar uma área específica de prevenção de jogo excessivo e
implementar regras de autoexclusão que possibilitem prevenir o
aparecimento de situações de endividamento e jogo excessivo,
observados os termos do ANEXO 03;”

O inciso XXIV da Item 19.1 do Contrato estabelece a obrigação da
Concessionária de criar regramento para prevenir o endividamento e
jogo excessivo, entre ele, a implementação de regras de “autoexclusão”.
Contudo, é possível que a “autoexclusão” reverbere em Direitos do
Consumidor, ao restringir acesso de um produto/serviço. Sendo assim,
questiona-se se essa consequência foi aventada pelo Poder Concedente.
Ademais, não foram tecidas exigências procedimentais em relação à
“autoexclusão”. Sendo assim, questiona-se, por exemplo, se a
autoexclusão poderia prejudicar o processamento de apostas já
realizadas.

O mecanismo de autoexclusão consiste em medida sob controle do próprio usuário,  cujas regras 
deverão ser compatíveis com o direito do consumidor, inclusive considerando as consequências 
para apostas eventualmente já realizadas. Não se trata, portanto, de uma medida que deverá ser 
tomada diretamente pela Concessionária, exceto no tocante à implementação das regras gerais.
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Item 19.2 V do Contrato: “No que se refere às obrigações
previstas na Item 19.1, inciso (iii), a CONCESSIONÁRIA deverá
observar os seguintes prazos máximos para obtenção das
certificações, considerando- se como marco inicial a assinatura do
TERMO DE OUTORGA DA CONCESSÃO:
(...)
V - a certificação prevista na alínea (h) deverá ser obtida antes do
início da comercialização de qualquer dos PRODUTOS
LOTÉRICOS.”

A Item 19.2.V do Contrato exige da Concessionária a obtenção de
Certificado Gerador de Números Randômicos antes da comercialização
de qualquer produto lotérico.
Contudo, considerando há modalidades lotéricas que independem da
geração de números (ex.: resultado de eventos esportivos), é correto
afirmar que, na verdade, a exigência contratual não se aplica a todos os
Produtos Lotéricos?

Observar a literalidade do subitem 19.2.

49

Item 19.2.1.1 do Contrato: “A CONCESSIONÁRIA deverá enviar,
em até 07 (sete) dias, contados da assinatura do TERMO DE
OUTORGA DA CONCESSÃO,
comprovação do início do processo de cada certificação ao PODER
CONCEDENTE.”

Item 19.2.3.1 do Contrato: “A CONCESSIONÁRIA deverá
manifestar o exercício da prerrogativa prevista na Item 19.2.3 em
10 (dez) dias contados da assinatura da TERMO DE
OUTORGA DA CONCESSÃO.”

A Item 19.2.1.1 do Contrato determina que a Concessinonária envie a
comprovação do ínicio do processo de cada certificação (todas previstas
na Item XXX) e até 7 dias, contados da assinatura do Termo de Outorga
da Concessão.
Já a Item 19.2.3.1 determina que a Concessionária manifeste o exercício
de sua prerrogativa prevista na Item 19.2.3 (não tirar certificação que
não se relaciona com o objeto a ser explorado pela Concessionária)
em até 10 dias, contados da assinatura do Termo de Outorga da
Concessão.
Sendo assim, para que não gere possíveis discussões acerca do
inadimplemento do Contrato, ou dúvidas, sugere-se que os prazos das
Items sejam equiparados.
Além disso, convém ressaltar que detertminadas ceritificações somente
podem ser requeridas em duas oportunidades no decorrer de um ano,
em descompasso com os prazos contratuais, a depender de quando será
assinado o Termo de Outorga da Concessão.
Dessa forma, entende-se que, na impossibilidade de obtenção de
certificações em apresentação posterior, em momento oportuno, em
razão de períodos pré determinados pelos órgãos emissores, não
ocorrerá inadimplemento contratual. O

Observar os prazos previstos nos dispositivos mencionados.

50
Item 19.2.5 do Contrato: “As certificações referidas na Item 19.1,
inciso (iii), deverão ser emitidas obrigatoriamente por laboratório
credenciado pelo PODER CONCEDENTE para tanto”.

A Item 19.2.5 do Contrato estabelece que as certificações referidas na
Item 19.1.iii do Contrato deverão ser emitidas

  obrigatoriamenteporlaboratório credenciado.
A Item 19.1.iii do Contrato, por sua vez, estabelece que as certificações
deverão ser expedidas pela WLA e GLI.
Sendo assim, questiona-se se, por “laboratório credenciado”, poder-se-
ia entender que os laboratórios previstos na Item 19.1.iii do Contrato
não seriam exclusivos, ou seja, seriam aceitáveis as certificações dos
itens “a” a “h”, da Item 19.1.iii, também por laboratórios
equivalentes.

Observar a literalidade dos dispositivos mencionados
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Item 20.1 V do Contrato: “Constituem os principais direitos e
obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais
obrigações expressas neste CONTRATO:
(...)
V - fiscalizar a execução do CONTRATO, zelando pela boa
qualidade na exploração da CONCESSÃO, inclusive recebendo,
apurando e encaminhando as queixas e reclamações dos
APOSTADORES para a ouvidoria, além de adotar, conforme o
caso, as medidas cabíveis, não obstante as demais prerrogativas
de regulação, fiscalização e acompanhamento dispostas neste
CONTRATO e na legislação aplicável;”

A Item 20.1.V do Contrato estabelece a obrigação do Poder Concedente
de regular, fiscalizar e acompanhar o objeto da Concessão.
Sendo assim, é correto afirmar que, dentre tais funções, incluem-se
também o dever do Poder Concedente de fiscalizar estabelecimentos e
operações de apostas clandestinas, sobretudo em razão dos impactos
sobre a Concessão. Está correto o nosso entendimento?

O entendimento está incorreto. O dever do Concedente previsto no inciso V do item 20.1 do 
Contrato deve ser interpretado de modo estrito, considerando o escopo decorrente de sua 
redação expressa, que não inclui a atividade de fiscalização de apostas clandestinas.

52

Cláusula 22.1, inciso VIII e Cláusula 19.2.2 do Contrato:
“Excetuadas unicamente as hipóteses em sentido contrário
previstas em disposições expressas deste CONTRATO, a
CONCESSIONÁRIA assume integral responsabilidade pelos riscos
inerentes à operação e execução dos serviços e atividades
previstos no objeto deste CONTRATO, incluindo os principais
riscos relacionados a seguir:
(...)
VIII - obtenção de autorizações, licenças, permissões e/ou
certificações, de qualquer tipo, a serem emitidas por autoridades
administrativas ou laboratórios credenciados, exigidas para a
prestação dos serviços e/ou para execução dos INVESTIMENTOS
OBRIGATÓRIOS e eventuais INVESTIMENTOS ADICIONAIS,
incluídos os prazos e custos envolvidos com o processo, bem
como eventuais decisões judiciais que suspendam a sua
execução;”
“19.2.2. Na hipótese dos prazos previstos na Cláusula 19.2
demonstrarem-se de cumprimento inviável, sem que ações e/ou
omissões da CONCESSIONÁRIA tenham contribuído para a
inexequibilidade dos prazos, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar 

A Cláusula 22.1.VIII do Contrato estabelece, entre outros, que a
Concessionária assume integral responsabilidade pelos riscos de
obtenção de certificações.
Sendo assim, é correto afirmar que a Cláusula 19.2.2 do Contrato é uma
exceção à disposição geral da Cláusula 22.1.VIII do Contrato?

O entedimento está incorreto. A previsão da Cláusula 19.2.2 do Contrato não altera a alocação de 
riscos do Contrato, restringindo-se aos efeitos nela expressamente previstos, quais sejam, a 
possibilidade de dilatação dos prazos previstos na Cláusula 19.2 do Contrato e de afastamento 
das penalidades.

C
C

D
C

I2
02

20
02

63

Assinado com senha por REINALDO IAPEQUINO - Secretário Executivo / AGPAULISTA - 24/11/2022 às 20:37:17.
Documento Nº: 58301896-3216 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=58301896-3216



Nº 
Item do Edital

Redação do Questionamento
Questionamento Respostas

Esclarecimentos ao Edital de Concorrência Internacional SOG Nº 2/2022

53

Item 22.1 XXX do Contrato: “Excetuadas unicamente as hipóteses
em sentido contrário previstas em disposições expressas deste
CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA assume integral responsabilidade
pelos riscos inerentes à operação e execução dos serviços e
atividades previstos no objeto deste CONTRATO, incluindo os
principais riscos relacionados a seguir:
(...)
XXX - variações de RECEITAS consideradas na PROPOSTA DE
PREÇO, não sendo cabível qualquer tipo de recomposição do
equilíbrio econômico- financeiro do CONTRATO em razão da
alteração, não confirmação ou prejuízo decorrente da frustração
da RECEITA estimada, sejam as estimativas feitas pela
CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE;”

Item 22.1 XXXIV do Contrato: “Excetuadas unicamente as
hipóteses em sentido contrário previstas em disposições
expressas deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA assume integral
responsabilidade pelos riscos inerentes à operação e execução
dos serviços e atividades previstos no objeto deste CONTRATO,
incluindo os principais riscos relacionados a seguir:

As Items 22.1.XXX e 22.1.XXXIV do Contrato estabelecem como risco
integral da Concessionária a frustração de Receitas e projeções de
demanda decorrente de estimativas feitas pela Concessionária e pelo
Poder Concedente.
Contudo, é certo que falhas ou omissão do Poder Concedente na
fiscalização de apostas clandestinas são ônus e risco do Poder
Concedente, os quais poderão frustrar as Receitas estimadas pela
Concessionária ou o Poder Concedente.
Sendo assim, é correto afirmar que incide, como exceção às Items
22.1.XXX e
22.1.XXXIV do Contrato, a ação ou omissão estatal especificamente com
relação à fiscalização e combate a apostas clandestinas?

O entendimento está incorreto. Os riscos mencionados não contém a exceção indicada. 

54

Item 23.1 I do Contrato: “23.1. Sem prejuízo de outros riscos
expressamente assumidos pelo PODER CONCEDENTE em outras
Items deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assume os
seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO:
I. impactos econômico-financeiros decorrentes de outorga a
terceiros, pelo Estado de São Paulo, do direito de exploração de
SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS, em qualquer MODALIDADE
LOTÉRICA prevista na legislação federal, desrespeitando a
prerrogativa de exclusividade prevista nesta CONCESSÃO, inclusive
na hipótese de superveniência de novas MODALIDADES
LOTÉRICAS que venham a ser
regulamentadas pela União.”

Depreende-se da leitura da Item 23.1 I do Contrato que o Poder
Concedente poderá promover novas delegações de loterias, ainda que
não atreladas à superveniência de novas modalidades, desde que
preservado o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão atual. Por
outro lado, o Contrato trabalha com a hipótese de uso da outorga
variável como mecanismo exclusivo de reequilíbrio, admitindo-se, no
caso de sua insuficiência, a rescisão amigável. O entendimento está
correto?

O entendimento está incorreto. A finalidade da Cláusula 23.1, I, do Contrato, não é trazer uma 
prerrogativa do Concedente, já que uma das premissas da modelagem contratual é a 
exclusividade da Concessionária na exploração dos serviços públicos lotéricos do Estado de São 
Paulo. Dessa forma, a finalidade da Cláusula 23.1, I, do Contrato, é justamente resguardar o 
direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária, caso seja desrespeitada 
a sua prerrogativa da exclusividade.

55

Item 23.1 II do Contrato: “23.1. Sem prejuízo de outros riscos
expressamente assumidos pelo PODER CONCEDENTE em outras
Items deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assume os
seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO:
(...)
II - alteração dos PREÇOS por imposição/determinação do PODER
CONCEDENTE ou quaisquer órgãos de controle;”

Solicita-se esclarecimentos acerca da possibilidade de alteração de
preço por imposição/determinação do Poder Concedente, uma vez que
inexiste disposição contratual ou editalícia que preveja a interferência
do Poder Concedente na definição de preços dos Produtos Lotéricos

A finalidade da Cláusula 23.1, II, do Contrato, não é trazer uma prerrogativa do Concedente, já 
que uma das premissas da modelagem contratual é a liberdade da Concessionária de fixar os 
PREÇOS, nos termos da Cláusula 10.1.1 do Contrato. Dessa forma, a finalidade da Cláusula 23.1, 
II, do Contrato, é justamente resguardar o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro em favor 
da Concessionária, caso seja desrespeitada a sua prerrogativa de fixar livremente os PREÇOS, nos 
termos da Cláusula 10.1.1 do Contrato.
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Item 23.3 do Contrato: “Na hipótese de, por determinação de
autoridade fiscal ou administrativa, vir a ser exigida tributação sob
premissa distinta da estabelecida na Item 23.2, a
CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE
imediatamente, para que este, querendo, ingresse em
procedimentos eventualmente instaurados, ou tome outras
medidas cabíveis, de modo a questionar a cobrança do tributo ou
suspender sua exigibilidade, sem prejuízo da observância, pela
CONCESSIONÁRIA, do dever previsto na Item 23.2.2.”

Tendo em vista a inexistência, da Item 23.2.2 mencionada na Item 23.3
do Contrato, onde se lê “23.2.2” deve se considerar “23.2”. O
entendimento está correto?

O entendimento está incorreto. Na Cláusula 23.3 do Contrato, a remissão à Cláusula 23.2.2 deve 
ser lida como remissão à Cláusula 23.4 do Contrato.

57

Item 23.5 do Contrato: “Se forem adotadas todas as providências
previstas nas Items 23.2.1 e 23.2.2 e, a despeito dos
melhores esforços das PARTES, a CONCESSIONÁRIA vier a ser
tributada de forma distinta da prevista na Item 23.2, será devido
reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, que
corresponderá a [●]% ([●] por cento) do impacto econômico-
financeiro efetivamente suportado pela CONCESSIONÁRIA, não
incluindo quaisquer valores relacionados aos atos
praticados para a defesa da não incidência do tributo,
qualquer instância, administrativa ou judicial, nem
quaisquer valores pagos pela CONCESSIONÁRIA a título de juros,
multa, ou outros encargos moratórios ou compensatórios.”

Questiona-se qual o percentual do impacto econômico-financeiro que
será efetivamente suportado pela Concessionária tendo em vista a
ausência de indicação na Item 23.5 do Contrato.

Diante da lacuna na minuta do CONTRATO, que não indica o percentual do impacto econômico-
financeiro considerado para fins de reequilíbrio do CONTRATO, e considerando que o reequilíbrio 
não incluirá valores relacionados a atos praticados para defesa da não incidência do tributo, é 
correto o entendimento de que o percentual em branco na minuta do CONTRATO corresponderá 
a 110% (cento e dez por cento)?

58

Item 25.2.2.1 II do Contrato: “Será demonstrado o potencial
comprometimento da solvência da execução/prestação
serviços da CONCESSIONÁRIA, entre outras hipóteses que deverão
ser avaliadas pelo PODER CONCEDENTE, quando, em decorrência
da materialização de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE :
(...)
II - ocorrer um ou mais EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO com impacto
agregado superior a 15% (quinze por cento) na ARRECADAÇÃO
acumulada nos 12 (doze)
meses anteriores à materialização do(s) evento(s); ou”

A Cláusula 25.2.2.1.II do Contrato estabelece
que o potencial comprometimento da solvência da execução/prestação
dos serviços será demonstrado, entre outros, por eventos cujo impacto
agregado seja superior a 15% da Arrecadação acumulada nos 12 meses
anteriores à materialização do(s) evento(s). Contudo, considerando o
tratamento da Revisão Extraordinária em outros contratos do Estado de
São Paulo (por exemplo, a Concessão de Rodovias do Lote Piracicaba-
Panorama, e a Concessão das Linhas 8 e
CPTM), o comprometimento é consideravelmente inferior: em
5%, e sobre Receita Tarifária da Concessionária. Sendo assim, questiona-
se o critério para eleger o percentual de 15% no presente Contrato ou o
uso da base de cálculo sobre a Arrecadação, ao invés da Receita Bruta
Operacional.

Observar a lieteralidade do subitem questionado
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Item 26.4.3 do Contrato: “A Taxa de Desconto real anual a ser
utilizada no cálculo do Valor Presente Líquido do Fluxo de Caixa
Marginal, de que tratam as Items 26.3 e 26.4 será composta pela
média dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de
venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais
(NTN-B) ou, na ausência deste, outro que o substitua, ex- ante
a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 2045 ou
vencimento mais compatível com a data do termo contratual,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no início
de cada ano contratual, acrescida de um spread sobre os juros
equivalente a 5,60 p.p. a.a. (quatro inteiros e quarenta e dois
pontos percentuais), ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias úteis.”

A Item 26.43 do Contrato determina “spread sobre os juros equivalente
a 5,60 p.p. a.a”. No entanto, define “p.p.a.a.” como “quatro inteiros e
quarenta e dois pontos percentuais”. Dessa forma, considerando o erro
material verificado na expressão, onde se lê “quatro inteiros e quarenta
e dois pontos percentuais” deverá ser considerado “cinco inteiros e
sessenta pontos percentuais ao ano”. O entendimento está correto?

Está correto o entendimento, 5,6 p.p. a.a. (cinco inteiros e seis décimos pontos percentuais ao 
ano).

60

Item 27.2 do Contrato: “O reequilíbrio econômico-financeiro
CONTRATO será limitado ao zeramento do percentual devido pela
CONCESSIONÁRIA à titulo de OUTORGA VARIÁVEL, limite este a
partir do qual a CONCESSIONÁRIA poderá optar, na forma prevista
na Item 7.2.1, por exercer a prerrogativa de resilição
unilateral do CONTRATO, exercitável a qualquer momento, ou por
prosseguir na prestação do SERVIÇO PÚBLICO LOTÉRICO objeto
desta CONCESSÃO, ciente do esgotamento do direito ao

  reequilíbrioeconômico-financeirodo CONTRATO.”

A Item 27.2 do Contrato determina que o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato será limitado ao zeramento do percentual devido
pela Concessionária a título de outorga variável.
No entanto, verifica-se a existência de outros mecanismos de
reequilíbrio contratual, sem impacto ou ônus ao erário, a exemplo da
permissão de exploração de receitas acessórias para além do prazo de
vigência da concessão ou mesmo a captura dos valores decorrentes de
compartilhamento dessas receitas.
Dessa forma, questiona-se a possibilidade de utilização de mecanismos
de reequilíbrio além daquele previsto na Item 27.2 do Contrato, em
casos excepcionais, mesmo que não previstos expressamente no
Contrato de Concessão.

Não é possível o reequilíbrio do Contrato por meios distintos daquele previsto na Cláusula 27.2 
do Contrato, garantindo-se à Concessionária o direito de exercer, caso o reequilíbrio supere o 
montante neutralizado pelo zeramento da outorga variável, também nos termos da Cláusula 27.2 
do Contrato, "a prerrogativa de resilição unilateral do CONTRATO, exercitável a qualquer 
momento, ou por prosseguir na prestação do SERVIÇO PÚBLICO LOTÉRICO objeto desta 
CONCESSÃO, ciente do esgotamento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO".

61

Item 31.1 do Contrato: “A CONCESSIONÁRIA deverá obter prévia
anuência do PODER CONCEDENTE para qualquer modificação de
sua composição societária que implique TRANSFERÊNCIA DE
CONTROLE ACIONÁRIO direto, nos termos deste CONTRATO e do
artigo 27 da Lei Federal nº 8.987/1995.”

Anexo 7 (Glossário):
“TRANSFERÊNCIA      DE       CONTROLE:
Qualquer modificação de composição societária que implique
modificação do CONTROLE, direto ou indireto, Da
CONCESSIONÁRIA, observada o disposto na Lei Federal nº
6.404/1976.”

O Anexo 7 (Glossário) define “TRANSFERÊNCIA DE
CONTROLE” como “Qualquer modificação de composição societária
que implique modificação do CONTROLE, direto ou indireto, Da
CONCESSIONÁRIA”. Dessa forma, entende-se que a transferência de
controle indireta, apesar de não mencionada na Item 31.1 do contrato,
necessita de anuência tal como a transferência de controle direta. Esta
correto o nosso entendimento?

O entendimento está incorreto. A hipótese em que é necessária a anuência prévia do Concedente 
no caso de transferência do controle indireto da Concessionária é regulada na Cláusula 31.1.3 do 
Contrato, nos seguintes termos: "A hipótese de TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE ACIONÁRIO 
indireto da CONCESSIONÁRIA não está sujeita à anuência prévia do PODER CONCEDENTE, salvo 
na hipótese de substituição de empresa integrante do controle indireto da CONCESSIONÁRIA que 
tenha sido responsável pela apresentação de algum dos atestados exigidos no EDITAL, na forma 
de seu item 12.26".
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Item 31.4 VII do Contrato: “Para obter a anuência do
CONCEDENTE, nos casos exigidos nesta Item, o pretendente
apresentar ao PODER CONCEDENTE pedido formal de anuência
transferência almejada e apresentando, no mínimo, as seguintes
informações: (...)
VII - demonstração da habilitação das sociedades que passarão
figurar como CONTROLADORAS ou integrarão

   BLOCODECONTROLEda CONCESSIONÁRIA,

Item 31.4 VIII do Contrato: “Para obter a anuência do
CONCEDENTE, nos casos exigidos nesta Item, o pretendente
apresentar ao PODER CONCEDENTE pedido formal de anuência
transferência almejada e apresentando, no mínimo, as seguintes
informações: (...)
VIII - com apresentação de documentos equivalentes aos
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, que sejam necessárias à
continuidade da exploração da CONCESSÃO, observada
compatibilidade dessa exigência com o momento de execução
contratual;”

O inciso VIII da Item 31.4 se trata de continuação do inciso VII da mesma
Item?

O entendimento está correto. O inciso VIII da Cláusula 31.4 do Contrato deve ser entendido como 
continuação do inciso VII da Cláusula 31.4 do Contrato.

63

Item 32.7 do Contrato: “Em caso de criação de subsidiária
CONCESSIONÁRIA para a exploração de alguma atividade
econômica no âmbito da   CONCESSÃO,   a   CONCESSIONÁRIA
deverá consolidar os valores auferidos pela subsidiária em sua
contabilidade, de modo a compor a ARRECADAÇÃO que será
utilizada para efeito do cálculo do valor da OUTORGA VARIÁVEL e
do valor do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, ou a RECEITA
ACESSÓRIA que será considerada para
fins de compartilhamento.”

Item 39.1 V do Contrato: “Dependem de prévia anuência do
PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais hipóteses
previstas neste CONTRATO e na legislação e regulação aplicável,
os seguintes atos eventualmente praticados pela
CONCESSIONÁRIA, sob pena de aplicação das sanções previstas
no ANEXO 5, inclusive podendo ensejar a decretação da
caducidade da CONCESSÃO:
(...)
V. criação de subsidiárias, inclusive para
obtenção de RECEITAS;”

As Items 32.7 e 39.1 V do Contrato mencionam a exploração de receita
acessória por meio de subsidiária.
No entanto, a Item 30.1.3 veda a exploração de receitas acessórias por
meio de subsidiárias.
Dessa forma entende-se que a expressão “sendo vedada a exploração
por meio de subsidiárias” da Item 30.1.3 está equivocada e deve ser
retirada da minuta. O entendimento está correto?

Observar a lieteralidade dos subitens questionados.
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Item 36.9 do Contrato: “A GARANTIA DE EXECUÇÃO deverá
permanecer plenamente vigente até a celebração do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto neste CONTRATO,
somente sendo liberada após a comprovação de que a
CONCESSIONÁRIA adimpliu todo e qualquer valor devido ao
PODER CONCEDENTE, já líquido e exigível, de acordo com o
respectivo processo administrativo, e podendo ser executada nos
termos deste CONTRATO.”

Item 51.7 do Contrato: “Enquanto não expedido o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO não será
liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO ou o encerramento da
CONTA GARANTIDORA DE PRÊMIOS.”

Item 51.9 do Contrato: “A expedição
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
não exclui a responsabilidade civil e a ético-profissional da
CONCESSIONÁRIA decorrente do desenvolvimento das atividades
objeto deste CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos pela
lei.”

As Items 36.9, 51.7 e 51.9 do Contrato mencionam o “Termo de
Recebimento Definitivo”. Considerando o conteúdo do Anexo 07

    (Glossário), o nome apropriado seria“TermodeEncerramento”.O
entendimento está correto?

O entendimento está correto, onde está escrito "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO", deve-se 
ler "TERMO DE ENCERRAMENTO".

65

Item 40.12.2 do Contrato: “A CONCESSIONÁRIA deverá manter
atualizado junto ao PODER CONCEDENTE o endereço eletrônico
pelo qual receberá quaisquer citações, notificações, intimações ou
comunicações relativas ao presente CONTRATO, adotando-se
como termo inicial para a contagem de prazos o dia útil
imediatamente subsequente ao envio da comunicação
eletrônica.”

Tendo em vista a necessidade de observância do princípio da ampla
defesa, bem como o teor do art. 66 da Lei Federal n. 9.784/1999,
aplicada subsidiariamente aos processos administrativos do Estado, a
contagem de prazos inicia no primeiro dia útil subsequente ao
recebimento da comunicação eletrônica. O entendimento está correto?

O entendimento está incorreto. Nos termos da Cláusula 40.12.2, a contagem dos prazos no 
âmbito do Contrato se inicia no dia útil imediatamente subsequente ao envio da comunicação 
eletrônica. 

66

    Item 42.1 do Contrato:“A CONCESSÃO ex nguir-se-á por:
 I.advento do termo contratual;
 II.encampação;
 III.caducidade;
 IV.rescisão;

V. anulação decorrente de vício ou irregularidade não convalidável
constatada no procedimento ou no ato de sua outorga;
VI. falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, ou recuperação
judicial, neste último caso, que prejudique a execução do
CONTRATO; e

 VII.caso fortuito e força maior tratados neste Capítulo.”

Esclarecer a ausência da previsão de extinção da concessão prevista no
artigo 3º, inciso III da Lei Estadual nº Lei 16.933/2019.

O rol previsto no Contrato de causas de extinção da Concessão não afasta eventuais outras 
hipóteses de extinção previstas em Lei, caso aplicáveis ao presente Contrato.
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Item 43.5 do Contrato: “Em até 36 (trinta e seis) meses antes da
data de término do PRAZO DA CONCESSÃO, a

  CONCESSIONÁRIAsubmeteráà
apreciação e aprovação do PODER CONCEDENTE o PLANO

   DESMOBILIZAÇÃO,nostermosda Item 51.1.”

Embora o item F da Introdução do Edital (Definições) preveja que os
termos redigidos em caixa alta deverão ser interpretados de acordo com
o constante no Anexo 7 (Glossário), a definição do termo “PLANO
DE DESMOBILIZAÇÃO” não foi contemplada entre os termos
constantes no referido documento. Dessa forma, solicita-se que seja
esclarecida a definição do termo “PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO”,
constante nos itens 43.5, 51.1, 51.3, 51.10, e 51.11 do Contrato de
Concessão.

"PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO" pode ser definido como "Documento a ser elaborado pela 
CONCESSIONÁRIA, submetido à aprovação do CONCEDENTE, dispondo sobre processo de 
desmobilização das atividades da CONCESSIONÁRIA ao final da CONCESSÃO, a fim de viabilizar a 
reversão dos BENS REVERSÍVEIS e garantir a continuidade da prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS 
LOTÉRICOS".

68

Item 46.3 XII do Contrato: “A caducidade da CONCESSÃO poderá
ser declarada nos seguintes casos, além daqueles enumerados
pela Lei Federal nº 8.987/1995, com suas alterações, e sem
prejuízo das demais hipóteses previstas neste CONTRATO:
(...)
TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO da CONCESSIONÁRIA
ou
oneração”
Item 46.3 XIII do Contrato: “A caducidade da CONCESSÃO poderá
ser declarada nos seguintes casos, além daqueles enumerados
pela Lei Federal nº 8.987/1995, com suas alterações, e sem
prejuízo das demais hipóteses previstas neste CONTRATO:
(...)
de suas ações sem prévia e expressa anuência do PODER
CONCEDENTE, quando exigida, salvo no caso de assunção do
CONTROLE pelos FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO

O inciso XIII da Item 46.3 do Contrato é continuação do inciso XII da
mesma Item?

O entendimento está correto. O inciso XIII da Cláusula 46.3 do Contrato deve ser lido como a 
continuação do inciso XII da Cláusula 46.3 do Contrato.

69

Cláusula 5.1.2 do Contrato: “Na hipótese de serem introduzidas
novas MODALIDADES LOTÉRICAS na legislação federal, a
CONCESSIONÁRIA terá a prerrogativa de solicitar, para prévia
anuência do PODER CONCEDENTE, a autorização para exploração
da nova MODALIDADE   LOTÉRICA,   quando   as
PARTES deverão definir os valores de OUTORGA VARIÁVEL e
PAYOUT MÍNIMO
a serem praticados.”

A Item 5.1.2 do Contrato permite a exploração de nova modalidade
lotérica, após prévia anuência do Poder Concedente.
Ainda, determina que as partes deverão definir os valores de outorga
variável e payout mínimo.
No entanto, a Item não levou em consideração os impactos econômico-
financeiros que a delegação desta nova modalidade de forma segregada
ocasionaria sobre a presente concessão. Dessa forma, pode-se
considerar que a decisão do Poder Concedente por autorizar ou não a
exploração, levará em conta os impactos econômico-financeiros do
quanto decidido?

A Cláusula 5.1.2 do Contrato não prevê uma determinação, mas uma possibilidade. Havendo 
autorização do Poder Concedente, a Concessionária terá a prerrogativa de explorar ou não a nova 
modalidade lotérica. Ou seja, não haverá direito a reequilíbrio econômico-financeiro em favor da 
Concessionária pela eventual inclusão, já que ela poderá escolher não explorar a nova 
modalidade. Por outro lado, a definição dos valores de outorga variável e de payout mínimo a 
serem praticados, nos termos da Cláusula 5.1.2 do Contrato, terá o objetivo de já neutralizar 
eventual desequilíbrio em favor do Estado no momento da inclusão, nos termos da Cláusula 
5.1.2.1 do Contrato. 
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Cláusulas 5.2.1 e 23,1, I do Contrato: “CONCESSIONÁRIA não será
obrigada a criar PRODUTOS LOTÉRICOS para cada uma das
modalidades previstas na Item 5.1, e tem liberdade para decidir
sobre quais MODALIDADES LOTÉRICAS deseja explorar.”

“23.1. Sem prejuízo de outros riscos
expressamente assumidos pelo PODER CONCEDENTE em outras

   Items deste CONTRATO,oPODERCONCEDENTE
assume os seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO:
I. impactos econômico-financeiros decorrentes de outorga a
terceiros, pelo Estado de São Paulo, do direito de exploração de
SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS, em qualquer MODALIDADE
LOTÉRICA prevista na legislação federal, desrespeitando a
prerrogativa de exclusividade prevista nesta CONCESSÃO, inclusive
na hipótese de superveniência de novas MODALIDADES
LOTÉRICAS que venham a ser
regulamentadas pela União.”

A Item 5.2.1 do Contrato estabelece que a Concessionária não será
obrigada a explorar todas as modalidades lotéricas prevista no Contrato.
Por outro lado, tem-se conhecimento que o Estado assume o risco de
assegurar a exclusividade dos serviços ao futuro concessionário, cujo
risco previsto na Item 23.1, I, também se aplica às modalidades
volitivamente não exploradas.
Está correto o nosso entendimento?

O entendimento está correto. O risco de o Estado de São Paulo outorgar a terceiros a exploração 
de quaisquer modalidades lotéricas previstas na legislação federal está alocado ao Estado, 
conforme Cláusula 23.1, inciso I, do Contrato. 

71

Item 51.1 do Contrato: “No prazo de 24 (vinte e quatro) meses
antes do término da CONCESSÃO, ou, imediatamente, no caso de
extinção antecipada deste instrumento, a CONCESSIONÁRIA
deverá submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE o PLANO
DE DESMOBILIZAÇÃO da CONCESSÃO,”

Item 51.2 do Contrato: “que deverá prever o procedimento pelo
qual será realizada a desmobilização sem que ocorra qualquer
interrupção na prestação dos serviços.”

Item 43.5 do Contrato: “Em até 36 (trinta e seis) meses antes da
data de término do PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA
submeterá à apreciação e aprovação do PODER CONCEDENTE
o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, nos termos da
Item 51.1.”

A Item 51.2 do Contrato trata-se de continuação da Item 51.1?.
Ainda com relação à Item 51.1, verifica-se o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para apresentação do Plano de Desmobilização. No entanto a
Item 43.5 do Contrato indica o prazo de 36 (trinta e seis) meses para
apresentação do referido documento.
Dessa forma, questiona-se qual o prazo para apresentação do Plano de
Desmobilização.

Observar a literalidade dos subitens questionados, sendo que na hipótese é razoável que de 
comum acordo as partes definam a forma e os prazos.
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Item 7.1.2.1 do Contrato: “A prorrogação deste CONTRATO
somente poderá ocorrer na hipótese prevista na Item 7.1.2.”

Item 7.2.1 do Contrato: “Ocorrida a hipótese descrita no inciso III,
a CONCESSIONÁRIA, caso não exerça a prerrogativa de resilição
unilateral do CONTRATO, que lhe é assegurada, não poderá
pleitear mais qualquer reequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO, diante do esgotamento do único mecanismo de
reequilíbrio contratualmente admitido, nos termos da Item 27.1.”

Item 27.2 do Contrato: “O reequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO será limitado ao zeramento do percentual devido pela
CONCESSIONÁRIA à titulo de OUTORGA VARIÁVEL, limite este a
partir do qual a CONCESSIONÁRIA poderá optar, na forma
prevista na Item 7.2.1, por exercer a prerrogativa de resilição
unilateral do CONTRATO, exercitável a
qualquer momento, ou por prosseguir na prestação do SERVIÇO
PÚBLICO LOTÉRICO objeto desta CONCESSÃO, ciente do
esgotamento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO.”

As Items 7.1.2.1, 7.2.1 e 27.2 do Contrato não consideram, como
medida excepcional, as hipóteses de extensão do prazo de vigência do
Contrato para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em
prol da manutenção dos serviços prestados.
Sendo assim, questiona-se se a prorrogação do Contrato para fins de
reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato não será admitida em
nenhuma hipótese.

Não há reequilíbrio econômico-financeiro por prorrogação do prazo do Contrato. Conforme 
previsto na Cláusula 27.1 do Contrato, "A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO será implementada obrigatoriamente pela revisão dos valores devidos a título de 
OUTORGA VARIÁVEL". A prorrogação contratual somente poderá ocorrer na hipótese prevista na 
Cláusula 7.1.2 do Contrato, como decorre da redação expressa da Cláusula 7.1.2.1 do Contrato. 

73

Cláusula 7.2 III do Contrato: “O CONTRATO poderá ser extinto
antecipadamente, observado o regramento estabelecido por este
CONTRATO, nas seguintes hipóteses:
(...)
III - por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, caso a OUTORGA
VARIÁVEL, em razão de reduções realizadas em procedimentos de
reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, chegar a 0%
(zero por cento), conforme previsto na Item 27.3, ou quando a
projeção de desequilíbrios econômico-financeiros, cujo
reconhecimento seja solicitado pela CONCESSIONÁRIA, indicar
que o reequilíbrio importaria no atingimento do patamar de 0%
(zero por cento) da OUTORGA VARIÁVEL; e”

Cláusula 7.2.1 do Contrato: “Ocorrida a hipótese descrita no inciso 
III, a CONCESSIONÁRIA, caso não exerça a prerrogativa de
resilição unilateral do CONTRATO, que lhe é assegurada, não
poderá pleitear mais qualquer reequilíbrio econômico-financeiro
do CONTRATO, diante do esgotamento do único mecanismo de
reequilíbrio contratualmente admitido, nos termos da Item 27.1.”

A Item 7.2.III do Contrato faz referência à previsão da Item 27.3 do
Contrato.
Contudo, questiona-se, se, na verdade, a Item 7.2.III do Contrato não faz
referência à Item 27.2, e não 27.3.

O entendimento está correto. Deve ser considerado que a remissão do inciso III da Cláusula 7.2 
do Contrato é à Cláusula 27.2 do Contrato.

74
A Cláusula 9 do Contrato: “Item NONA – DOS VALORES MINÍMOS
DE PAYOUT MÍNIMO”

Os subitens da Item 9 do Contrato foram redigidos como item 1.
Sendo assim, questiona-se se os subitens
deveriam mencionar, na verdade, os itens 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 e 9.2.

O entendimento está correto. Na Cláusula Nona do Contrato, onde se lê "1.1", leia-se "9.1"; onde 
se lê "1.1.1", leia-se "9.1.1"; onde se lê "1.1.1.1", leia-se "9.1.1.1"; e onde se lê "1.2", leia-se "9.2".
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75 Edital – 1.1
Diante da ausência de limitação editalícia e contratual, é correto o
entendimento de que a CONCESSIONÁRIA poderá captar apostas
virtuais independentemente da localização geográfica do apostador?

Não há qualquer restrição no Edital ou no Contrato quanto à localização geográfica do apostador, 
cabendo à CONCESSIONÁRIA a definição de sua forma de operação, observada a legislação 
vigente no momento da formulação da proposta e a alocação de riscos do Contrato.

76 Edital – 1.1 (I) (c)

Diante da ausência de limitação editalícia e contratual, é correto o
entendimento de que a CONCESSIONÁRIA poderá disponibilizar as
APOSTAS VIRTUAIS por meio de mais de uma plataforma online, sejam
sítios eletrônicos ou aplicativos, desde que cada um deles atenda às
exigências relacionadas à PLATAFORMA VIRTUAL?

Não há qualquer restrição no Edital ou no Contrato quanto à mais de uma plataforma online, 
desde que atendidas as exigências da PLATAFORMA VIRTUAL e respeitados os demais dispostivos 
contratuais.

77

Item 10.1. Considera-se RECEITAS todos os valores auferidos pela
CONCESSIONÁRIA a título de ARRECADAÇÃO, observado o
previsto na Item 10.1.1, assim como os valores auferidos a título
de RECEITAS ACESSÓRIAS

10.1.4 Não se qualificam como ARRECADAÇÃO nem, portanto,
como RECEITA, os valores depositados nas CARTEIRAS DIGITAIS,
dos VISITANTES ou APOSTADORES, que não sejam utilizados na
aquisição de PRODUTOS LOTÉRICOS ou de produtos qualificados
como RECEITA ACESSÓRIA.

Esta Item apresenta um equívoco grave que pode gerar conflito entre os
valores lançados como Receita pela CONCESSIONÁRIA e o entendimento
do Fisco Federal. Jamais os valores arrecadados podem ser considerados
como receita da CONCESSIONÁRIA. Apenas a receita bruta da
CONCESSIONÁRIA após o pagamento de prêmios e outorgas, como
previsto em alguns anexos do Edital.
O MATERIAL DE APOIO contempla corretamente a segregação da
ARRECADAÇÃO e da RECEITA BRUTA, mas isso não está previsto nesta
Item contratual.

[Anexo II]

A Redação da Item 10.1.4 pode agravar a interpretação, confundindo
ARRECADAÇÃO com RECEITA. Sugerimos ajustes nas redações para
minimizar interpretações equivocadas.
No Anexo 1 também há indicação equivocada do conceito de Receita.
Das Receitas
Artigo 9º – Constituem receitas da concessionária, auferidas a partir das
datas previstas no edital:

Os significados contratuais dos conceitos adotados estão definidos no Anexo 7 do Edital, 
inexistindo qualquer equívoco. Nos termos do Anexo 7 do Edital, o termo "Receitas" compreende 
a somatória da arrecadação e do montante recebido a título de receitas acessórias. Desse modo, 
não há  dedução de valores nesse conceito. Esclareça-se, por outro lado, nos termos do Anexo 7 
do Edital, que a "Receita Bruta Operacional" (outro termo definido e que não deve ser confundido 
com o termo "Receitas"), por sua vez, corresponde à diferença entre (a) a arrecadação oriunda da 
comercialização dos produtos lotéricos e (b) a somatória dos valores brutos dos prêmios pagos 
aos apostadores ganhadores, previamente à tributação incidente sobre os prêmios. Tais 
definições contratuais não vinculam o Fisco no exercício de sua competência tributária. Com 
relação à questão tributária, a Cláusula 23.2 do Contrato prevê que, para os fins do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, a Concessionária deverá considerar que a base de cálculo 
para fins de incidência de ISS, PIS e COFINS corresponde à "Receita Bruta Operacional".  Na 
hipótese de, por determinação de autoridade fiscal ou administrativa, vir a ser exigida tributação 
sob premissa distinta da estabelecida na Cláusula 23.2, aplica-se a disciplina das Cláusulas 23.3, 
23.4 e 23.5 do Contrato.

78 Item 10.5.5 da Minuta de Contrato de Concessão

Favor esclarecer se, para fins do cálculo da proporção de repasse de 10%
do faturamento bruto pela CONCESSIONÁRIA ao Poder Público, deverá
ser utilizada como base de cálculo o valor de Receita Bruta das vendas,
ou o valor de Receita Bruta das Vendas após a dedução dos impostos, ou
se será considerada a Receita Operacional Bruta.

O faturamento bruto auferido na exploração das Receitas Acessórias será a base de cálculo sobre 
a qual será aplicado o percentual de compartilhamento, nos termos da Cláusula 10.5.5 do 
Contrato. Logo, não há a dedução de impostos, nem se aplica a esse caso a definição de "Receita 
Bruta Operacional" do Anexo VII do Edital.

79

Item 10.7.2 do Edital: “O valor da GARANTIA DE PROPOSTA, na
hipótese de renovação, deverá ser reajustado pela variação do
IPCA/IBGE, pelo período compreendido entre a data de entrega
dos ENVELOPES e o último índice divulgado oficialmente antes da
renovação da GARANTIA DE PROPOSTA”.

O item 10.7.2 do Edital menciona a possibilidade de reajuste da Garantia
de Proposta quando da sua renovação, se necessária. Sendo assim,
questiona-se se o reajuste não será necessário no momento da sessão
pública inaugural, na hipótese de eventual suspensão?

A opção adotada pelo Estado de São Paulo é, nos termos do item 10.7.2 do Edital, a de não exigir 
o reajuste da garantia de proposta antes da sessão pública inaugural. Só se exige o reajuste caso 
venha a ser prorrogada a licitação, no momento da renovação da garantia. 
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80

Item 10.8, IV do Edital: “Sendo ADJUDICATÁRIA, deixar de realizar
o pagamento da remuneração da B3, nos termos e prazos
previstos neste EDITAL e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS,
constante do ANEXO 8”.

O item 10.8, IV do Edital estabelece que a Licitante poderá ser
sancionada em caso de não pagamento da remuneração da B3. Sendo
assim, questiona-se se a sanção também poderá ser aplicada à Licitante
que não efetuar o pagamento das empresas contempladas no âmbito do
PMI – Edital de Chamamento nº 04/2021, nos termos do item 15.5.IX do
Edital.

Sim. Nos termos do item 15.5, IX, do Edital, é condição para a assinatura do Contrato a 
comprovação de realização do pagamento devido aos AUTORIZADOS do Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI) do Edital de Chamamento Público nº 004/2021. Logo, se não 
realizado o pagamento, não estarão atendidas as condições para assinatura do Contrato. Por via 
de consequência, a não assinatura do Contrato leva à aplicação da sanção prevista no item 10.8, 
inciso VI, do Edital. 

81

Item 11.3.2. Somente serão consideradas as PROPOSTAS DE
PREÇO, inclusive aquelas apresentadas durante eventual fase de
lances, que abranjam a totalidade do objeto desta LICITAÇÃO,
incluindo todas as MODALIDADES LOTÉRICAS dos SERVIÇOS
PÚBLICOS LOTÉRICOS previstas no item 1.1 deste EDITAL, sendo
que o valor ofertado deverá ser pago pela ADJUDICATÁRIA como
condição para a assinatura do CONTRATO, observados os termos
deste EDITAL.

Por favor esclarecer se a frase ...“incluindo todas as MODALIDADES
LOTÉRICAS dos SERVIÇOS PÚBLICOS LOTÉRICOS...” representa a
obrigação da CONCESSIONÁRIA de operar TODAS as modalidades
elencadas no item 1.1 do Edital, o que contraria o disposto no item 3.13
do Anexo 3, que estabelece que competirá à CONCESSIONÁRIA definir
livremente os produtos que desejará operar.

Não há contrariedade entre as disposições citadas. O objeto da licitação inclui a delegação à 
Concessionária da prerrogativa de exploração de todas as modalidades lotéricas elencadas no 
item 1.1 do Edital, sem prejuízo do direito contratual da Concessionária de decidir, a seu critério, 
qual(is) modalidade(s) explorar, a cada momento da Concessão.

82

Item 11.4. A LICITANTE deverá estar ciente de que a PROPOSTA
DE PREÇO ofertada:
IV. Deverá considerar todos os investimentos, custos, despesas e
tributos necessários à execução do objeto da CONCESSÃO,
observadas as condições e o regramento estabelecidos no
CONTRATO e ANEXOS;

Favor esclarecer a razão do Edital não trazer os dados técnicos e
financeiros detalhados das projeções utilizadas no projeto para que as
Licitantes possam definir suas estratégias de negócio e para o perfeito
dimensionamento dos investimentos, custos, tributos, investimentos e
demais itens necessários à boa condução da operação, tendo em vista
que os dados apresentados no MATERIAL DE APOIO são insuficientes
para que se possa analisar um projeto de tamanha envergadura?
A CEL não entende que o prazo concedido, de pouco mais de 30 dias
entre a publicação do Edital e a realização do certame, comprometerá a
análise de mais de 300 páginas do Edital e seus 15 Anexos, que totalizam
18 arquivos distintos?
O agendamento da data para a realização da licitação em prazo tão
exíguo e de forma tão açodada não irá afetar a competitividade do
processo de licitação que já dura mais de um ano?
Qual a razão que motivou a decisão da não realização de nova Audiência
Pública APÓS a republicação do Edital, o que permitiria que todos os
interessados pudessem se manifestar e contribuir para o conteúdo final
de um Edital que perdurará pelos próximos 20 anos, especialmente após
ter havido o aumento do valor de outorga fixa em cerca de 200% sem
que os critérios que nortearam tal decisão tenham ficado claros?

Dado o caráter não vinculante do projeto referencial, o entendimento técnico e jurídico é o de 
que não deve integrar o edital como anexo. A prática do Estado nos processos de desestatização  
consiste em disponibilizar,  juntamente com o edital, material de apoio cotendo todos os 
números da modelagem e seus respectivos resultados, considerados suficientes para a plena 
compreensão das variáveis envolvidas no objeto da concessão.                                                                                                                  
Quanto ao prazo, foi atendido o prazo mínimo de 30 (trinta) dias estabelecido no artigo 21, § 2º, 
inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/1993. 

83
Item 11.4.VII do Edital: “Deverá considerar o CRONOGRAMA DE
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL da SPE, constante da
Item   30.3   e seguintes do CONTRATO”.

O item 11.4.VII do Edital traz o termo “CRONOGRAMA DE
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL” em caixas altas. Contudo, não
há definição do termo no Anexo 7.Sendo assim, pede-se esclarecimento
quanto à definição do termo “CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL” constante no item 11.4.VII do Edital.

Deve-se considerar como "Cronograma de Integralização do Capital Social" a distribuição 
planejada de fases para a completa integralização do capital social da SPE, prevista na Cláusula 
30.3 do Contrato. 
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84

Item 12.14 do Edital: “Os documentos a seguir listados devem ser
apresentados pela LICITANTE individual ou, em caso de
CONSÓRCIO, por cada uma das participantes do CONSÓRCIO:
I.    No caso de Sociedade Empresária, Certidão de Pedido de
Falência, Concordata e Recuperação Judicial ou Extrajudicial
expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da
cidade onde a sociedade for sediada, datada de, no máximo, 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data de sua entrega;
II.      No caso de Sociedade Simples, certidão expedida pelo
Distribuidor Judicial das Varas Cíveis da Comarca onde a
sociedade está sediada, relativa à Execução Patrimonial, datada
de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de sua
entrega;
III. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, ou
balanço de abertura, para LICITANTES ou consorciadas que
iniciaram suas atividades no ano corrente, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, em qualquer
caso. Serão considerados exigíveis na forma da lei:
IV.          Sociedades limitadas deverão apresentar somente os 

Os incisos IV, V, VI, VII e VIII são subitens do inciso III, tendo em vista se
tratar de especificações acerca do balanço patrimonial e sua
apresentação na forma da lei?

O entendimento está parcialmente correto. Os incisos IV, V e VI do item 12.14 do Edital devem 
ser considerados como alíneas do inciso III do item 12.14 do Edital. Assim, onde se lê "IV", leia-se 
"a", onde se lê "V", leia-se "b", onde se lê "VI", leia-se "c".  Já os incisos VII e VIII devem ser 
considerados como subitens do item 12.14 do Edital. Assim, onde se lê "VII", leia-se "12.14.1" e 
onde se lê "VIII", leia-se "12.14.2".  

85 Edital – 12.16

Diante da ausência de previsão diversa, é correto o entendimento de
que o patrimônio líquido mínimo exigido para a QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA de CONSÓRCIOS será de R$ 46.772.909,93
(quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e
nove reais e noventa e três centavos), data-base de setembro de 2022,
obtido pelo somatório do patrimônio líquido de cada consorciada, na
proporção de sua respectiva participação?

O entendimento está correto, observando-se que se considera atendido o requisito de habilitação 
em qualquer uma das situações previstas nos incisos I e II do item 12.20 do Edital.

86

Item 12.20 do Edital: “O patrimônio líquido a ser considerado para
a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA do CONSÓRCIO será
obtido pelo somatório do patrimônio líquido de cada consorciada,
na proporção de sua respectiva participação. Considera-se
atendido o requisito de habilitação em qualquer uma das
seguintes situações:
I. Quando o patrimônio líquido mínimo previsto no item 12.16
deste EDITAL for atingido pela somatória dos produtos da
multiplicação do patrimônio líquido de cada consorciada pela
participação percentual que detiver no CONSÓRCIO; ou
II. Quando o patrimônio líquido individual de cada consorciada for
igual ou superior ao percentual de sua participação no
CONSÓRCIO, multiplicado pelo valor de patrimônio líquido
mínimo previsto no item 12.16 deste EDITAL.”

Tendo em vista que deverá ser apresentado balanço patrimonial e DRE
do último exercício social, ou balanço de abertura para licitantes ou
consorciadas que iniciaram suas atividades no ano corrente, é válido aos
fundos de investimento em participações constituídos no ano corrente
(e que ainda não apresentaram Informe Trimestral à CVM), a
comprovação da qualificação econômico- financeira através de
compromisso de investimento?

Sim. Extrai-se do inciso III do item 12.22 do Edital que, para fundos de investimento, o patamar 
exigido no item 12.16, para fins de qualificação econômico-financeira, poderá ser comprovado 
por meio de compromissos de investimento, devendo ser observado o disposto no inciso III do 
item 15.5 do Edital.

C
C

D
C

I2
02

20
02

63

Assinado com senha por REINALDO IAPEQUINO - Secretário Executivo / AGPAULISTA - 24/11/2022 às 20:37:17.
Documento Nº: 58301896-3216 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=58301896-3216



Nº 
Item do Edital

Redação do Questionamento
Questionamento Respostas

Esclarecimentos ao Edital de Concorrência Internacional SOG Nº 2/2022

87

Item 12.22 do Edital: Para fundos de investimento em
participações, o patamar exigido no item 12.16, para fins de
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, poderá ser
comprovado:
I.    Por meio do patrimônio líquido do fundo de investimento,
apurado em seu balanço patrimonial ou apontado no último
Informe Trimestral encaminhado à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM;
II.   Por meio do valor total do capital subscrito do fundo de
investimento, apontado no último Informe Trimestral
encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
e/ouIII.      Por meio da comprovação de compromissos de
investimento firmados após o encaminhamento à Comissão de
Valores Mobiliários – CVM do últimoInforme Trimestral.

O item 12.22 do Edital estabelece requisitos para atendimento do
patrimônio líquido mínimo por fundos de investimentos. O item,
contudo, menciona “fundos de investimento em participações”. Sendo
assim, considerando que o item 12.5.4 dispõe sobre os documentos a
serem apresentados por Fundos de Investimento no sentido amplo, no
item 12.22 onde consta “fundos de investimento em participações”
deveria constar apenas “Fundos de Investimentos”. O entendimento
está correto?

Deverá ser considerado o termo "fundos de investimento" sem o complemento "em 
participações". Assim, no item 12.22, onde se lê "fundos de investimento em participações", leia-
se "fundos de investimento". 

88

Item 12.24. 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 .... (.....) de TRANSAÇÕES efetuadas em um intervalo
máximo de 12 (doze) meses consecutivos.

A falta de indicação dos valores necessários para a confirmação de
Habilitação Técnica nesta Item, talvez o item mais importante do Edital,
revela o açodamento para a publicação do novo Edital, às vésperas do
período eleitoral, e poucos dias antes do final do Governo que ora se
encerra, denotando falta de revisão no produto final apresentado ao
mercado. A CEL não considera que tal açodamento pode comprometer o
certame?
Está correto nosso entendimento de que a comprovação de aptidão
para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
quantidades e prazos com o objeto do Edital deve ser EXCLUSIVAMENTE
de operação de PRODUTOS LOTÉRICOS, não sendo aceitas declarações
de experiência com produtos afins, como, por exemplo, os títulos de
capitalização e rifas?

A informação requerida já foi oportunamente divulgada. Conforme errata publicada no site 
www.saopaulo.sp.gov.br/loterias em 10.11.2022, a redação completa do item 12.24 é a seguinte: 
"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". Logo, o total 
de transações a ser atestado é de 15.000.000 (quinze milhões) de TRANSAÇÕES, em meio físico 
e/ou virtual.

Para fins de comprovação da qualificação técnica prevista no item 12.24 do Edital, como forma de 
ampliar a competitividade do certame, serão aceitas transações físicas e/ou virtuais, 
independentemente da natureza dos produtos comercializados ou da natureza dos pagamentos 
processados, observados os demais requisitos do Edital.

89 Edital – 12.24

É correto o entendimento de que, para demonstração de QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, deverá ser comprovada experiência prévia como responsável
pela operação de sistemas de vendas virtual e/ou em meio físico que
tenha contabilizado ao menos 15.000.000 (quinze milhões) de
TRANSAÇÕES em um intervalo máximo de 12 meses consecutivos?

O entendimento está correto.
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90 Edital – 12.24

Observado o entendimento do TCE no Acórdão (p. 77), que considerou
adequada a facilitação da prova requerida para comprovação da aptidão
técnica das LICITANTES na fase de acesso ao certame de forma a
permitir o maior número de candidatas, e considerando que é admitida
a comprovação de experiência prévia para assinatura do CONTRATO por
meio de OPERADOR SUBCONTRATADO ou de profissional vinculado a
este ou à ADJUDICATÁRIA, nos termos do item 15.5.(IV), é correto o
entendimento de que, para demonstração de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,
será admitida a apresentação de atestados de capacidade técnica e de
outros documentos que demonstrem a experiência requerida, nos
termos do item 12.25, por meio da comprovação da participação de
OPERADOR SUBCONTRATADO ou profissional vinculado a este ou à
LICITANTE como responsável na operação do sistema de vendas exigido
nos termos do item 12.24?

O entendimento está incorreto. A comprovação dos requisitos do item 12.24 do Edital não 
poderá ser feita por meio de OPERADOR SUBCONTRATADO, nem de profissional vinculado, ao 
contrário da previsão do inciso IV do item 15.5 do Edital.

91

Edital, item 12.24 “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 .... (.....) de TRANSAÇÕES efetuadas
em um intervalo máximo de 12 (doze) meses consecutivos.”

O Edital foi publicado sem a definição do quantitativo a ser comprovado
pelos licitantes, para fins de sua qualificação técnica, no âmbito de
operação de sistemas de vendas virtual e/ou físico. Ou seja, o Edital foi
publicado em forma de minuta e não versão definitiva. Note-se que o
item 15.5 “IV”1 do Edital refere-se à habilitação técnica a ser
comprovada por operador subcontratado da licitante adjudicatária, o
que, a priori, não afasta a exigência técnico-operacional da própria
licitante que deverá ser entregue na documentação quando da
realização da sessão pública. Ainda que os quantitativos pudessem ser
iguais, os requisitos de habilitação técnica devem ser claramente
definidos pela Administração Pública, e não presumidos pelos licitantes,
conforme expressamente estabelecido no inciso VI do art. 40 da Lei
Federal nº 8.666/93, que define, como requisito obrigatório do Edital “as 
condições para participação na licitação, em conformidade com os arts.
27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas”.

Assim, para assegurar a isonomia, a competividade e a legalidade do
certame, conforme preconizado pelo art. 37 da Constituição Federal e
pelo art. 3º da Lei Federal nº 8.6366/93, requer-se: (i) a publicação do
quantitativo mínimo a ser comprovado pelos licitantes para fins de 

Conforme errata publicada no site www.saopaulo.sp.gov.br/loterias em 10.11.2022, a redação 
completa do item 12.24 é a seguinte: "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". Logo, o total de transações a ser atestado é de 15.000.000 
(quinze milhões) de TRANSAÇÕES, em meio físico e/ou virtual.
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92 Item 12.24 do Edital

Favor esclarecer e/ou complementar a parte faltante relativa ao valor a
ser compreendido no trecho “que tenha contabilizado ao menos ....
(.....) de TRANSAÇÕES efetuadas em um intervalo máximo de 12 (doze)
meses consecutivo”, uma vez que este valor não se encontra previsto no
EDITAL.

Conforme errata publicada no site www.saopaulo.sp.gov.br/loterias em 10.11.2022, a redação 
completa do item 12.24 é a seguinte: "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". Logo, o total de transações a ser atestado é de 15.000.000 
(quinze milhões) de TRANSAÇÕES, em meio físico e/ou virtual.

93 Item 12.24 do Edital
Considerando as disposições previstas no item 12.24 do EDITAL, favor
esclarecer quais experiências seriam aptas ou admitidas para a
comprovação da qualificação técnica exigida para a LICITAÇÃO. 

Observados as demais exigências formuladas pelo Edital, comprovar "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", ou seja, é admitida o computo de transações 
realizadas tanto em meio físico, como em meio virtual. As transações podem, inclusive, terem 
sido realizadas em apenas um desses meios, físico ou virtual.

94

Item 12.24 do Edital: “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)
de25.000.000 (vinte cinco milhões) de TRANSAÇÕES efetuadas em
um intervalo máximo de 12 (doze) meses consecutivos.”
Item 12.24.1 do Edital: “Para comprovação do item 12.24, serão
admitidos, dentre outros, sistemas de meio de pagamentos e
sistemas de E- commerce, além de operações de vendas de
produtos e/ou serviços em meio físico, bem como sistemas de
venda virtual e/ou operações de vendas em meio físico que
tenham como objeto a realização de apostas legalmente 

O item 12.24 do Edital estabelece os requisitos para atendimento da
Qualificação Técnica pelas Licitantes. Sabendo que qualificação técnica
tem por objetivo assegurar uma contratação adequada pela
Administração, ainda mais em um projeto greenfield, é necessário
delimitar o que se entende por operação de sistemas de pagamento e e-
commerce, ou de vendas de produtos e serviços em meio físico,
segundo “atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da Licitação”, isto é, segundo as
parcelas de maior relevância do objeto. Sendo assim, na medida em que
se deve guardar pertinência da Qualificação Técnica com o objeto
contratado (vide item 12.31 do Edital), os requisitos para Qualificação
Técnica, previstos nos itens 12.24 e 12.24.1 do Edital, deverão ser
compatíveis com as atividades de loterias, apostas e/ou sorteios. Está
correto o nosso entendimento?

O entendimento está incorreto. Para fins de comprovação da qualificação técnica prevista no 
item 12.24 do Edital, como forma de ampliar a competitividade do certame, serão aceitas 
transações físicas e/ou virtuais, independentemente da natureza dos produtos comercializados 
ou da natureza dos pagamentos processados, observados os demais requisitos do Edital.
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95 Item 12.24

O Edital prevê como requisito de qualificação técnica a comprovação de
de experiência prévia, ao longo de no mínimo 12 (doze) meses
consecutivos, como responsável pelaoperação de sistema de vendas
virtual, e/ou pela operação de vendas em meio físico, que tenha
contabilizado ao menos 25 milhões de TRANSAÇÕES efetuadas em um
intervalo máximo de 12 (doze) meses consecutivos. O Edital anterior (nº
01/2022) previa a comprovação de 100 milhões de transações. Qual a
justificativa e os
fundamentos técnicos e econômicos para essa alteração? Qual o
documento da fase de interna da licitação que fundamenta essa
alteração?

A exigência da comprovação é por ocasião da assinatura do contrato e não para apresentação da 
proposta. O projeto referencial apresentado como material de apoio  não é vinculante. Os 
números dispostos nesse material, incluindo seus resultados, representam um cenário plausível 
que não eliminam estudos da viabilidade da própria licitante. A omissão foi suprida mediante 
publicação de errata no site da licitação.

96

Edital, itens 12.24 e 15.5, IV, com redação dada pela Errata
“12.24 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 

Considerando o disposto no item 15.5, IV do Edital, com a redação dada
pela Errata publicada em 16.11, entende-se que as licitantes poderão,
para atendimento do item 12.24, comprovar suas respectivas
qualificações técnicas por intermédio de atestados emitidos em nome
de operadores subcontratados, sendo que a comprovação da
contratação ocorrerá na forma e no prazo previsto no item 15.5, IV pela
licitante adjudicatária. Está correto o entendimento? Em caso
afirmativo, para efeitos do item 12.24, será suficiente apresentar o
atestado emitido em nome do operador subcontratado indicado? Ou
será necessário também apresentar algum instrumento contratual que
indique o compromisso de eventual contratação, nos termos e
condições previstos no item 15.5 IV? Em caso negativo, como coadunar
as exigências contidas nos itens 12.24 e 15.5. IV?

O entendimento está incorreto. A comprovação dos requisitos do item 12.24 do Edital não 
poderá ser feita por meio de OPERADOR SUBCONTRATADO, ao contrário da previsão do inciso IV 
do item 15.5 do Edital. Esclareça-se que, como forma de ampliar a competitividade do certame, a 
experiência na operação específica de produtos lotéricos não é exigida como condição de 
habilitação, na forma do item 12.24 do Edital, mas como condição de assinatura do contrato, na 
forma do item 15.5, inciso IV, do Edital. Além disso, não se exige que esta experiência prévia na 
operação de produtos lotéricos, na forma do item 15.5, inciso IV, do Edital, seja comprovada pelo 
próprio licitante, admitindo-se que o seja por profissional a ele vinculado, ou mesmo por terceiro 
subcontratado, premissa esta que é também incompatível com a exigência desta comprovação ao 
longo da fase de habilitação, por não ser possível exigir o compromisso de terceiro alheio à 
disputa, conforme prevê a Súmula nº 15 do TCE/SP.
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97

Item 12.24.1. Para comprovação do item 12.24, serão admitidos,
dentre outros, sistemas de meio de pagamentos e sistemas de E-
commerce, além de operações de vendas de produtos e/ou
serviços em meio físico, bem como sistemas de venda virtual e/ou
operações de vendas em meio físico que tenham como objeto a
realização de apostas legalmente admitidas no âmbito das
respectivas jurisdições das LICITANTES.
12.24.4. Será considerado responsável, para os fins do item 12.24:
(i) o responsável direto, individualmente, pela operação do
sistema de venda virtual e/ou pela operação de vendas em meio
físico; (ii) a consorciada, com participação mínima de 20% (vinte
por cento) no consórcio responsável pela operação do sistema de
venda virtual e/ou pela operação de vendas em meio físico; (iii) o
acionista da empresa responsável, com participação acionária
mínima de 20% (vinte por cento); ou (iv) por qualquer outra
forma, participante da operação do sistema de venda virtual e/ou
pela operação de vendas em meio físico, com posição que lhe
confira poderes decisórios na operação do sistema de venda
virtual e/ou na operação de vendas em meio físico.

É correto nosso entendimento de que a referência a E-commerce nesta
Item se restringe a operações de E-commerce de produtos lotéricos ou
será aceito um atestado para uma empresa que realizou vendas através
da internet de “eletrodomésticos”, por exemplo, sem nunca ter operado
com produtos lotéricos, objeto da presente licitação?
Tal indagação se estende à referência “Sistemas e Meios de
Pagamento”. Serão aceitos atestados exclusivos para pagamentos
efetuados para realização de apostas lotéricas previstas neste Edital ou
se qualquer adquirente ou subadquirente que processa pagamentos
genéricos estaria enquadrada nesta certificação?
Caso as respostas acima sejam no sentido de validar a atestação de
qualificação genérica e, tendo em vista que o objeto da Licitação
contempla uma prestação de serviços especializada em criação de
produtos, distribuição, logística, elaboração de estratégias de marketing,
entre outras obrigações, favor esclarecer se a CEL acredita que uma
empresa que apenas efetuou transações através de E-commerce ou
meio de pagamento poderá comprovar experiência para desempenhar
serviços complexos como o planejamento e criação de produtos
lotéricos?

O entendimento está incorreto. Para fins de comprovação da qualificação técnica prevista no 
item 12.24 do Edital, como forma de ampliar a competitividade do certame, serão aceitas 
transações físicas e/ou virtuais, independentemente da natureza dos produtos comercializados 
ou da natureza dos pagamentos processados, observados os demais requisitos do Edital. Nessa 
linha, a aptidão específica na operação de loterias deverá ser comprovada pela adjudicatária 
como condição para a assinatura do Contrato, nos termos e formas previstos no inciso IV do item 
15.5 do Edital.  

98
Itens 12.24.2 e 15.5, IV do Edital e informações do documento
PowerPoint “Material de Apoio - Modelagem Projeto
Referencial ”.

Entendemos que o item 12.24.2 não promove distinção a respeito de
quantas transações físicas e quantas transações online o LICITANTE
deveria comprovar, dentre o total de transações realizadas para fins de
comprovação da qualificação técnica requerida pelo EDITAL. Tendo em
vista isso, é correto o nosso entendimento de que o LICITANTE poderia
comprovar sua qualificação técnica por meio da apresentação de
atestados de capacidade técnica, os quais comprovem que 24.999.999
transações foram promovidas em meio online (virtual) e 1 transação foi
promovida em meio físico, considerando os requisitos previstos no
EDITAL? 

O entendimento está parcialmente correto. O item 12.24 do Edital não traz exigência de 
proporção entre transações realizadas em meio físico e meio virtual, logo, as transações poderão 
ser parte em meio físico e parte em meio virtual, em qualquer proporção, mas também 
integralmente em meio físico ou integralmente em meio virtual. 

99 Edital – 12.24.3

É correto o entendimento de que, no caso de CONSÓRCIO, será
admitido, para efeito de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, o somatório dos
atestados e de outros documentos que demonstrem a experiência
requerida de um ou mais integrantes do CONSÓRCIO, desde que seja
demonstrada a participação de uma das consorciadas como responsável
por ao menos 50% do número de TRANSAÇÕES exigidas?

O entendimento está parcialmente correto. No caso de CONSÓRCIO, será admitido o somatório 
de atestados, para efeito de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, conforme o item 12.24.3 do Edital, desde 
que em um dos atestados seja demonstrada a participação de ao menos uma das consorciadas 
em pelo menos 50% (cinquenta pro cento) das transações exigidas, nos termos do item 12.24.2.
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100 Item 12.24.4 do Edital

Nosso entendimento é de que será considerado responsável, para fins
do previsto no EDITAL, o acionista com participação de ao menos 20%
em uma das empresas consorciadas, conforme previsão do item
12.24.4, (iii). Portanto, o acionista detentor de 100% das ações de uma
das empresas consorciadas estará apto a comprovar os requisitos de
qualificação técnica previstos no EDITAL. Favor confirmar nosso
entendimento.

O entendimento está incorreto. O item 12.24.4, (ii), regula, dentre outras, a situação em que a 
experiência que se pretende atestar para fins de qualificação técnica na presente licitação foi 
obtida por um consórcio e um dos participantes desse consórcio deseja utilizar, na presente 
licitação, a referida experiência. A utilização dessa experiência atestada em nome do consórcio 
pela licitante, na condição de responsável do item 12.24 do Edital, será possível caso a licitante 
tenha tido ao menos 20% de participação no consórcio detentor do atestado. Já o item 12.24.4 
(iii), permite que o acionista da empresa responsável detentora do atestado utilize, em nome 
próprio, na presente licitação, o referido atestado, caso detenha participação acionária mínima 
de 20% (vinte por cento) na empresa detentora do atestado; ou, caso, com base na previsão do 
inciso (iv), seja, por qualquer outra forma, participante da operação do sistema de venda virtual 
e/ou pela operação de vendas em meio físico, com posição que lhe confira poderes decisórios na 
operação do sistema de venda virtual e/ou na operação de vendas em meio físico.

Portanto, caso uma empresa tenha ao menos 20% de participação em um consórcio detentor do 
atestado, ela poderá usar esse atestado em nome próprio, para fins de qualificação técnica, na 
presente licitação. Além disso, um acionista que detenha ao menos 20% de participação acionária 
nesta mesma empresa poderá também usar, em nome próprio, o referido atestado, para fins de 
qualificação técnica na presente licitação.

101 Edital – 12.26

Observado o entendimento no TCE no Acórdão, de que a equiparação a
atestados, para fins de comprovação de aptidão técnica, de contratos,
cartas ou declarações de instituição financeira, entre outros
documentos, materializa flexibilização que favorece a competitividade
do certame ao facilitar a participação de interessadas, é correto o
entendimento de que, para comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,
será admitida apresentação destes outros documentos que demonstrem
a experiência requerida emitidos em nome de empresa estrangeira que
seja controlada, controladora, coligada e/ou empresa sob CONTROLE
comum da LICITANTE, direta ou indiretamente?

O entendimento está correto, sem prejuízo da observância, no que couber, dos itens 7.5, 9.22 e 
9.23 do Edital. 

102 Edital – 12.26.2

É correto o entendimento de que, caso sejam apresentados atestados
e/ou outros documentos emitidos em nome de empresa estrangeira do
mesmo GRUPO ECONÔMICO da LICITANTE para demonstração da
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA requerida, na hipótese da inexistência de
documentos equivalentes, poderá ser dispensada a apresentação da
certidão negativa a que alude o item 12.14, incisos I ou II, bem como dos
documentos previstos no item 12.9, desde que apresentada declaração
pela LICITANTE nesse sentido?

O item 12.26.2 do Edital exige que a empresa detentora do atestado comprove o atendimento de 
requisitos de habilitação. Se a empresa detentora do atestado for sociedade ou entidade 
estrangeira que não funcione no Brasil, deverá atender, tanto quanto possível, às condições de 
habilitação, nos termos do item 7.5 do Edital, podendo se valer da disciplina prevista nos subitens 
do item 7.5 do Edital, desde que dentro dos termos previstos, sem prejuízo da observância, no 
que couber, dos itens 9.22 e 9.23 do Edital. 
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103 Item 12.3 da Minuta de Contrato de Concessão

Considerando que os indicadores de performance podem aumentar a
OUTORGA variável em até 2 pontos percentuais a partir do segundo ano
de operação, entendemos que para os anos a partir do 25° mês de
operação, as outorgas variáveis para os produtos do item I, podem
chegar a 14% e, para o produto do item II, até 7%. É correto nosso
entendimento?

O entendimento está correto.

104 Edital – 12.32.2

Considerando o entendimento do Tribunal de Contas da União, que veda
a exigência de documentos complementares em caso de comprovação
de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA por meio de atestado disciplinado no art. 30, 
§1º da Lei nº 8.666/93, é correto o entendimento de que a apresentação
de informações e documentos complementares apenas poderá ser
exigida no caso de comprovação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA por meio
de documentação distinta de referidos atestados?

No âmbito do Estado de São Paulo, o poder de diligências da Comissão em processos licitatórios é 
regido pelos §§ 4º, 5º e 6º do artigo 40 da Lei estadual nº 6.544/1989, que fundamentam as 
previsões editalícias. Nessa direção, nos termos do item 12.32 do Edital: "Caso o conteúdo 
recomendado previsto no item 12.30 não esteja no(s) respectivo(s) atestado(s), as informações 
faltantes, se necessárias ao juízo da CEL, poderão ser comprovadas mediante outros documentos, 
inclusive, se o caso, declaração da própria LICITANTE, cabendo à CEL, se entender pertinente e 
necessário à análise da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, realizar diligências para se certificar da correção 
da informação". 

105 Item 12.33 do Edital

Favor confirmar o entendimento de que os documentos exigidos da
LICITANTE no item 12.33 devem ser fornecidos apenas pela LICITANTE
em si, e não pelo grupo econômico que eventualmente tenha fornecido
a documentação comprobatória da qualificação econômico-financeira
(itens 12.14-12.23) ou da qualificação técnica (itens 12.24-12.32).

O entendimento está incorreto. Conforme o item 12.26.2 do Edital, na hipótese do item 12.26, a 
LICITANTE deverá comprovar que a empresa detentora do atestado não incorre em nenhuma das 
restrições de participação na LICITAÇÃO previstas no item 7 deste EDITAL, devendo ser realizadas 
as consultas nos cadastros indicados no item 13.2, inciso X, e apresentada a certidão negativa a 
que alude o item 12.14, incisos I ou II, bem como os documentos previstos no item 12.9.

106

Item 12.33, VI e VII do Edital: “Os documentos a seguir listados
devem ser apresentados pela LICITANTE em papel timbrado e
subscrito pelo respectivo representante legal, com os demais
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (...)
VI.        Declaração, conforme modelo constante do ANEXO 6, de
que a LICITANTE
VII. (a) se sujeita a todas as condições do EDITAL; (b) tem pleno
conhecimento dos serviços objeto da CONCESSÃO; (c) responde
pela veracidade de todas as informações constantes da
documentação e da PROPOSTA DE PREÇO apresentadas, e (d)
recebeu todos os elementos componentes do presente EDITAL,
tomou conhecimento de todas as informações e condições para
o cumprimento das obrigações objeto da LICITAÇÃO, bem
como considerou suficientes as informações recebidas para a
elaboração da sua PROPOSTA DE PREÇO;”

Os incisos do item 12.33 do Edital elencam as declarações exigidas das
Licitantes. Contudo, o inciso VII parece ser alínea do inciso VI. Sendo
assim, questiona-se se os incisos VI e VII do Edital devem ser entendidos
como único inciso.

O entendimento está correto. O inciso VII do item 12.33 do Edital deve ser compreendido como 
as alíneas do inciso VI do item 12.33 do Edital. 
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107 Item 12.6.1 do Edital
É correto nosso entendimento de que uma entidade do mesmo grupo
econômico, membro do CONSÓRCIO, poderá se tornar acionista da SPE? 

O entendimento está incorreto. Nos termos do item 12.6.1, no caso de CONSÓRCIO, a 
composição acionária da SPE deverá refletir a participação de cada consorciado no compromisso 
público ou particular de constituição de CONSÓRCIO, portanto, uma entidade que não seja 
membro do consórcio não poderá se tornar acionista da SPE no momento de sua constituição, 
ainda que seja parte do mesmo grupo econômico de um dos consorciados.

108 Item 15.1, IV da Minuta de Contrato de Concessão
É correto nosso entendimento que as marcas ou sinais distintivos
pertencentes à CONCESSIONÁRIA antes da assinatura do CONTRATO
não estão incluídos no inciso IV da Item 15.1?

O entendimento está correto.

109

Item 15.5. Previamente à DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO,
nos prazos indicados, a ADJUDICATÁRIA deverá:
IV. Será considerado responsável, para os fins do item 12.24:

(i) o responsável direto, individualmente, pela operação do
sistema de venda virtual e/ou pela operação de vendas em meio
físico; 
(ii) a consorciada, com participação mínima de 20% (vinte por
cento) no consórcio responsável pela operação do sistema de
venda virtual e/ou pela operação de vendas em meio físico; 
(iii) o acionista da empresa responsável, com participação
acionária mínima de 20% (vinte por cento); ou 
(iv) por qualquer outra forma, participante da operação do
sistema de venda virtual e/ou pela operação de vendas em meio
físico, com posição que lhe confira poderes decisórios na
operação do sistema de venda virtual e/ou na operação de vendas
em meio físico; a. Para a comprovação prevista no inciso IV, serão
também admitidas as experiências que tenham sido obtidas com
a operação de apostas legalmente admitidas no âmbito das
respectivas jurisdições das LICITANTES.

Favor esclarecer:
Visto que a CEL optou por não exigir a comprovação da qualificação
técnica antes da Habilitação, ela não reconhece o risco de uma licitante
ganhar a licitação sem nenhuma qualificação técnica e, somente após
ter sido declarada vencedora contratar profissionais de empresas
concorrentes que não tenham sido qualificadas?
O PODER CONCEDENTE do Estado de São Paulo não considera
inadequada a possibilidade de um OPERADOR SUBCONTRATADO, ou
profissional vinculado a uma empresa subcontratada, apresentar
atestado de qualificação técnica que deveria ser exigida da licitante
vencedora que precisa comprovar que já desempenhou atividade
compatível com o objeto do Edital?
Tal prática não representaria riscos severos para a garantia da qualidade
dos serviços?

Quais as bases econômico/financeiras que foram adotadas para que se
atingisse este patamar na conta garantidora de prêmios?
Qual o motivo da REDUÇÃO DO VALOR DA GARANTIA de prêmios em
relação à versão anterior do Edital em mais de R$ 12 milhões (cerca de 

Foi adotado o mesmo procedimento aplicado nas demais concessões do Estado, avalisado pelas 
instâncias técnica e jurídica..

110 Item 15.5 da Minuta de Contrato de Concessão

É correto nosso entendimento que em relação aos investimentos
amortizados, o cálculo deverá ser feito com base nas normas contábeis e 
fiscais brasileiras? Em caso positivo, favor confirmar nosso
entendimento de que é possível que a amortização possa ocorrer em
menos de 20 anos. 

O entendimento está parcialmente correto. Deverão ser observadas as normas contábeis e fiscais 
brasileiras, exceto quando houver previsão específica sobre a forma de amortização no Contrato 
ou Anexos. Ademais, deve-se ressaltar que, no presente Contrato, eventual indenização por 
extinção antecipada não abrange a parcela não amortizada dos bens reversíveis, 
independentemente da metodologia de amortização adotada, restringindo-se, nos termos da 
Cláusula 44.1 do Contrato, à indenização da parcela não amortizada da Outorga Fixa, que deverá 
ser amortizada linearmente considerando o prazo de 20 (vinte) anos da Concessão.
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111 Edital – 15.5(IV)

É correto o entendimento de que, para assinatura do CONTRATO,
deverá ser comprovada experiência prévia da ADJUDICATÁRIA, de
OPERADOR SUBCONTRATADO, ou de profissional vinculado a qualquer
destas como responsável pela operação de loteria que tenha
contabilizado ao menos 15.000.000 (quinze milhões) de apostas físicas
e/ou virtuais em um intervalo máximo de 12 meses consecutivos?

O entendimento está correto, conforme errata publicada no site 
www.saopaulo.sp.gov.br/loterias em 10.11.2022.

112 Item 15.5, IV do Edital

É correto o entendimento de que o PODER CONCEDENTE irá fornecer
um cronograma com previsões de marcos da LICITAÇÃO, quanto ao
período entre a divulgação do resultado do certame e a assinatura do
contrato?

Serão observados os dispositivos do item 15 do Edital e seus subitens.

113 Edital – 15.5(V)

É correto o entendimento de que a atualização do valor mínimo a ser
depositado na CONTA GARANTIDORA DE PRÊMIOS pela ADJUDICATÁRIA
ou SPE constituída ocorrerá apenas após a assinatura do CONTRATO e,
portanto, o valor de R$ 30.864.622,00 (trinta milhões, oitocentos e
sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais) não deverá ser
atualizado pela variação do índice IPCA/IBGE entre a data-base de
setembro de 2022 e o índice mais atual disponível na data do depósito,
antes da contratação?

O entendimento está incorreto. O valor previsto no inciso V do item 15.5 do Edital está 
expressamente fixado na data-base de setembro de 2022 e, portanto, deverá ser atualizado pela 
variação do índice IPCA/IBGE entre a referida data-base e a data do depósito. Posteriormente, o 
referido valor estará sujeito ao reajuste anual, a cada aniversário do CONTRATO, contado a partir 
da data de assinatura do TERMO DE OUTORGA DA CONCESSÃO, utilizando como índice de 
reajuste também o IPCA/IBGE.

114

Item 15.5 V do Edital: “Ter depositado na CONTA GARANTIDORA
DE PRÊMIOS, porsi ou através da SPE constituída, a quantia igual
ou superior a R$ 30.864.622,00 (trinta milhões, oitocentos e
sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois reais), na
database de setembro de 2022, a ser reajustado a cada
aniversário do CONTRATO, contado a partir da data de assinatura
do TERMO DE OUTORGA DA CONCESSÃO, utilizando como índice
de reajuste o IPCA/IBGE, conforme ANEXO14”.

O item 15.5.V do Edital estabelece a necessidade de depósito de R$
30.864.622,00 na Conta Garantidora de Prêmios antes da assinatura do
Contrato. Porém, não prevê a necessidade de reajuste do valor no
momento do depósito. Sendo assim, questiona-se se o valor não
precisará ser reajustado quando do seu depósito na Conta Garantidora
de Prêmios.

O valor previsto no inciso V do item 15.5 do Edital está expressamente fixado na data-base de 
setembro de 2022 e, portanto, deverá ser atualizado pela variação do índice IPCA/IBGE entre a 
referida data-base e a data do depósito. Posteriormente, o referido valor estará sujeito ao 
reajuste anual, a cada aniversário do CONTRATO, contado a partir da data de assinatura do 
TERMO DE OUTORGA DA CONCESSÃO, utilizando como índice de reajuste também o IPCA/IBGE.

115 Item 17.3.3.2 do Edital
Favor confirar nosso entendimento que uma empresa LICITANTE que
participa como membro do CONSÓRCIO deverá ser, obrigatoriamente,
acionista da SPE.

 O entendimento está correto. Nos termos do item 12.6.1, no caso de CONSÓRCIO, a composição 
acionária da SPE deverá refletir a participação de cada consorciado no compromisso público ou 
particular de constituição de CONSÓRCIO.
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116

Item 18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar a atualidade
tecnológica na exploração do objeto deste CONTRATO, assim
caracterizada pela preservação da modernidade e atualização dos
equipamentos, das instalações e, observado o disposto na Item
18.9, também das técnicas da prestação dos serviços e realização
das atividades inerentes à exploração da CONCESSÃO, desde que
a atualidade tecnológica seja necessária diante da (I)
obsolescência dos BENS DA CONCESSÃO previstos na Item Décima
Quinta ou (II) necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e
ANEXOS.
IV. quaisquer marcas ou sinais distintivos utilizados pela
CONCESSIONÁRIA para aludir à LOTERIA SOCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, a qualquer das MODALIDADES LOTÉRICAS e a
qualquer dos PRODUTOS LOTÉRICOS, excetuados,
exclusivamente, aqueles vinculados à imagem institucional da
própria CONCESSIONÁRIA ou seus acionistas.

Tendo em vista que a CEL entende ser importante a atualização
tecnológica ao longo do contrato, visando a modernidade e instalação
dos equipamentos, solicitamos esclarecer a razão do Business Plan
constante no MATERIAL DE APOIO contemplar investimento apenas no
Ano I do contrato e, o valor irrisório de pouco mais de R$ 29 Milhões ao
longo de TODOS os 20 anos contratuais para investimentos que não
sejam Outorga Fixa?

[ Ver Anexo III]

Investimento de R$ 935 MM refere-se a R$ 906 MM da Outorga Fixa e
R$ 29 MM de outros investimentos e está lançado no Ano I, não sendo
considerado qualquer investimento nos anos posteriores, ou seja, não
permitindo o cumprimento da Item 18.1

É notório que a atualização tecnológica é necessária para um contrato
de longa duração, especialmente por estar ancorado em plataformas
virtuais de venda e gestão. Por isso solicitamos a informação da análise
racional da CEL que desconsiderou investimento ao longo dos 20 anos
contratuais, sugerindo que o investimento reduzido no primeiro ano 

O projeto referencial apresentado como material de apoio  não é vinculante. Os números 
dispostos nesse material, incluindo seus resultados, representam um cenário plausível que não 
eliminam estudos da viabilidade da própria licitante.

117 Item 18.5 Minuta de Contrato de Concessão
É correto nosso entendimento de que a obsolescência técnica não está
considerada no plano de negócios apresentado na Modelagem do
Projeto Referencial?

O projeto referencial apresentado como material de apoio  não é vinculante. Os números 
dispostos nesse material, incluindo seus resultados, representam um cenário plausível que não 
eliminam estudos da viabilidade da própria licitante.

118

Item 19.1. Constituem os principais direitos e obrigações da
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais obrigações expressas
neste CONTRATO e nos ANEXOS, e do dever de cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, de acordo com o regramento
estabelecido neste CONTRATO:
XX - cumprir determinações legais relativas à legislação
trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho,
em relação aos seus empregados, responsabilizando-se por todos
os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes
sobre o custo da mão-de-obra empregada, bem como pelos de
seguro de acidente de trabalho;
XLVI - recolher os tributos incidentes sobre suas atividades,
inclusive o recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre a
PREMIAÇÃO paga, bem como cumprir a legislação tributária,
buscando meios mais eficientes, conforme os mecanismos
disponíveis na legislação;

Favor esclarecer a razão da modelagem econômica prever o valor de
PESSOAL SEM REAJUSTE nos 4 primeiros anos do Contrato,
desconsiderando obrigações legais como o atendimento de Dissídio
Coletivo, por exemplo.

[Ver Anexo IV]

Favor esclarecer a razão do modelo econômico desconsiderar
pagamento de tributos como PIS e COFINS dos anos 1 ao ano 3 do
contrato, conforme modelagem apresentada no MATERIAL DE APOIO.

Tendo em vista que esses impostos são incidentes sobre a RECEITA
BRUTA da CONCESSIONÁRIA, não podemos crer que a modelagem
considerou que tais impostos seriam incidentes sobre o lucro da
operação, o que seria um erro primário. Solicitamos, portanto,
esclarecimentos sobre o motivo de tal interpretação de isenção de
tributos federais, o que compromete o resultado econômico do modelo
apresentado.

O projeto referencial apresentado como material de apoio  não é vinculante. Os números 
dispostos nesse material, incluindo seus resultados, representam um cenário plausível que não 
eliminam estudos da viabilidade da própria licitante.
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119

Item 22.1, inciso VIII e Item 19.2.2 do Contrato: “Excetuadas
unicamente as hipóteses em sentido contrário previstas em
disposições expressas deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA
assume integral responsabilidade pelos riscos inerentes à
operação e execução dos serviços e atividades previstos no objeto
deste CONTRATO, incluindo os principais riscos relacionados a
seguir:
(...)
VIII - obtenção de autorizações, licenças, permissões e/ou
certificações, de qualquer tipo, a serem emitidas por autoridades
administrativas ou laboratórios credenciados, exigidas para a
prestação dos serviços e/ou para execução dos INVESTIMENTOS

  OBRIGATÓRIOSeeventuais INVESTIMENTOS ADICIONAIS, incluídos
os prazos e custos envolvidos com o processo, bem como
eventuais decisões judiciais que suspendam a sua execução;”

“19.2.2. Na hipótese dos prazos previstos na Item 19.2
demonstrarem-se de cumprimento inviável, sem que ações e/ou
omissões da CONCESSIONÁRIA tenham contribuído para a
inexequibilidade dos prazos, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar 

A Item 22.1.VIII do Contrato estabelece, entre outros, que a
Concessionária assume integral responsabilidade pelos riscos de
obtenção de certificações.
Sendo assim, é correto afirmar que a Item
19.2.2 do Contrato é uma exceção à disposição geral da Item 22.1.VIII do
Contrato?

O entendimento está incorreto. A previsão da Cláusula 19.2.2 do Contrato não altera a alocação 
de riscos do Contrato, restringindo-se aos efeitos nela expressamente previstos, quais sejam, a 
possibilidade de dilatação dos prazos previstos na Cláusula 19.2 do Contrato e de afastamento da 
penalidades.

120 Item 19.1, III, alínea f, da Minuta de Contrato de Concessão

A alínea f do iniciso III da Item 19.1 exige que a CONCESSIONÁRIA
obtenha e mantenha vigente a “Certificação GLI-23, com base nos
standards exarados pela Gaming Laboratories International LLC.”
Considerando que essa Certificação GLI-23 se refere a Terminais de
Video Loterias (Video Lottery Terminals), questiona-se se o PODER
CONCEDENTE pretende permitir que a CONCESSIONÁRIA implante tais
equipamentos neste Contrato. Em caso afirmativo, é necessário detalhar
tal possibilidade em uma série de dispositivos do EDITAL e da MINUTA
DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

Observar a literalidade dos dispositivos mencionados

121 Item 23.5 da Minuta de Contrato de Concessão
Favor esclarecer o conteúdo das Items 23.2.1 e 23.2.2, uma vez que
estas não estão contidas na MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO.

Na Cláusula 23.5 do Contrato, as remissões às Cláusulas 23.2.1 e 23.2.2 devem ser lidas como 
remissões às Cláusula 23.3 e 23.4 do Contrato.

122 Item 23.5 da Minuta de Contrato de Concessão

Favor esclarecer a porcentagem a ser compreendida pela leitura do
trecho “que corresponderá a [●]% ([●] por cento) ”, uma vez que este
valor não se encontra previsto na MINUTA DO CONTRATO DE
CONCESSÃO.

Diante da lacuna na minuta do CONTRATO, que não indica o percentual do impacto econômico-
financeiro considerado para fins de reequilíbrio do CONTRATO, e considerando que o reequilíbrio 
não incluirá valores relacionados a atos praticados para defesa da não incidência do tributo, é 
correto o entendimento de que o percentual em branco na minuta do CONTRATO corresponderá 
a 110% (cento e dez por cento)?
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123 Edital – 3.1

Observado o entendimento do TCE no Acórdão (p. 58) sobre a
necessidade de demonstração detalhada do lastro do projeto referencial
que embase o valor estimado dos investimentos e do valor mínimo da
outorga fixa, componentes do valor estimado do contrato,
demonstrando suas premissas e fontes, e considerando que o material
de apoio disponibilizado pela Secretaria de Orçamento e Gestão se
refere tão somente a um resumo da modelagem econômicofinanceira,
insuficiente para os fins descritos, é correto o entendimento de que será
apresentada retificação ao edital para inclusão de anexo do projeto
referenciale detalhamento das premissas econômico-financeiras?

Dado o caráter não vinculante do projeto referencial, o entendimento técnico e jurídico é o de 
que não deve integrar o edital como anexo. A prática do Estado nos processos de desestatização  
consiste em disponibilizar,  juntamente com o edital, material de apoio cotendo todos os 
números da modelagem e seus respectivos resultados, considerados suficientes para a plena 
compreensão das variáveis envolvidas no objeto da concessão. A modelagem considerou que os 
investimentos dos Pontos de Venda não virtuais não serão realizados pela SPE e sim pelos 
próprios pontos de venda.

124 Item 3.1 do Edital

Considerando o valor estimado do CONTRATO, entendemos que ele
incluiria, inclusive, todos os investimentos da CONCESSIONÁRIA,
definidos no montante de R$ 29.154.743,00 (conforme apontado na
página 10 do documento PowerPoint “Material de Apoio - Modelagem
Projeto Referencial ”). Diante disso, favor confirmar que o valor
estimado do CONTRATO indicado no EDITAL também considera os
ajustes pela inflação, bem como se considera os custos decorrentes da
necessária reposição tecnológica durante o prazo de concessão.

O Valor do contrato corresponde ao valor dos Investimentos Iniciais, somados a Outorga na data 
base de set/2022.

125

No item 3.1. do Edital anterior O VALOR ESTIMADO DO
CONTRATO era de R$ 1.041.334.628,86, e o mesmo item do Edital
ora publicado prevê um valor de R$ 935.458.198,59,
correspondente ao valor estimado do somatório dos
investimentos a cargo da CONCESSIONÁRIA, incluindo a
OUTORGA FIXA MÍNIMA.

Tendo em vista que os números apresentados no MATERIAL DE APOIO
do Edital, com os estudos técnicos que definiram o tamanho do
mercado, são extremamente superficiais, impossibilitando os potenciais
interessados de entender as análises e projeções utilizadas, solicitamos
a informação da razão de ter havido uma REDUÇÃO do valor total do
contrato, e consequentemente dos investimentos da Concessionária, e
ao mesmo tempo ter havido um aumento de quase 200% no valor da
outorga fixa?
Quais as alterações no Edital que levaram a CEL a promover uma
REDUÇÃO da projeção de investimento de mais de R$ 700 MILHÕES
anteriormente previsto para pouco mais de R$ 29 MILHÕES na versão
atual do Edital, atingindo mais de 95% de redução do investimento
previsto excluindo-se a Outorga Fixa?

Dado o caráter não vinculante do projeto referencial, o entendimento técnico e jurídico é o de 
que não deve integrar o edital como anexo. A prática do Estado nos processos de desestatização  
consiste em disponibilizar,  juntamente com o edital, material de apoio cotendo todos os 
números da modelagem e seus respectivos resultados, considerados suficientes para a plena 
compreensão das variáveis envolvidas no objeto da concessão. A modelagem considerou que os 
investimentos dos Pontos de Venda não virtuais não serão realizados pela SPE e sim pelos 
próprios pontos de venda.
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126 Item 4 – Anexo 14 – Funcionamento das Contas da Concessão
Favor esclarecer se os prêmios pagos pela rede de comercializadores
diretamente aos jogadores (valores abaixo de 1 salário mínimo) podem
ser descontados do valor a ser depositado na conta de payout?

Nos termos do item 4.1.2 do Anexo 14 do Edital, não será exigido o depósito de qualquer valor na 
CONTA DE PAYOUT, para os PRODUTOS LOTÉRICOS que prevejam o pagamento dos PRÊMIOS 
imediatamente após a comercialização, em meio físico ou virtual, desde que o APOSTADOR tenha 
recebido o valor do PRÊMIO, diretamente da CONCESSIONÁRIA, de subcontratado desta, ou 
através da disponibilização do correspondente crédito em sua CARTEIRA DIGITAL. 

127 Item 4 – Anexo 14 – Funcionamento das Contas da Concessão

Para os produtos lotéricos em venda, com sorteio em uma data
específica, é correto o entendimento de que o depósito do valor
correspondente ao payout deve ser depositado/transferido para conta
de payout somente após a realização do respectivo sorteio?

O entendimento está incorreto. Nos termos da Cláusula 4.1 do Anexo 14 do Edital, deverá ser 
depositado, na CONTA DE PAYOUT, saldo financeiro equivalente, no mínimo, ao volume de 
recursos necessários para pagamento dos PRÊMIOS previstos, nos respectivos PLANOS DE 
JOGOS, em função dos PRODUTOS LOTÉRICOS já comercializados, cujo SORTEIO ou evento 
equivalente que origine o direito ao recebimento de PRÊMIOS não tenha sido ainda realizado. Os 
valores devem ser depositados no prazo previsto no item 4.2 do Anexo 14 do Edital.

128

Item 4.2.3 do Edital: “Decairá do direito de impugnar os termos
do presente EDITAL, na forma do artigo 41, §2º, da Lei Federal nº
8.666/1993, a LICITANTE que não o fizer até o segundo dia útil
que anteceder à data estabelecida para a SESSÃO PÚBLICA de
entrega dos ENVELOPES”.

Em face da disposição do item 4.2.3 do Edital, os licitantes interessados
poderão impugná- lo em até 2 dias úteis da abertura da sessão pública.
Sendo assim, (i) considerando que há possibilidade da Comissão de
Licitação não analisar a impugnação à tempo da sessão pública, e (ii)
sabendo que o TCE/SP entende que deve ser oferecido tempo hábil ao
licitante para adequar a sua proposta após oferecimento de resposta
pelo órgão licitante, questiona-se: (a) qual o prazo de análise da
impugnação apresentada; e (ii) caso a resposta não seja concedida em
até 1 dia útil da sessão pública, ela será suspensa ou reagendada?

As impugnações apresentadas serão respondidas nos prazos aplicáveis, observando a Lei estadual 
nº 10.177/1998 e a jurisprudência pertinente. Quaisquer concessões de prazo serão avaliadas em 
face da situação concreta, diante da legislação vigente.

129

Item 5.2 - Tendo em vista que o valor proposto para outorga fixa
no Edital original era de R$ 313.503.628,86 e o Edital ora
republicado prevê uma outorga fixa da ordem de R$
906.303.455,65

Por favor esclarecer quais os estudos técnicos que nortearam a
definição deste valor como outorga fixa mínima, tendo em vista que o
disposto no MATERIAL DE APOIO é bastante superficial, além de
informar o motivo da projeção das vendas totais no novo edital ter
duplicado, enquanto o valor da outorga fixa quase triplicou.
Qual a razão de tamanha discrepância?

Dado o caráter não vinculante do projeto referencial, o entendimento técnico e jurídico é o de 
que não deve integrar o edital como anexo. A prática do Estado nos processos de desestatização  
consiste em disponibilizar,  juntamente com o edital, material de apoio cotendo todos os 
números da modelagem e seus respectivos resultados, considerados suficientes para a plena 
compreensão das variáveis envolvidas no objeto da concessão. A modelagem considerou que os 
investimentos dos Pontos de Venda não virtuais não serão realizados pela SPE e sim pelos 
próprios pontos de venda.
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CONTRATO
5.2 Integra o objeto da CONCESSÃO a execução, pela
CONCESSIONÁRIA, das seguintes atividades:
V - a contratação de VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliação
da qualidade e desempenho dos serviços prestados pela
CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO e dos ANEXOS; e

Tendo em vista que a Contratação de entidade de verificação
independente é uma exigência contratual, favor esclarecer como a CEL
chegou ao valor de pouco mais de R$ 120.000,00 reais por mês (R$
1.500.000,00/ano) para realização de tais serviços, conforme consta nos
números superficiais apresentados no MATERIAL DE APOIO? Houve
cotação formal? Quantas propostas foram recebidas?
Ainda com relação a este item, qual a razão da CEL ter considerado este
valor SEM QUALQUER REAJUSTE ao longo dos 20 anos do contrato no
Business Plan do MATERIAL DE APOIO?
A CEL entende que um prestador de serviços independente irá operar
durante 20 anos sem receber nenhum reajuste pelos serviços prestados
que são muito especializados e relevantes para o cumprimento
contratual?
Quais os índices inflacionários adotados no estudo
econômico/financeiro para evolução das despesas e previsão das
receitas?

. Os valores indicados foram referenciados em outros processos de concessão e parcerias 
promovidos pelo Estado. Nada obstante, o projeto referencial apresentado como material de 
apoio  não é vinculante. Os números dispostos nesse material, incluindo seus resultados, 
representam um cenário plausível que não eliminam o fato de que a licitante deve realizar 
estudos próprios para formular sua proposta.

131 Item 5.2

O Edital prevê o pagamento de outorga fixa mínima de
R$906.303.455,65 (item 5.2). Ocorre que no Edital anterior (nº
01/2022), a outorga fixa mínima era de R$ 313.503.628,86. Qual a
justificativa e os fundamentos técnicos e econômicos para essa
alteração? Qual o documento da fase de interna da licitação que
fundamenta essa alteração e justifica tecnicamente o novo valor de
outorga mínima?

Dado o caráter não vinculante do projeto referencial, o entendimento técnico e jurídico é o de 
que não deve integrar o edital como anexo. A prática do Estado nos processos de desestatização  
consiste em disponibilizar,  juntamente com o edital, material de apoio cotendo todos os 
números da modelagem e seus respectivos resultados, considerados suficientes para a plena 
compreensão das variáveis envolvidas no objeto da concessão. A modelagem considerou que os 
investimentos dos Pontos de Venda não virtuais não serão realizados pela SPE e sim pelos 
próprios pontos de venda. Os elementos decisórios constam dos autos administrativos próprios, 
cuja publicação não se exige.

132

Item 6.2 do Edital: “A RECEITA OPERACIONAL BRUTA auferida pela
CONCESSIONÁRIA será considerada para fins de cálculo do valor
devido a título de OUTORGA VARIÁVEL e ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO
no âmbito da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO e ANEXOS”.

O item 6.2 do Edital faz menção à “RECEITA OPERACIONAL
BRUTA”.Contudo, verifica-se que o Anexo 7 do Edital – Glossário,
menciona o termo “RECEITA BRUTA OPERACIONAL”.Sendo assim,
questiona-se se o termo presente no item 6.2 deve ser lido, na verdade,
como “RECEITA BRUTA OPERACIONAL”, constante no Anexo 7 do Edital.

O entendimento está correto. O termo constante do item 6.2 do Edital corresponde à "RECEITA 
BRUTA OPERACIONAL" definida no Anexo 7 do Edital.

133 Item 7 – Anexo 3 – Caderno de Encargos
Favor informar se existe alguma obrigação para que a plataforma de
gestão seja de propriedade e de desenvolvimento interno da
CONCESSIONÁRIA, respeitados os requisitos técnicos.

Não há qualquer restrição no Edital ou no Contrato quanto à propriedade da Plataforma de 
Gestão, desde que atendidas as exigências e respeitados os demais dispostivos contratuais.

134

Item 7.1. Poderão participar da LICITAÇÃO sociedades e demais
pessoas jurídicas, entidades brasileiras ou estrangeiras,
isoladamente ou reunidas em CONSÓRCIO, cuja natureza e objeto
sejam compatíveis com sua participação na LICITAÇÃO, desde que
satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste
EDITAL.

Está correto nosso entendimento de que, pelo menos, uma das
empresas participantes do consórcio deve ter em seu objeto a operação
de produtos lotéricos, que é o objeto do Edital?

O entendimento não está correto. Basta que sejam cumpridos os requisitos de habilitação, 
podendo a experiência anterior em serviços lotéricos ser comprovada pela licitante, por si ou por 
pessoa física por ela contratada, ou mesmo por terceiro subcontratado, como condição para a 
assinatura do Contrato, na forma do item 15.5, inciso IV, do Edital.
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Edital, item 7.1. “Poderão participar da LICITAÇÃO sociedades e
demais pessoas jurídicas, entidades brasileiras ou estrangeiras,
isoladamente ou reunidas em CONSÓRCIO, cuja natureza e objeto
sejam compatíveis com sua participação na LICITAÇÃO, desde que
satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste
EDITAL.”

Conquanto o Edital de Licitação seja claro quanto à participação de
sociedades estrangeiras na Concorrência, verificou-se que até o
momento não foram disponibilizados os documentos da licitação em
inglês. Assim, visando a conferir a isonomia de participação entre os
licitantes nacionais e estrangeiros, assim como a ampliação da
competitividade do certame, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº
8.666/93, requer-se que sejam disponibilizadas as versões em inglês,
com a devida e inequívoca devolução do prazo, conforme previsto no
art. 21, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, considerando o impacto para a
formulação das propostas. Considerando o quanto solicitado no item 1
acima, requer-se a republicação com o intervalo mínimo de 60 dias para
a reapresentação das propostas.

Não há previsão legal que obrigue a conversão dos documentos da licitação para outros idiomas. 
Cabe esclarecer, ainda, que, com relação aos prazos, foi atendido o prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias estabelecido no artigo 21, § 2º, II, "a", da Lei Federal nº 8.666/1993.

136 Itens 7.5 e 12.26.2 do Edital

Favor confirmar nosso entendimento de que se a empresa detentora
dos documentos de comprovação de qualificação técnica for uma
empresa controladora estrangeira, para fins de comprovação dos
requisitos dos itens 12.26.2 e 12.9 do EDITAL, a empresa controladora
estrangeira poderá apresentar documentos equivalentes nos termos do
item7.5 do EDITAL ou informar a inexistência de documentos
equivalentes no termos do item 7.5.1.2 d EDITAL.

O item 12.26.2 do Edital exige que a empresa detentora do atestado comprove o atendimento de 
requisitos de habilitação. Se a empresa detentora do atestado for sociedade ou entidade 
estrangeira que não funcione no Brasil, deverá atender, tanto quanto possível, às condições de 
habilitação, nos termos do item 7.5 do Edital, podendo se valer da disciplina prevista nos subitens 
do item 7.5 do Edital, desde que dentro dos termos previstos, sem prejuízo da observância, no 
que couber, dos itens 9.22 e 9.23 do Edital. 

137 Itens 7.5, 12.24.3 e 12.26.2 do Edital

Favor confirmar nosso entendimento de que se o LICITANTE for um
CONSÓRCIO composto por empresas nacionais e estrangeiras, os
documentos de comprovação de qualificação técnica poderão ser
apresentados em nome de uma ou mais empresas componentes do
CONSÓRCIO, nos termos do item 12.24.3 do EDITAL, sendo que em
relação àqueles documentos equivalentes ou inexistentes aplicáveis às
empresas estrangeiras, aplicar-se-á o disposto no item 7.5 do EDITAL.

O item 12.24.3 do Edital admite, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos atestados de 
um ou mais integrantes do consórcio, observado o requisito previsto no item 12.24.2 do Edital. 
Além disso. nos termos do item 12.2 do Edital, em caso de consórcio, cada consorciada deverá 
atender individualmente às exigências relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
trabalhista e qualificação econômico-financeira, excetuado o disposto no item 12.20 do Edital. 
Nesse contexto, se a  integrante do consórcio for sociedade ou entidade estrangeira que não 
funcione no Brasil, deverá atender, tanto quanto possível, às condições de habilitação, nos 
termos do item 7.5 do Edital, podendo se valer da disciplina prevista nos subitens do item 7.5 do 
Edital, desde que dentro dos termos previstos, sem prejuízo da observância, no que couber, dos 
itens 9.22 e 9.23 do Edital. 
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138
Item 7.8.3 do Edital e Item 39.5 da Minuta de Contrato de
Concessão 

É correto o entendimento de que, durante a execução do CONTRATO DE
CONCESSÃO, a SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (“SPE”) poderá
ter até 20% (vinte por cento) de sua composição acionária transferida
para terceiros (desde que tal transação não constitua uma transferência
de controle acionário da SPE), devendo notificar o PODER CONCEDENTE
no prazo de quinze (15) dias após a consumação de tal transação?

O entendimento não está correto. A Cláusula 39.5, inciso I, do Contrato não prevê um limite 
máximo de 20% de alteração da composição acionária da SPE, nos termos indicados no pedido de 
esclarecimento. A Cláusula 39.5, inciso I, do Contrato versa sobre as operações e situações que 
devem ser comunicadas ao Poder Concedente e prevê que alterações na composição acionária da 
SPE que impliquem transferência de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das ações com direito a 
voto na SPE, mas que não impliquem Transferência de Controle Acionário, dependem de 
comunicação ao Poder Concedente, em até 15 (quinze) dias depois de consumados, sob pena de 
aplicação das sanções descritas no Contrato.

139
Item 7.8.5 do Edital e Item 39.5 da Minuta de Contrato de
Concessão

Favor confirmar que, após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a
SPE poderá incorporar acionistas adicionais, não integrantes do
CONSÓRCIO licitante, desde que mantenha a composição acionária
relevante dos integrantes do consórcio original.

Nos termos do item 7.8.3 do Edital, "Não será admitida a inclusão, substituição, retirada ou 
exclusão de qualquer consorciada, tampouco a alteração na proporção de participação das 
consorciadas, ou, ainda, a substituição da empresa líder, até a data de assinatura do contrato, 
momento a partir do qual deverão ser observadas as regras contratuais para qualquer alteração 
na composição societária da Concessionária". Desse modo, uma vez celebrado o Contrato, 
poderá, desde que observadas as regras contratuais pertinentes, haver alterações na composição 
societária da Concessionária. 

140

Item 8.9.1 do Edital: “Solicitar às LICITANTES, a qualquer
momento, esclarecimentos sobre GARANTIA DE PROPOSTA,
PROPOSTA DE PREÇO, lances e/ou os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO apresentados, admitindo-se o saneamento de
falhas de caráter formal ou material, ou a complementação de
insuficiências, desde que os elementos faltantes possam ser
apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de
desclassificação da PROPOSTA DE PREÇO ou inabilitação da
LICITANTE.”

Item 8.11 do Edital: “Em prestígio ao princípio da
instrumentalidade das formas e como forma de ampliar a
competição no certame, erros ou inconformidades não
prejudicarão a classificação ou habilitação de nenhum LICITANTE,
caso possam ser superados de modo eficaz pelas providências
previstas no item 8.9.”

Item 9.20 do Edital: “Será admitida a correção de vícios nos
documentos apresentados pelas LICITANTES, caso possam ser
corrigidos no prazo de 3 (três) dias úteis previsto no item 8.9.1, 

O artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 assim dispõe: “§ 3º É
facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta. ”.

Dessa forma, é correto o entendimento de que o saneamento de falhas,
a complementação de insuficiências e a correção de vícios não
importará na apresentação de novo documento que deveria constar
originalmente na proposta em observância à vedação expressa contida
no dispositivo legal acima? Além disso, questiona-se quais seriam as
falhas materiais passíveis de saneamento e se estas não importariam em
alteração de conteúdo de documentos apresentados.

O entendimento está incorreto. No âmbito do Estado de São Paulo, o poder de diligências da 
Comissão em processos licitatórios é regido pelos §§ 4º, 5º e 6º do artigo 40 da Lei estadual nº 
6.544/1989, que fundamentam os itens do Edital citados. 
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141

Item 9. Item NONA – DOS VALORES MINÍMOS DE PAYOUT
MÍNIMO
1.1 A CONCESSIONÁRIA deverá considerar os seguintes PAYOUTS
MÍNIMOS em seus PLANOS DE JOGOS:
VI - para PRODUTOS LOTÉRICOS que se enquadrem na
modalidade APOSTAS DE QUOTA FIXA: 70% (setenta por cento);

Favor esclarecer a razão da modelagem econômica constante do
MATERIAL DE APOIO considerar um payout de 55% para Apostas de
Cota Fixa, enquanto a Item 9 do Contrato exige um payout mínimo de
70% para tal modalidade.
ARRECADAÇÃO PREVISTA

[Ver Anexo I]

Pequena amostra do modelo apresentado, contemplando 55% de
payout na modalidade Apostas de Cota Fixa
Entendemos que um modelo com um erro dessa natureza, e de
avaliação tão elementar e simples, compromete a segurança de todos os
dados apresentados na modelagem econômica, que sofrerá grande
impacto com a variação de 15% na premiação desta modalidade.
Com base na constatação de erro tão grave, indagamos se a CEL irá
manter a data prevista para o Edital mesmo com tamanho equívoco ou
irá rever todas as inconsistências e republicar o Edital, tendo em vista
que as alterações necessárias afetam inequivocamente a apresentação
de propostas?

Erro material. Devem ser considerados 55% (cinquenta e cinco por cento), para o inciso VI 
subitem 9,1  (que deve ser lido como 9.1.). em confomidade com os elementos numéricos 
contidos no mateiral de apoio. E o correto é payout

142 Item 9 da Minuta de Contrato de Concessão

Considerando as melhores práticas internacionais e visando alcançar os
melhores patamares de vendas, é correto o nosso entendimento de que
o cumprimento do payout mínimo será alcançado como média, para
cada modalidade de jogo, dos planos de jogos ao longo de um período
de 5 anos, admitindo a recuperação de eventuais déficit nos 5 anos
sucessivos? Em caso positivo, favor confirmar nosso entendimento de
que, no final da execução do contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá pagar
ao PODER CONCEDENTE eventuais déficits não recuperados?

Observar o item 9.1 (antes lido como 1.1.), combinado com o esclarecimento prestado para o 
questionamento 155 abaixo.

143

Item 9.10.4 do Edital: “Os documentos poderão ser assinados
eletronicamente, desde que mediante certificação digital, nos
termos do § 1º, do artigo 10, da Medida Provisória nº 2.200-
2/2001, e no artigo 5º, do Decreto Estadual nº 64.355/2019”.

O item 9.10.4 do Edital estabelece a possibilidade de uso de assinatura
eletrônica nos documentos a serem apresentados.
Sendo assim, questiona-se se a certificação digital também é aceita em
documentos estrangeiros. Se sim, em quais termos?

A certificação digital é válida para quaisquer documentos em forma eletrônica, desde que nos 
termos do § 1º, do artigo 10, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, e do artigo 5º, do Decreto 
Estadual nº 64.355/2019, sendo que, quanto aos documentos estrangeiros, deverá ocorrer 
também a observância, no que couber, dos requisitos previstos nos itens 9.22 e 9.23 do Edital. 

144

Item 9.15. A ausência de qualquer das declarações exigidas da
LICITANTE neste EDITAL poderá ser suprida por declaração formal
e escrita da LICITANTE, de igual teor, entregue na própria SESSÃO
PÚBLICA, sendo expressamente registrada em ata, ou em
diligência efetuada pela CEL, conforme o item 8.9 deste EDITAL.

Por favor esclarecer se na visão da CEL tal Item não fragiliza a lisura do
processo licitatório, tendo em vista que a própria CEL está
reconhecendo, previamente, que a LICITANTE pode deixar de apresentar
declarações que deveriam ser obrigatórias, substituindo por uma
autodeclaração?

Não há qualquer ilegalidade ou violação da lisura do processo licitatório pela previsão citada, cuja 
disciplina é adotada em todos os projetos de concessão do Estado de São Paulo e compatível com 
o artigo 40, §§ 5º e 6º, da Lei Estadual nº 6.544/1989.
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145 Página 10 – Material de Apoio – Modelagem Projeto Referencial

A Modelagem do Projeto Referencial apresenta tabela de investimentos
do Ano 1 da Concessão, tendo como valor total de “Investimentos” a
quantia de 29.154.743” (R$ 29.154.743,00). Esta mesma tabela,
contudo, indica que os valores devem ser considerados em milhares –
“Valores em R$ Mil”. Caso fosse respeitado este comando, o valor total
de “Investimentos” a ser considerado seria de R$ 29.154.743.000,00
(“29.154.743” x 1000). Assim, favor confirmar qual é o valor correto a
ser considerado: R$ 29.154.743,00 ou R$ 29.154.743.000,00 ?

O Valor é R$ 29.154.743,00 (vinte e nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e 
quarenta e três reais)

146 Página 10 – Material de Apoio – Modelagem Projeto Referencial

Considerando que o valor total de “investimentos” da Concessionária no
ano 1 da Concessão seja de R$ 29.154.743,00, este valor inclui todos os
investimentos necessários para o prazo integral da concessão (20 anos)?
Caso positivo, este valor inclui também os custos de atualização
tecnológica?

São valores de investimentos iniciais, apoiados nos estudos oriundos do PMI. Nada obstante, 
cada licitante deverá fazer suas projeções, dado o caráter não vinculante do projeto referencial.

147 Página 11 – Material de Apoio – Modelagem Projeto Referencial
Nosso entendimento está correto de que a Modelagem do Projeto
Referencial não considera nenhum ajuste decorrente de inflação?

O modelo foi realizado em termos reais, sem efeitos da inflação. Cada licitante deverá fazer suas 
próprias projeções para formular sua proposta.

148 Página 11 – Material de Apoio – Modelagem Projeto Referencial

Está correto nosso entendimento de que a Modelagem do Projeto
Referencial está apresentando uma TIR (Taxa Interna de Retorno) de
11,54% (onze vírgula cinquenta e quatro por cento), apesar de, no Brasil,
a taxa SELIC se encontrar no patamar atual de 13,75% (treze vírgula
setenta e cinco por cento)?

É correto, devendo ser considerado que o projeto referencial apresentado como material de 
apoio  não é vinculante. Os números dispostos nesse material, incluindo seus resultados, 
representam um cenário plausível que não eliminam estudos da viabilidade da própria licitante. 

149
Página 4, 5 e 6 – Material de Apoio – Modelagem Projeto
Referencial

Nos documentos do EDITAL, faz-se referência a alguns exemplos de
RECEITA ACESSÓRIA, tais como seguro, serviços financiários ou
comerciais (recargas). É de conhecimento público que tais serviços têm
uma margem de distribuição/vendas de aproximadamente 5% (cinco por
cento). Sendo assim, é correto o entendimento de que o PODER
CONCEDENTE pretende se apropriar de 10% (dez por cento) da
arrecadação bruta, antes de tributos? Caso positivo, qual seria o
fundamento para atribuição dessa porcentagem?

Com base em premissa e parâmetros usualmente adotados pelo Estado em outras concessões.

150
Página 4, 5 e 6 – Material de Apoio – Modelagem Projeto
Referencial

Qual é o fundamento para se aplicar o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO de 1%
(um por cento) sobre a arrecadação bruta das RECEITAS ACESSÓRIAS?
Nos documentos da LICITAÇÃO, não se identificou menção à aplicação
do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO sobre Receitas Acessórias.

Com base em premissa e parâmetros usualmente adotados pelo Estado em outras concessões.
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151
Páginas 4, 5 e 6 – Material de Apoio – Modelagem Projeto
Referencial

É correto o entedimento de que sobre as RECEITAS ACESSÓRIAS incide
um percentual de 10% (dez por cento) de transferência para o PODER
CONCEDENTE?

É correto, incidindo sobre a receita efetivamente apropriada pela Concessionária a título de 
Receita Acessória

152
Páginas 4, 5 e 6 – Material de Apoio – Modelagem Projeto
Referencial

Favor esclarecer qual tipo de RECEITA ACESSÓRIA foi considerada para
que se tenha uma ARRECADAÇÃO BRUTA TOTAL, no período de 20
(vinte) anos, de cerca de 35% (trinta e cinco por cento) com referência
às apostas de cota fixa?

Conforme premissa usualmente adotada em estudos de viabilidade de concessões do Estado, foi 
estimada Receita Acessória de 3% das arrecadações.

153 Página 9 – Material de Apoio – Modelagem Projeto Referencial

Os custos de pessoal da CONCESSIONÁRIA foram estipulados com o
mesmo valor fixo nos primeiros 4 (quatro) anos de CONCESSÃO,
ignorando a obrigação legal da CONCESSIONARIA de reajustar os salários 
de empregados pelo correspondente dissidio coletivo. Qual é o
fundamento para que os custos de pessoal sejam considerados fixos
durante os 4 primeiros anos de CONCESSÃO?

O projeto referencial apresentado como material de apoio  não é vinculante. Os números 
dispostos nesse material, incluindo seus resultados, representam um cenário plausível que não 
eliminam estudos da viabilidade da própria licitante. 

154 Página 9 – Material de Apoio – Modelagem Projeto Referencial
Favor esclarecer o que significa o termo “Premiação” nesta modelagem,
pois o valor total indicado na linha “Premiação” não está alinhado com o
pagamento total de payout previsto na página 8.

Premiações concedidas pela Concessionária a empregados e outros colaboradores por 
desempenho e eventuais cumprimentos de metas.

155 Slide 2 do Material de Apoio

Tendo em vista que a minuta de contrato de concessão, na Item 9.1 VI,
determina que a modalidade de Loteria de Quota Fixa deve estabelecer
70% de payout, a indicação, no slide 2 do material de apoio, possui erro
material e onde consta 55% de payout deve se considerar 70%, nos
termos do contrato. O entendimento está correto?
Ainda no slide 2 do material de apoio consta a expressão “payoff”. No
entanto o correto seria “payout”. O entendimento está correto?

Erro material. Devem ser considerados 55% (cinquenta e cinco por cento), para o inciso VI 
subitem 9,1  (que deve ser lido como 9.1.). em confomidade com os elementos numéricos 
contidos no mateiral de apoio. E o correto é payout
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156 Íntegra do Edital

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que fossem
disponibilizados os estudos da fase de Procedimento de Manifestação
de Interesse e os estudos que justificaram a adoção do modelo
licitatório em um documento consolidado. Contudo, issi não foi
realizado porque não foram disponibilizadas as decisões administrativas
e pareceres técnicos que justificaram e consolidaram a adoção dos
modelos escolhidos, tendo sido apresentado apenas os estudos de PMI.
Diante disso, solicita-se que seja esclarecido quais decisões que
fundamentaram e consolidaram a escolha do modelo licitatório e que
tais decisões sejam disponibilizadas, em conjunto com os pareceres
técnicos e jurídicos que porventura as tenham fundamentado.

Os pareceres e as decisões que deram cauxa à consolidação do modelo licitatório constam dos 
autos administrativos correspondentes, não exigíveis de publicação com o edital.

REINALDO IAPEQUINO
Presidente da Comissão Especial de Licitação
São Paulo, 24 de novembro de 2022
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