
 

 

À Comissão de Licitação da Concorrência Internacional nº 02/2022 da Secretaria de 

Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de Concorrência Internacional nº 02/2022 

 

NGT Brasil Tecnologia e Atividades Lotéricas Ltda., pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 29.775.977/0001-62, com sede na Alameda 

Prudente de Moraes, nº 86, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.430-234, por meio de 

seus advogados, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar1  

Impugnação ao Edital 

no âmbito do Edital de Concorrência em epígrafe, com fulcro no art. 3º, 

§ 1º, I da Lei 8.666/93 e itens 4.2 e 4.2.3 do Edital de Concorrência, conforme as razões 

expostas a seguir.   

 

 
1 Contrato social. 
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1. Síntese fática 

A Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo deu início à 

realização dos estudos para a implantação da Loteria no Estado com a publicação do 

Edital de Chamamento Público nº 04/2021. Doze empresas foram autorizadas a 

apresentar estudos e a maioria delas o fez. 

A partir do material recebido, a Secretaria realizou audiência pública em 

31/01/2022 informando que havia elaborando um modelo de licitação para a loteria 

de São Paulo, a partir dos estudos realizados. A audiência pública foi realizada e foi 

autorizada a concessão dos serviços lotéricos. 

Em 24/02/2022, houve a publicação do primeiro Edital para a concessão 

dos serviços lotéricos do Estado de São Paulo (Edital de Concorrência Internacional 

nº 01/2022). Publicado esse Edital, diversas empresas interessadas apresentaram 

representações perante o TCE/SP, requerendo a revisão ou anulação do certame.  

O TCE/SP, no âmbito das TC-008544.989.22-1, TC-008622.989.22-6, TC 

008769.989.22-9 e TC-008936.989.22-7, julgou parcialmente procedentes as 

representações apresentadas, e determinou que a Secretaria de Orçamento e Gestão 

do Estado de São Paulo procedesse “à anulação da Concorrência Internacional n.º 

01/2022, nos termos do artigo 49 da Lei de Licitações, em razão da necessidade de 

ampla revisão do estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão.” 

Passado algum tempo, em 31/10/2022, a Secretária de Obras e Gestão 

publicou novo Edital para concessão dos serviços lotéricos do Estado (Concorrência 

Internacional nº 02/2022), cujo objeto é: “a CONCESSÃO dos SERVIÇOS PÚBLICOS 

LOTÉRICOS nas MODALIDADES de APOSTAS DE QUOTA FIXA, LOTERIA DE PROGNÓSTICO 

ESPECÍFICO, LOTERIA DE PROGNÓSTICO ESPORTIVO, LOTERIA DE PROGNÓSTICO 

NUMÉRICO, LOTERIA INSTANTÂNEA, LOTERIA PASSIVA, além das demais MODALIDADES 

eventualmente autorizadas por lei federal, neste último caso sujeitas à anuência prévia 
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do PODER CONCEDENTE, compreendendo as atividades e encargos detalhados no 

CONTRATO e ANEXOS “. 

Contudo, com o devido respeito, o novo Edital publicado pelo Estado de 

São Paulo permanece eivado de vícios que devem ser corrigidos para garantir a 

higidez do certame e possibilitar a realização de propostas adequadas pelos 

licitantes, além de não ter atendido as determinações expressas do TCE/SP. 

Diante disso, e buscando resguardar o seu direito, apresenta-se 

impugnação ao Edital, pelos fundamentos que passam a ser expostos na sequência.  

 

2. A NGT e seu interesse em participar da licitação 

A NGT Brasil Tecnologia e Atividades Lotéricas Ltda. possui ampla 

experiência e notoriedade no setor de loterias e entretenimento, possuindo know how 

específico para operações de jogos lotéricos e congêneres em diversas jurisdições do 

mundo, sempre atuando em mercado regulado e com licenças e certificações 

necessárias.  

Por esses motivos, a NGT vem acompanhando e participando da 

realização de estudos em todo país para contribuir com a implementação de 

delegação de Loteria Estadual. A NGT participou dos estudos promovidos pelo Estado 

de São Paulo, e os estudos da NGT foram selecionados no Estado do Maranhão para 

a delegação das atividades lotéricas. 

Nesse cenário, a NGT pretende explorar os serviços de loterias estaduais 

no Brasil, inclusive tendo sido habilitada e credenciada para explorar as loterias do 

Estado do Maranhão. Nesse contexto, a NGT tem a firme intenção de participar da 

licitação para concessão dos serviços lotéricos no Estado de São Paulo. 

No entanto, o Edital contém ilegalidades manifestas que devem ser 

objeto de impugnação, com o devido respeito. É o que se passa a demonstrar. 
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3. A ausência de justificativa da escolha do modelo de 

operador com exclusividade - Viabilidade de competição 

para prestação dos serviços lotéricos no Estado de São 

Paulo 

O regime de exclusividade previsto na minuta do Edital e do contrato da 

Concorrência Internacional nº 02/2022 carece de legalidade porque não há 

justificativa técnica, jurídica e econômica para a escolha do modelo de exclusividade 

em detrimento do modelo de concorrência. 

As concessões de serviço público podem ser delegadas em regime de 

exclusividade (monopólio) ou regime de competição (livre iniciativa).  

Conforme leciona VITOR SCHIRATO, a prestação dos serviços públicos 

em regime de competição é uma decorrência do princípio constitucional da ordem 

econômica da livre iniciativa, que deve ser restringido apenas excepcionalmente, e da 

ausência de regras constitucionais que determinam a exclusividade na prestação de 

serviços públicos.2 

Nesse sentido, o art. 16 da Lei 8.987/1995 prevê que os serviços públicos 

não serão concedidos em regime de exclusividade, assegurando o direito dos usuários 

de utilizar os serviços com liberdade de escolha entre vários prestadores (art. 7º, II, da 

Lei de Concessões). Com efeito, somente haverá a exclusividade e o monopólio 

quando for impossível o seu desempenho em regime de competição, por motivos 

técnicos ou econômicos. 

A competição será tecnicamente inviável quando dois ou mais sujeitos 

não puderem desenvolver a mesma atividade. Economicamente será descabida a 

 
2 SCHIRATO, Vitor Rhein. Concorrência na prestação dos serviços públicos e seus limites. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, ano 18, n. 71, jul./set. 2020, Belo Horizonte, p. 223.  
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competição se a prestação dos serviços por mais de um agente não permitir a 

obtenção de resultados que permitam a manutenção dos serviços. Trata-se do 

monopólio natural.3 

A prestação dos serviços públicos em regime de concorrência não é 

desprovida de sentido, ela é um instrumento para a realização eficiente dos objetivos 

dos serviços públicos. Isso porque, em teoria, o aumento do número de competidores 

acarreta a necessidade de maior esforço entre eles para oferecer bens e serviços de 

maior qualidade e menores preços. Consequentemente, o usuário de serviços ganhará 

tanto em qualidade quanto em quantidade.  

E é plenamente possível a exploração dos serviços lotéricos em regime 

de concorrência. Existem diversos operadores aptos a explorar os serviços lotéricos 

no Estado de São Paulo, em um ambiente competitivo que gerará resultados positivos 

para o Estado e para a população.  

Não é à toa que outros Estados da Federação, que também estão 

delegando os serviços lotéricos, estão optando pelo regime de concorrência. À título 

de exemplo, cita-se o Edital de Credenciamento nº 01/2021 – DL/MAPA, para a 

concessão de serviços de Loteria do Estado do Maranhão, que adotou modelo de 

delegação dos serviços lotéricos sem exclusividade, sendo que 4 empresas foram 

habilitadas no credenciamento. 

O Estado de São Paulo é o maior Estado da Federação em termos 

populacionais e econômicos, sendo que há um amplo mercado há ser desenvolvido 

em se tratando da loteria estadual. É evidente que há viabilidade técnica, jurídica e 

econômico-financeira para a concessão dos serviços lotéricos do Estado de São Paulo 

em regime de não exclusividade para diversos operadores.   

Portanto, somente seria admissível a realização de concessão de serviço 

público lotéricos em regime de exclusividade se houvesse comprovação da 

 
3 JUSTEN FILHO, Marçal, 2003, p. 40. 
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inviabilidade técnica e/ou econômica da sua exploração em regime de concorrência. 

Mais ainda, deveria haver a devida fundamentação técnica, econômico-financeira e 

jurídica dando respaldo à essa escolha. 

Nesse sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO leciona que os atos 

administrativos tomados nas licitações devem ser motivados: 

“A motivação assegura a racionalidade do ato e sua submissão ao 

Direito. Facilita o exercício da fiscalização e do controle. Ainda que o 

controle do mérito do ato administrativo seja limitado, sempre será 

cabível o controle envolvendo a motivação. O vício derivado da 

incompatibilidade entre a motivação e a decisão pode ser 

pronunciado pelo Judiciário. É evidente que a competência 

discricionária não dispensa o agente estatal de motivar as suas 

decisões. Toda e qualquer manifestação de vontade administrativa 

exige a necessária motivação.” (Curso e Comentários à lei de 

licitações, 17ª ed., São Paulo, RT, 2016, p. 119). 

 

Contudo, o Edital de Concorrência nº 02/2022 e demais documentos 

disponibilizados pelo Estado de São Paulo não apresentam justificativas técnicas, 

econômico-financeiras e jurídicas suficientes para demonstrar a impossibilidade de 

concessão dos serviços em regime de concorrência e a necessidade do regime de 

exclusividade. Por isso, o Edital está eivado de nulidade, com o devido respeito. 

Diante disso, requer-se seja feita nova modelagem técnica, jurídica e 

econômica do Edital da Concorrência Internacional nº 02/2022, para que a concessão 

não ocorra em regime de exclusividade, diante da ausência de inviabilidade técnica 

e/ou econômica para sua exploração em regime de concorrência.  

Subsidiariamente, pugna-se que sejam apresentados os motivos 

técnicos, econômico-financeiros e jurídicos pelos quais não é possível a concessão 

das atividades lotéricas em regime de concorrência.  
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4. Delegação da aposta de quota fixa em regime de 

exclusividade – Violação da Lei nº 13.756/2018 

Dentre os jogos a serem explorados no âmbito da concessão dos serviços 

públicos lotéricos do Estado de São Paulo, inclui-se a modalidade lotérica das apostas 

de quota fixa, criada pela Lei 13.756/2018. 

Conforme já exposto em tópico anterior, o Edital equivocadamente 

prevê a contratação de apenas uma empresa para a exploração exclusiva dos serviços 

públicos lotéricos do Estado de São Paulo, e isso abrange a modalidade lotérica de 

apostas de quota fixa. 

No entanto, com o máximo respeito, é ilegal a concessão para 

exploração de apostas de quota fixa em regime de exclusividade em qualquer 

hipótese, uma vez que viola o art. 29, § 2º, da Lei 13.756/2018.  

A modalidade lotérica denominada aposta de quota fixa foi criada pela 

Lei 13.756/2018, que permite a autorização ou concessão da loteria de apostas de 

quota fixa exclusivamente em ambiente concorrencial. Vejamos: 

Art. 29. Fica criada a modalidade lotérica, sob a forma de serviço 

público exclusivo da União, denominada apostas de quota fixa, cuja 

exploração comercial ocorrerá em todo o território nacional. 

§ 1º A modalidade lotérica de que trata o caput deste artigo consiste 

em sistema de apostas relativas a eventos reais de temática esportiva, 

em que é definido, no momento de efetivação da aposta, quanto o 

apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico. 

§ 2º A loteria de apostas de quota fixa será autorizada ou concedida 

pelo Ministério da Fazenda e será explorada, exclusivamente, em 

ambiente concorrencial, com possibilidade de ser comercializada em 
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quaisquer canais de distribuição comercial, físicos e em meios 

virtuais. 

 

O §2º, do art. 29, da lei 13.756 é expresso ao prever que somente é 

legalmente admissível a concessão de loteria de aposta de quota fixa em ambiente 

concorrencial. Assim, é vedada a sua concessão em regime de exclusividade, tal como 

consta nas minutas de Edital e Contrato disponibilizados pelo Estado de São Paulo. 

O Estado de São Paulo, para defender a legalidade da delegação em 

regime de exclusividade das apostas de quota fixa, argumenta que haverá 

concorrência em âmbito federal e com os demais entes federados. 

Contudo, tal raciocínio é equivocado e ilegal, indo de encontro com a 

Legislação e Jurisprudência em matéria de Loterias Estaduais.  

O Estado de São Paulo não detém competência para regulamentar a sua 

loteria de forma diversa da legislação federal, pois a competência para legislar sobre 

loterias é da União e não dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 22, XX, 

da CF. 

Esse entendimento foi consolidado no julgamento das ADPF 492, ADPF 

493 e ADIN 4.986, julgada em setembro de 2020 pelo STF, que reconheceu a 

inconstitucionalidade da exclusividade das loterias para a União, proibindo as loterias 

estaduais. Nesse precedente, firmou-se entendimento de que os Estados e Distrito 

Federal podem implantar as loterias, seguindo a regulamentação do setor 

estabelecida pela União.  

Confira-se trecho do voto do relator Min. Gilmar Mendes, acolhido por 

unanimidade:4 

O STF, em reiteradas decisões, de fato tem declarado a 

inconstitucionalidade de leis estaduais que tratam sobre loteria ao 

 
4 ADPF 492, ADPF 493 e ADIN 4.986, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/09/2020. 
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reafirmar a competência legislativa privativa da União dispor sobre a 

matéria. (...) 

Portanto, o comando constitucional do art. 22, XX, afasta a 

competência legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, 

mas não a competência material, executiva, de tal serviço público. (...) 

Dessa forma, em resumo, a mim me parece acertado inferir que as 

legislações estaduais (ou municipais) que instituam loterias em seus 

territórios tão somente veiculam competência material que lhes foi 

franqueada pela Constituição. 

Tais normas estaduais, sejam leis ou decretos, apenas ofenderiam a 

Constituição Federal caso instituíssem disciplina ou modalidade de 

loteria não prevista pela própria União para si mesma, haja vista que, 

nesta hipótese, a legislação estadual afastar-se-ia de seu caráter 

materializador do serviço público de que o Estado (ou município, ou 

Distrito Federal) é titular, isto sim é incompatível com o art. 22, XX, da 

CF/88. 

 

Desse modo, cabe ao Estado de São Paulo apenas implantar a sua loteria 

estadual, mas ele não detém competência para alterar a legislação federal sobre como 

esse serviço deve ser prestado. 

E nesse contexto, é vedada a delegação da loteria de apostas de quota 

fixa em desacordo com o §2º, do art. 29, da Lei 13.976/2018. Mais precisamente, é 

vedada a delegação em regime de exclusividade de loterias de apostas de quota fixa. 

Ademais, a competição deve ser a maior possível, e deve existir dentro 

do próprio ente federativo. A existência de competição com a Loteria Federal ou 

eventualmente com as loterias de outros Estados da Federação não é suficiente para 

atender o que prevê o art. 29, § 2º.  
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Confira-se o que leciona MARÇAL JUSTEN FILHO em parecer específico 

sobre o tema apresentado no âmbito do Credenciamento realizado pelo Estado do 

Maranhão: 

“O dispositivo também é explícito e enfático em estabelecer que a 

exploração da atividade lotérica em questão deve ser explorada 

obrigatoriamente em ambiente concorrencial. Há um acréscimo 

relevante, no sentido de que a comercialização das apostas referidas 

poderia fazer-se ‘em quaisquer canais de distribuição comercial, 

físicos e meios virtuais.’ (...) 

Todos os entes federativos estão sujeitos a observar a disposição 

consagrada no art. 29, § 2º, da Lei 13.756. A modalidade lotérica de 

aposta de quota fixa deve ser objeto de concessão a ser explorada, de 

modo obrigatório, em ambiente concorrencial. (...) A determinação da 

exploração em ambiente concorrencial significa não apenas a 

vedação à exclusividade. Implica a instituição de um modelo jurídico 

que permita o acesso de um número indeterminado de operadores 

jurídicos, explorando a atividade em condições competitivas.  

As expressões ‘exclusividade’ e ‘ambiente concorrencial’ não se 

configuram como antônimos, na acepção de que a ausência de 

exclusividade implicaria automaticamente um ambiente 

concorrencial. Evidentemente, a existência de exclusividade acarreta 

a inexistência de ambiente concorrencial. No entanto, a vedação à 

exclusividade não implica, de modo necessário, a existência de um 

ambiente concorrêncial. Ou seja, o ambiente concorrencial exige não 

apenas a ausência de exclusividade. Implica a existência de condições 

para disputa efetiva e real entre uma pluralidade de agentes 

econômicos. 

A expressão ‘ambiente concorrencial’ implica a existência de uma 

pluralidade indeterminada de operadores promovendo disputa 

relativamente a operações econômicas. Em princípio, somente se 
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configura um ambiente concorrencial quando houver viabilidade de 

um número indeterminado de sujeitos acessarem ao mercado. A 

adoção de barreiras de novos operadores à competição configura, em 

princípio, uma desnaturação do ambiente concorrencial. (...) 

Inexiste autonomia dos Estados-membros para adotar solução 

distinta daquela contemplada no § 2º do art. 29 da Lei 13.756. O 

modelo adotado no âmbito da União deve ser fielmente seguido por 

todos os entes federais que pretendam instituir, no âmbito de seus 

territórios, apostas na modalidade de quota fixa. (parecer anexo, p. 14 

a 21). 

 

Diante disso, a NGT requer seja feita nova modelagem técnica, jurídica e 

econômica do Edital e do Contrato da Concorrência Internacional nº 002/2022, para 

que as concessões não ocorram em regime de exclusividade. Quando menos, para que 

a concessão da loteria do Estado de São Paulo em regime de exclusividade não 

abranja a loteria de aposta esportiva e de quota fixa, sob pena de nulidade. 

 

5. Violação ao princípio da publicidade e ausência de 

fundamentação das decisões - Estado de São Paulo que 

não publicou a íntegra do processo administrativo que 

resultou no modelo escolhido 

O Edital publicado também viola o princípio da publicidade e o dever de 

fundamentação das decisões, uma vez que não houve a publicação do processo 

administrativo e demais documentos pertinentes que deram origem e 

fundamentaram o modelo escolhido, em total afronta ao que foi decidido e 

determinado pelo TCE/SP em decisão que anulou o Edital anterior. 
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O TCE/SP disse o seguinte a respeito do Edital anterior para a concessão 

dos serviços públicos lotéricos no Estado de São Paulo: 

“Não se localiza a reunião em um único estudo de viabilidade 

econômico-financiera de todas as premissas, informações e dados 

ofertados pelas empresas do setor, com aptidão de lastrear o aludido 

projeto referencial, o qual, segundo a Assessoria especializada, 

apresenta-se ‘superficial e precário, por abrigar elementos e 

parâmetros desconexos e fragmentados, extraídos ora de uma fonte 

ora de outra, não viabilizando a exata compreensão das variáveis 

envolvidas no objeto da concessão’. Aludida constatação sinaliza, de 

plano, a procedência da queixa que aponta a falta do detalhamento 

adequado em estudo técnico que embase a estipulação do valor 

estimado dos investimentos (R$ 727.831.000,00) e do montante 

mínimo de outorga fixa (R$ 313.503.628,86), componentes do valor 

estimado do contrato (subitem 3.1 do edital – R$ 1.041.334.628,86). 

(…) Não se localiza, ainda, a origem para a quantidade estipulada de 

18.721 PDVs (pontos de venda), havendo sérias dúvidas sobre a 

adequação dos investimentos necessários para a consecução das 

atividades.(…) 

Não obstante esse último aspecto favorável, dado o conjunto de 

impropriedade anteriormente abordado, mostra-se essencial ampla 

revisão dos estudos de viabilidade econômico-financeira, em atenção 

ao disposto no artigo 18, inciso IV, e ao artigo 21 da Lei Federal n.º 

8.987/95, a fim de que seja elaborado documento que consolide, de 

forma completa e apropriada, as premissas e os dados da concessão, 

do qual poderá ser extraído projeto, devidamente embasado, para 

nortear a formulação das propostas.  

 

Ou seja, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que 

fossem disponibilizados os estudos da fase de Procedimento de Manifestação de 
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Interesse e os estudos que justificaram a adoção do modelo licitatório em um 

documento consolidado. 

Contudo, isso não foi realizado pelo Estado de São Paulo, que somente 

apresentou os estudos de PMI, mas não disponibilizou as decisões administrativas e 

pareceres técnicos que justificaram e consolidaram a adoção dos modelos 

escolhidos. 

Ademais, além de não ter sido devidamente fundamentada a escolha do 

modelo de exclusividade, como acima já exposto, também não foram disponibilizados 

documentos aptos a justificarem o novo valor de outorga e a escolha do requisito de 

qualificação técnica.  

O Edital atual, em seu item 5.2, prevê pagamento de outorga fixa mínima 

de R$ 906.303.455,65. Contudo, no Edital anterior, a outorga fixa mínina era de R$ 

313.503.628,86. Houve uma alteração significativa no valor da outorga fixa mínima. 

Nesse contexto, cabia ao Estado de São Paulo divulgar a justificativa e fundamentos 

técnicos e econômicos que fundamentaram essa alteração. No entanto, não foi 

divulgado e disponibilizado nenhum documento e estudo da fase interna da licitação 

que fundamente essa alteração e justifique técnica e economicamente o novo valor 

de outorga mínima.  

O mesmo acontece para o requisito de qualificação técnica. O Edital 

prevê como requisito de qualificação técnica a comprovação de experiência prévia, 

ao longo de no mínio 12 meses consecutivos, como responsável pela operação do 

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 meses consecutivos. O Edital anterior previa a comprovação de 100 milhões de 

transações.  Contudo, o Estado de São Paulo não publicou os estudos e fundamentos 

técnicos e econômicos que fundamentaram essa alteração.  
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Portanto, por essas razões, não restam dúvidas que o Edital da 

Concorrência Internacional nº 02/2022 violou o princípio da publicidade e não 

fundamentou adequadamente as suas decisões.  

É de conhecimento notório que todo e qualquer procedimento licitatório 

deve observar os princípios que regem a Administração Pública, dentre eles o 

princípio da publicidade, sendo que referida  previsão encontra-se disposta no art. 3º 

da Lei nº 8.666/93 e no art. 3º da Lei Estadual nº 6.544/1989: 

Lei 8.666/93, Artigo 3º A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Lei 6.544/89, Artigo 3.º - A licitação destina-se a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 

estrita conformidade com os princípios básicos da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, do interesse 

público e dos que lhe são correlato 

 

Como leciona MARÇAL JUSTEN FILHO, a publicidade é instrumento de 

participação democrática, e serve para divulgação do certame e controle dos atos 

administrativos: 

A publicidade objetiva permitir o amplo acesso dos interessados ao 

certame, de modo que se instaure uma ampla competição pelo objeto 

licitado. Refere-se, nesse aspecto, à universidade da participação no 

processo licitatório, o que é obtido mediante a divulgação da 
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oportunidade de contratação com a Administração Pública.  Depois, 

a publicidade orienta-se a facultar a verificação da regularidade dos 

atos praticados. Parte-se do pressuposto de que as pessoas tanto 

mais se preocuparão em seguir a lei e a moral quanto maior for a 

possibilidade de fiscalização de sua conduta. (…) Sob esse prisma, a 

publicidade traduz-se no desenvolvimento não sigiloso dos atos 

pertinentes à licitação, inclusive com a prestação de informações a 

todos os cidadãos, independetemente de seu efetivo inferesse em 

participar do certame. A Administração não pode negar informações 

ou adotar soluções concretas que dificultem o conhecimento público 

dos atos praticados. (Comentários à Lei de Licitações e Contratações 

Administrativas. São Paulo, RT, 2014, p. 89-90). 

 

No que tange à fundamentação, em todo ato administrativo, no âmbito 

da Administração Pública, deve constar os fundamentos das questões de fato e de 

direito que motivaram as deciões.  

O art. 9º da Lei 10.177/1998, que regula os processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública do Estado de São Paulo, prevê que a Administração 

Pública observará o princípio da motivação e indicará os fundamentos de fato e de 

direito que determinarem as decisões, nos processos administrativos.  

Desse modo, a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos 

está diretamente ligada a vários preceitos constitucionais, como moralidade, ampla 

defesa, razoabilidade e interesse público, devendo ser observado rigorosamente por 

todos os agentes públicos.  

No presente caso, o Edital de Concorrência nº 02/2022 não apresenta 

fundamentos suficientes e robustos que justiquem o modelo escolhido e nem 

fundamentos para a escolha do novo valor de outorga mínima e do requisito de 

qualificação técnica. 
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Assim, a violação ao princípio da publicidade e a ausência de 

fundamentação de escolhas relevantes geram a nulidade do Edital.  

Esse é o entendimento do TJSP: 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PUBLICIDADE. O caput do art. 

3º da Lei nº 8.666/1993 prevê a publicidade como um dos princípios 

regentes das licitações, princípio esse que não se limita a garantir a 

participação dos interessados no certame, mas também se destina a 

permitir que a condução do processo licitatório pela Administração 

pública seja fiscalizada pelos particulares. A chamada "cláusula de 

confidencialidade" segue as diretrizes do financiador da obra pública, 

organismo internacional, havendo decisões deste Tribunal de Justiça 

na trilha de que essa exigência não afronta as normas atinentes à 

licitação prescritas na Constituição federal e na Lei nº 8.666/1993, 

pois apenas posterga a publicidade do processo licitatório, 

consonando com o disposto no § 5º do art. 42 da Lei nº 8.666/1993. 

Para a espécie, todavia, a negativa de acesso ao processo 

administrativo ocorreu depois de publicada a adjudicação do 

contrato, conduta que, além de violar o princípio da publicidade, não 

encontra respaldo no instrumento convocatório do certame. Não 

provimento das apelações e remessa obrigatória, que se tem por 

interposta. (TJSP;  Apelação Cível 0055714-63.2012.8.26.0053; Relator 

(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; 

Data do Julgamento: 09/12/2014; Data de Registro: 08/01/2015). 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PUBLICIDADE. O caput do art. 

3º da Lei nº 8.666/1993 (de 21-6) prevê a publicidade como um dos 

princípios regentes das licitações, princípio esse que não se limita a 

garantir a participação dos interessados no certame, mas também se 

destina a permitir que a condução do processo licitatório pela 
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Administração pública seja fiscalizada pelos particulares. Não 

provimento da remessa obrigatória. (TJSP;  Remessa Necessária Cível 

0000033-96.2013.8.26.0660; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 

11ª Câmara de Direito Público; Foro de Viradouro - Vara Única; Data 

do Julgamento: 24/06/2014; Data de Registro: 27/06/2014) 

 

REEXAME NECESÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – 

TÉCNICA E PREÇO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS REALIZADA 

DE FORMA GENÉRICA E INADEQUADA – VÍCIO NO PROCEDIMENTO – 

MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – Pretensão mandamental voltada ao 

reconhecimento da invalidade do relatório, avaliações, julgamento 

das propostas técnicas e julgamento do recurso administrativo 

interposto pela empresa, determinando-se que a autoridade 

impetrada promova nova avaliação, completa e motivada, com novo 

julgamento das propostas – possibilidade – ausência de motivação 

explícita e adequada na avaliação de todos os itens das propostas – 

exposição dos motivos (motivação) que se justifica como forma de 

permitir o controle da discricionariedade do ato da (…) – sentença 

concessiva da segurança mantida. Reexame necessário improvido. 

(TJSP;  Remessa Necessária Cível 1000299-44.2020.8.26.0103; Relator 

(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito 

Público; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 

22/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021) 

 

Diante disso, pugna-se pela anulação do Edital para que ele seja 

republicado acompanhado dos estudos e documentos que fundamentam o modelo 

escolhido e o novo valor de outorga mínima e o requisito de qualificação que integram 

o Edital. 
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6. A ilegalidade da comprovação da qualificação técnica 

superveniente 

O Edital estabeleceu em seu item 15.5, IV, que em 7 dias após a 

assinatura do contrato, a ajudicatária deverá comprovar sua qualificação técnica para 

operar as loterias. Confira-se a redação do item: 

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

CONTRATO comprovar, perante o PODER CONCEDENTE, experiência 

prévia, da ADJUDICATÁRIA, de OPERADOR SUBCONTRATADO, ou de 

profissional vinculado a qualquer destas, ao longo de no mínimo 12 

(doze) meses consecutivos, em operação de loteria que tenha 

realizado ao menos 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de APOSTAS 

VIRTUAIS e/ou APOSTAS FÍSICAS ao longo de um período de 12 (doze) 

meses consecutivos, admitindo-se, em qualquer das hipóteses, a 

soma de atestados para a comprovação do quantitativo, desde que 

pelo menos um dos atestados apresente 50% (cinquenta por cento) 

do quantitativo exigido. Para a comprovação aqui exigida, serão 

aplicáveis, no que pertinente, os mesmos termos e condições 

previstas no item 12.24.2.1 e nos itens 12.25 a 12.32.2 e, ainda, o 

disposto nos itens 15.5.2 e 15.5.3;  

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.  

 

Com o máximo respeito, o Edital trouxe uma inovação jurídica em 

matéria de qualificação técnica que contraria o que dispõe expressamente a lei de 

licitações e a lei de concessões. 
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O Edital de Concorrência nº 02/2022 prevê expressamente a inversão de 

fases em seu item 8.3. 

Contudo, o Edital adota um procedimento que contraria frontalmente o 

procedimento estabelecido no art. 18-A da Lei de Concessões e a fase de habilitação 

prevista na Lei 8.666/1993. 

O Edital prevê o seguinte itinerário para a comprovação da qualificação 

técnica da licitante vencedora. 

Primeiro, no momento previsto em lei, a licitante que apresentar o 

melhor lance deverá comprovar sua qualificação técnica caracterizada pela 

demonstração que possui experiência prévia como responsável por sistema de vendas 

e que tenha contabilizado mais de 25 milhões de transações em 12 meses. 

Depois, já exauridas todas as fases legais do procedimento licitatório, 

tais como a fase de julgamento de propostas e recursal e já assinado o contrato 

administrativo de concessão de serviço público, a licitante deverá comprovar sua 

qualificação técnica para “operação de loteria que tenha realizado ao menos 

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

de um período de 12 (doze) meses consecutivos”. 

Ocorre que essa divisão da demonstração da qualificação técnica em 

duas etapas, uma na fase adequada de habilitação e outra após a assinatura do 

contrato, não encontra respaldo legal e afronta o procedimento fixado no art. 18-A da 

Lei 8.987/1995 e no art. 43 da Lei 8.666/1993. 

O art. 43 da Lei 8.666/1993 estabelece que a licitação deverá seguir o 

seguinte procedimento: (i) habilitação dos concorrentes; (ii) recursos da fase 

habilitação; (iii) fase de disputa das propostas financeiras; (iv) julgamento das 

propostas; (v) recursos do julgamento das propostas; (vi) adjudiciação e homologação 

da licitação; e (viii) assinatura do contrato. 
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Por sua vez, a Lei de Concessões prevê a possibilidade de inversão de 

fases, para que a análise dos requisitos de qualificação técnica seja realizada após a 

fase de lances e antes da declaração do licitante vencedor, da adjudicação e da 

assinatura do contrato, conforme consta em seu art. 18-A: 

I - encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento 

de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação 

do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento 

das condições fixadas no edital;  

II - verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será 

declarado vencedor;  

III - inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os 

documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada 

em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante 

classificado atenda às condições fixadas no edital;  

IV - proclamado o resultado final do certame, o objeto será 

adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele 

ofertadas.    

 

No entanto, de forma absolutamente inversa do que prevista na lei, o 

item 15.5, IV, do Edital prevê que em 7 dias após a assinatura do contrato, a 

ajudicatária deverá comprovar sua qualificação técnica para operar as loterias. 

Trata-se de uma comprovação de qualificação técnica complementar 

àquela prevista no item 12.24 do Edital. Isto é, o Edital prevê que será feita uma 

primeira qualificação técnica mais genérica da licitante vencedora. Já depois da 

assinatura do contrato, será feita uma nova comprovação técnica, agora mais 

específica do setor de loterias. 

Tal previsão é ilegal e absolutamente nula. Se o Estado entende ser 

necessária a qualificação técnica mediante comprovação de experiência específica no 
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setor de loterias, deve fazê-la durante a fase de habilitação da licitação e não apenas 

depois de assinado o contrato. Afinal, este  é o procedimento estabelecido no art. 43 

da Lei 8.666/93 e no art. 18-A da Lei 8.987/95. 

Não se admite em nenhuma hipótese a subversão do procedimento 

licitatório previsto em lei mediante a criação de uma nova fase de qualificação técnica 

complementar. 

Em verdade, fazer isso é o mesmo que criar uma nova modalidade 

licitatória por meio do Edital, o que é vedada por que ofende a competência legislativa 

da União em matéria de licitações. 

Ademais, importante destacar um prejuízo efetivo que esse 

procedimento pode trazer ao Estado. Como a qualificação técnica complementar é 

feita após adjudicação e assinatura do contrato, a ausência de comprovação dessa 

nova qualificação pelo licitante vencedor permitirá apenas que o Estado convoque o 

próximo colocado para assinar o contrato nas mesmas condições do vencedor, 

conforme prevê o art. 64, §2º, da Lei 8.666/1993. Caso ele não aceite isso, a licitação 

terá fracassado. 

Já se o Edital tivesse previsto apenas a fase de habilitação, como 

determina a legislação, eventual falha do licitante em comprovar a sua qualificação 

técnica implicaria a sua inabilitação e a continuidade da licitação com a segunda 

colocada. 

Assim, além de completamente contrária ao procedimento previsto na 

legislação, a previsão de qualificação técnica complementar tem potencial de causar 

prejuízo ao Estado de São Paulo, seja pelo desperdício financeiro com a realização de 

licitação nula e fracassada, seja pelo desperdício de tempo em realizar a licitação da 

concessão dos serviços lotéricos. 
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Diante disso, pede-se que o Edital seja reformulado e republicado para 

que seja excluída a fase de qualificação técnica complementar por violação expressa 

do  procedimento licitatório previsto em lei. 

 

7. Vícios da Modelagem econômico-financeira 

Como já exposto, a modelagem econômica-financeira não foi 

devidamente justificada e os estudos que consolidaram sua escolha não foram 

disponibilizados, pois apenas houve a divulgação de estudos de PMI sem a divugação 

de pareceres e decisões administrativas justificando os modelos adotados. 

O único documento publicado é a Apresentação Resumo da Modelagem 

Econômico-Financeira, que contém o resumo do que foi adotado pelo Estado, sem 

fundamentações. 

Não obstante, com respeito, o resumo da modelagem já demonstra 

algumas fragilidades graves que devem ser reparadas.  

A principal diz respeito a ausência de indicação do racional que justifica 

os valores de investimentos estimados pelo Estado. O único documento apresentado 

pelo Estado a respeito da modelagem econômico-financeira contém um resumo das 

projeções financeiras, mas não apresenta nenhum racional econômico que 

fundamenta tais números ou que justifica a adoção do modelo escolhido para a 

concessõa da loteria. 

Era imprescindível que o Estado apresentasse quais foram as premissas 

adotadas e o porquê elas foram adotadas para justificar as projeções realizadas. Sem 

isso, os números são apenas números, sem qualquer validade econômico-financeira. 

Ainda pior, são apenas estimativas desprovidas de base e racionalidade econômico-

financeira. 
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A falta de racionalidade econômico-financeira salta aos olhos em alguns 

itens. O de maior destaque, sem dúvidas, é a falta de indicação das premissas que 

justificam que um contrato de concessão para explorar todas as modalidades 

lotéricas, de forma exclusiva, no âmbito de todos os municípios do Estado de São 

Paulo, possua como previsão de investimentos apenas o valor de R$29.154.743,00 

(vinte e nove milhões cento e cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e três 

reais) para o ano 1. 

Não há nenhuma previsão de investimentos para os demais anos. Qual é 

a justificativa para tanto? Simplesmente não foi apresentado nenhum racional sobre 

os valores de investimentos ao longo dos 20 anos de contrato. 

Essa fragilidade fica ainda mais evidente quando se compara os valores 

de investimento com o Edital de Concorrência nº 01/2022, anulado pelo TCE/SP, que 

previa um valor de R$727.831.000,00. Agora, o Edital nº 02/2022 prevê um  

investimento de R$29.154.743,00. 

A falta de fundamentação e de apresentação do racional de 

investimentos já havia sido apontada anteriormente pelo próprio TCE/SP. No novo 

Edital, o Estado resolveu diminui o valor de investimentos para 5% do previsto 

anteriormente sem apresentar nenhuma justificativa ou racional para tanto. 

Esses defeitos afetam de forma significativa o fluxo de caixa projetado e, 

consequentemente, os valores de payout mínimo, outorga fixa, outorga varíavel. Ou 

seja, afetam a rentabilidade e viabilidade econômico-financeiro do projeto. Tais 

defeitos demonstram, com o devido respeito, a fragilidade da modelagem econômico-

financeira do Edital de Concorrência nº 02/2022 e a impossibilidade de se levar 

adiante esta licitação. 

Desse modo, verifica-se que os graves defeitos da modelagem suscitados 

pelo TCE/SP permanecem os mesmos, os fundamentos do Edital são extremamente 

frágeis e debilitados porque o Estado não apresentou os estudos e decisões que 

consolidaram os materiais recebidos no PMI e indicaram o que foi escolhido para 
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embasar o Edital de Concorrência nº 02/2022. Não há indicação de quais premissas 

econômico-financeira fundamentam a modelagem da concessão. 

Portanto, mais uma vez, o Edital deve ser revisto e republicado 

acompanhado da documentação integral dos parereces e decisões que levaram à 

escolha da modelagem econômico-financeira e após revisão dos vícios apontados 

acima. 

 

8. Necessidade de parcelamento do objeto – ausência de 

justificativa técnica para concessão concomitante de 

todas as modalidades lotéricas 

O Edital de Concorrência nº 02/2022 tem por objeto a concessão de 

todos os serviços lotéricos do Estado de São Paulo para um único operador. Isto é, 

serão concedidas as modalidades lotéricas de apostas de quota fixa, loteria de 

prognóstico específico, loteria de prognóstico esportivo, loteria de prognóstico 

numérico, loteria instantânea, loteria passiva e todas as demais modalidades que 

eventualmente vierem a ser criadas por lei federal a um único operador. 

Além de não ser justificável a concessão em regime de exclusividade, 

para um único operador como exposto acima, é ilegal a concessão de todas as 

modalidades lotéricas em apenas um único contrato proque não existe nenhuma 

justificativa técnica e econômica para isso. 

Pelo contrário, com a concessão de todas as modalidades lotéricas para 

apenas um único operador, o Estado e a população perdem significativo potencial de 

crescimento da loteria porque a especialização na exploração na modalidade lotérica 

aumenta o potencial de receita e a qualidade do serviço. 
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As diversas modalidades lotéricas possuem diferenças significativas 

entre si, o que impacta na forma como elas são exploradas e no know-how exigidos 

para sua exploração. 

As loterias de prognóstico específico, prognóstico numérico, pronóstico 

esportivo e loteria passiva possuem similitudes entre si e poderiam, em tese, serem 

explorada pelo mesmo operador. É justamente o que ocorre no caso do Governo 

Federal. 

No entanto, essas modalidades lotéricas são muito distintas da loteria 

instantânea e da loteria de apostas de quota fixa. 

Tanto isso é verdade que muitos operadores lotéricos acabam tendo 

maior dedicação para as loterias tradicionais e não possum maior expertise em 

loterias instantâneas. O inverso também é verdadeiro, existem operadores que 

possuem expertise muito maior na loteria instantânea do que nas loterias tradicionais. 

O cenário é ainda mais significativa quando falamos em apostas 

esportivas. Os maiores players mundiais de apostas esportivas, em geral, não realizam 

outras atividades lotéricas.  

Por exemplo, é o caso da Bet365, provavelmente a maior casa de apostas 

esportivas do mundo. Esse player se dedica majoritariamente para apostas esportivas 

e não explora loterias de nenhum tipo. 

Ao se realizar a concessão de todas as modalidades lotéricas para um 

player gera-se três efeitos indesejados. 

Primeiro, restringe-se de forma indevida a competitividade. Afinal, os 

grandes players que somente se dedicam a uma ou alguma das modalidades lotéricas 

estarão impedidos de participarem do certame. 

Segundo, frustra-se a capacidade de o Estado obter a melhor proposta 

econômico-financeira para a licitação, seja porque o universo de competidores 
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diminuiu, seja porque se retirou players significativos que poderiam ofertar melhores 

propostas para uma ou outra modalidade lotérica. 

Terceiro, limita-se o potencial de exploração e de crescimento dos 

serviços lotéricos estaduais, ao se impedir que empresas especializadas em 

determinadas verticais de loteria, como as apostas esportivas, possam explorar 

somente as atividades que elas sejam especialistas. 

Tudo isso é referendado pelo Edital de licitação que não apenas coloca 

todas as modalidades de licitação em um contrato para apenas um operador, mas 

como permite que esse mesmo operador não explore todas as modalidades 

existentes. 

É o que consta no item D, 3.13, do Anexo 3 – Caderno de Encargos, do 

Edital:  

3.13. O PLANO DE JOGO INICIAL, assim como os demais PLANOS DE 

JOGO que venham a ser apresentados pela CONCESSIONÁRIA, 

deverão tratar do planejamento da exploração das MODALIDADES 

LOTÉRICAS, conforme aplicável, detalhando as atividades a serem 

implantadas para LOTERIA DE PROGNÓSTICO ESPECÍFICO, LOTERIA 

DE PROGNÓSTICO ESPORTIVO, LOTERIA DE PROGNÓSTICO 

NUMÉRICO, LOTERIA INSTANTÂNEA, LOTERIA PASSIVA, e APOSTAS DE 

QUOTA FIXA – considerando-se que caberá a CONCESSIONÁRIA 

decidir sobre quais MODALIDADES LOTÉRICAS explorar, observado ao 

menos 1 (uma) modalidade e 1 (um) produto desta modalidade, e 

conterá, no mínimo: 

 

Assim, o Edital irá conceder a exploração de todas as modalidades 

lotéricas para apenas um operador, que poderá explorar a modalidade que bem 

entender. 
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Caso um grande player de apostas esportivas decida participar da 

licitação e explorar apenas essa modalidade, o Estado terá as suas demais 

modalidades lotéricas subexploradas, gerando um prejuízo aos cofres públicos – sem 

mencionar na falta de prestação de um serviço público para a população. 

Não existe absolutamente nenhuma razão para essa combinação de 

todas as modalidades lotéricas para um único operador, sem que o Estado sofra 

algum prejuízo. 

Não há nenhum elemento técnico ou econômico-financeiro que 

justifique delegar todas as modalidades lotéricas para um único operador em vez de 

realizar a licitação em itens ou lotes. Pelo  menos, não foi apresentada nenhuma 

justificativa nesse sentido. 

Contudo, a ausência de parcelamento do objeto implica a nulidade do 

Edital de Concorrência nº 002/2022 porque restringe indevidamente a 

competitividade da licitação e viola a necessidade de parcelamento do objeto da 

licitação. 

Em primeiro lugar, a outorga de todas as modalidades lotéricas em uma 

única licitação frustra o caráter competitivo do certame porque impede que grandes 

players do mercado que exploram apenas uma modalidade lotérica possam participar 

do certame. 

Com isso, incorre na proibição prevista no art. 3º, 1º, I, da Lei 8.666/1933, 

que veda a inclusão no Edital de Licitação de cláusulas ou condições que frustrem o 

caráter competitivo do certame. 

Como bem leciona Marçal JUSTEN FILHO, a ampla competição destina-

se a assegurar a contratação mais vantajosa para o ente contratante e deve orientar a 

interpretação de todas as decisões proferidas na licitação:  

A obtenção da contratação mais vantajosa possível decorre da 

competição mais ampla entre potenciais fornecedores da 
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Administração Pública. (...) A competitividade deve nortear inclusive 

o julgamento de propostas e documentos, de modo a permitir o 

saneamento de defeitos irrelevantes e o aproveitamento de todas as 

propostas e documentações que não contenham vícios dotados de 

gravidade mais elevada. (Comentários à Lei de Licitações e 

Contratações Administrativas. São Paulo, RT, 2021, p. 117-118).  

 

Ao se exigir que a empresa interessada em operar qualquer uma das 

modalidades lotéricas também assuma a exploração das demais modalidades,  o 

Edital ora impugnado restringe indevidamente a competitividade do certame porque 

afasta as empresas especializadas em apenas uma vertical lotérica. 

Em segundo lugar, o Edital não atende à regra geral do art. 23, §1º, da 

Lei 8.666/1993, que dita que os serviços devem ser licitados em tantas parcelas quanto 

possíveis, de modo a ampliar a competitividade. 

Esse tema já foi objeto do Tribunal de Contas da União, que editou a 

Súmula nº 247: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço 

global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 

serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que 

não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia 

de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação 

de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 

possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo 

as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 
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Sobre esse tema, JOEL NIEBUHR leciona que: “a tendência dos órgãos de 

controle é pelo parcelamento ou pela divisão do objeto. A concentração e a adjudicação 

por lotes ou por preço global é vista como exceção e é bom que seja justificada.”5 

Essas ilegalidades geram nulidade do Edital de Licitação por conta dos 

prejuízos efetivos que serão ocasiados pela restrição de competitividade decorrente 

da ausência de parcelamento do objeto. 

O universo de competidores será diminuído sensivelmente, o que 

impactará no valor da outorga fixa a ser recebida pelo Estado. Afinal, haverá menor 

número de participantes do leilão da licitação. 

Por outro lado, a ausência de empresas especializadas em cada 

modalidade lotérica tem o potencial de afetar o êxito econômico da loteria, 

impactando no repasse da outorga variável devida ao Estado. 

Logo, os efetivos prejuízos para o Estado e para a população em virtude 

dessa ilegalidade são manifestos. 

Diante disso, pede-se que o Edital seja anulado e reformulado, de modo 

a ser realizada a concessão das loterias do Estado de São Paulo em itens ou lotes, 

separando por modalidade lotérica ou, quando menos, separando as loterias 

tradicionais (prognósticos numérico, prognóstico específico e loteria passiva), da 

loteria instantantânea e das apostas de quota fixa. 

 

9. Pedidos 

Por todo o exposto, requer-se: 

1) Suspensão do Edital de Concorrência nº 02/2022 de São Paulo. 

 
5 NIEBUHR, Joel Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo, 4ª ed., Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 288. 
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2) Republicação do Edital, com alteração dos itens indicados acima. 

Pede deferimento. 

De Curitiba/PR para São Paulo/SP, 23 de novembro de 2022. 

 

NGT Brasil Tecnologia e Atividades Lotéricas Ltda. 
Edgar Lenzi - Representante Legal 

 

Ricardo de Paula Feijó  
OAB/PR nº 70.383 

 

Clóvis Alberto Bertolini de Pinho  
OAB/PR nº 79.626 

 

Otávio Oliveira de Souza 
OAB/PR nº 106.097 
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