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RELATÓRIO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS

Loterias e Jogos Estaduais

 

Objeto: Concessão dos serviços de implantação e operação de loterias e jogos estaduais, no âmbito do Distrito
Federal.

 

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE vem executando o projeto para a concessão dos
serviços de implantação e operação de loterias de jogos estaduais, no âmbito do Distrito Federal.

Tendo em vista que o projeto está sendo estruturado por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI n°
001/2021-SEPE, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF , em 01 de fevereiro de 2021, uma das etapas
obrigatórias no processo de estruturação, de acordo com a Lei Distrital nº 3.792, de 2 de fevereiro de 2006,
especificamente nos casos em que se trata de Parceria Público-Privada, é a submissão das minutas de edital e contrato
do empreendimento que se pretende contratar à Consulta Pública, previamente à licitação (vide inciso VI do art. 10 da
referida Lei).

Ademais, de acordo com o §3º do art. 10 da mesma Lei, caso a Parceria Público-Privada envolva inves�mento
significa�vo de recurso público, ou seja, de grande repercussão popular ou social, as respec�vas minutas de edital e de
contrato também deverão ser objeto de discussão prévia em Audiência Pública.

Assim, o procedimento de Consulta Pública e Audiência Pública foi regido pelo Aviso de Consulta e Audiência Públicas,
publicado no DODF n° 131, em 14 de julho de 2021 e, conforme consta no Art. 12, a Subsecretaria de Prospecção de
Projetos da SEPE será responsável por elaborar o presente Relatório de Consulta e Audiência Públicas.

 

2. ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES

Foram objeto de análise as seguintes contribuições:

Contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública no período entre 14 de julho de 2021 e 13 de agosto de
2021; e

Contribuições recebidas no âmbito da Audiência Pública, conforme consta no Art. 07, disposto no Aviso de
Consulta e Audiências Públicas, publicado no DODF n° 131, em 14 de julho de 2021.

Com relação ao item 4 deste relatório, observa-se o seguinte:

O nome dos interessados é apresentado da forma como estes se iden�ficaram.

As contribuições foram transcritas sem alterações no texto, salvo em caso de erros ortográficos. Os aspectos de
formatação (fonte, espaçamento, negrito, etc.) foram alterados de forma a uniformizar o padrão do Relatório.

Foram consideradas as contribuições enviadas no corpo do e-mail (69620033) e aquelas enviadas como anexo
(Consulta Pública); para as encaminhadas por WhatsApp, foram consideradas as mensagens na forma de texto e
de áudio.

As respostas escritas para as contribuições ocorridas no âmbito da Audiência Pública não cons�tuem degravação
da resposta dada durante o evento, e sim o posicionamento resumido da SEPE em relação à contribuição em
questão.

Todas as contribuições enviadas durante a realização da Audiência Pública foram apreciadas e respondidas neste
relatório.

 



3. ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA

A Audiência Pública ocorreu em 05 de agosto de 2021, com início às 10 horas sendo encerrada às 12 horas.

Para conduzir a sessão foram designados os seguintes servidores:

Presidente da mesa: Bruno Oliveira – Secretário Execu�vo, da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do
Distrito Federal;

Luiz Ronaldo Cherulli – Subsecretário de Prospecção de Projetos, da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do
Distrito Federal; e

Samira Porto – Assessora Especial da Subsecretaria de Prospecção de Projetos, da Secretaria de Estado de Projetos
Especiais do Distrito Federal.

A sessão foi transmi�da no canal do Youtube da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE e
recebeu contribuições por meio de mensagens do WhatsApp na forma de texto ou áudio e, por mensagens recebidas via
chat do canal do Youtube.

O vídeo com o registro integral do evento encontra-se disponível e pode ser acessado por qualquer interessado através
do link h�ps://www.youtube.com/watch?v=lztSjKZsWg4

O evento transcorreu da seguinte forma:

Abertura da sessão pelo Secretário Execu�vo, Bruno Oliveira;

Apresentação do Projeto efetuada pelo Subsecretário de Prospecção de Projetos, Luiz Ronaldo Cherulli.

Par�cipação social, com a leitura das contribuições e respostas pelos integrantes da mesa.

Encerramento da sessão pelo Secretário Execu�vo, Bruno Oliveira.

A sessão decorreu normalmente sem interrupções e ao todo foram recebidas 58 (cinquenta e oito) contribuições.

As contribuições e os comentários são transcritos em sua essência no item 4 a seguir.

 

4. CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS

01- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Rômulo Ferreira Álvares

Gostaria de receber o Edital de loterias que será feita consulta pública para PMI, em 05/08/2021.

Resposta: Os documentos rela�vos à Consulta e Audiência Públicas estão disponíveis na página:
h�p://www.sepe.df.gov.br/loterias-e-jogos-estaduais/.

 

02- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Shirlene Morais Rodopoulos

Tenho interesse na concessão de loterias para o Distrito Federal.  Gostaria de obter mais informações sobre a
concessão e o debate público.

Resposta: As informações necessárias à par�cipação da Audiência Pública das loterias e jogos do Distrito Federal
constam do Aviso de Consulta e Audiência Pública publicado no DODF nº 131, de 14 de julho de 2021 e também do
portal da Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE (h�p://www.sepe.df.gov.br/loterias-e-jogos-estaduais/). A
Audiência Pública consis�rá em videoconferência, a ser transmi�da em tempo real pela internet através da página da
SEPE no YouTube (h�ps://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmIiiVXeAQrQ).

 

03- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Magno José - Editor do site BNLData

Está prevista a realização de audiência pública sobre operação de loterias e jogos estaduais nesta quinta-feira, dia 05
de agosto de 2021, das 10h às 12h, através de videoconferência e com transmissão em tempo real pela internet,
quando serão recebidas as contribuições para o online durante audiência que terá 2 horas de duração. Será que vocês
poderiam informar o link ou a página para a audiência pública?

Resposta: A Audiência Pública consis�rá em videoconferência, a ser transmi�da em tempo real pela internet através da
página da SEPE (h�p://www.sepe.df.gov.br/loterias-e-jogos-estaduais/) no YouTube
(h�ps://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmIiiVXeAQrQ).

https://www.youtube.com/watch?v=lztSjKZsWg4
http://www.sepe.df.gov.br/loterias-e-jogos-estaduais/
https://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmIiiVXeAQrQ
http://www.sepe.df.gov.br/loterias-e-jogos-estaduais/
https://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmIiiVXeAQrQ


 

04- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Gostaria de obter informações acerca dos procedimentos para par�cipação da Audiência Pública das Loterias do
Distrito Federal. Há dois dias da realização da referida audiência não existem no site regras claras para par�cipação
dos interessados (limitação de perguntas, necessidade de inscrição prévia, etc.). No aguardo das informações
solicitadas.

Resposta: As informações necessárias à par�cipação da Audiência Pública das loterias e jogos do Distrito Federal
constam do Aviso de Consulta e Audiência Pública publicado no DODF nº 131, de 14 de julho de 2021 e também do
portal da Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE (h�p://www.sepe.df.gov.br/loterias-e-jogos-estaduais/).

 

05- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Como se chegou a essa es�ma�va tão baixa do número de compradores (menos de 4% da população geral do País)?
Como é possível a Quina de São João apresentar uma premiação de 204 milhões, a Lotofácil da Independência ter
uma premiação de R$ 150 milhões e a Mega da Virada de 300 milhões, com apenas 8 milhões de apostadores no
Brasil?

Resposta: Inicialmente, faz-se necessário definir o conceito u�lizado no estudo para “população apostadora”.

Por serem a�vidades novas, não é possível obter, com precisão (com exceção da modalidade de apostas despor�vas), a
iden�ficação dos apostadores e, dessa forma, a percentagem de população apostadora.

O indicador u�lizado, “população apostadora”, corresponde à quan�dade total de bilhetes semanais adquiridos face a
totalidade da população do Distrito Federal.

Em alguns países, depois de algum tempo de a�vidade, são realizados estudos que possibilitam a iden�ficação da
percentagem efe�va de apostadores, considerando-se alguns parâmetros de definição do próprio conceito de apostador
como, por exemplo, “quem jogou pelo menos uma vez nos úl�mos 3 meses”. Assim, foram iden�ficados padrões de
consumo da população brasileira e estes foram categorizados em grupos de acordo com idade e renda.

A par�r do perfil de apostadores do Brasil, o estudo apresentado u�lizou os mesmos dados (idade e renda) do Distrito
Federal para correlacionar com os dados do país, chegando-se aos 6,56% da população apostadora, com base na
correlação de desenhos amostrais da Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF.

 

06- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

É correto usar, num estudo dessa magnitude, referências de 2017/2018, ainda mais em um período de pandemia? Não
deveria ter sido acompanhado um histórico maior e a u�lização de algumas referências internacionais além da
experiência da própria par�cipante do consórcio que apresentou o estudo?

Resposta: A informação rela�va ao úl�mo Censo, realizado em 2010, contabiliza 2.570.160 residentes no Distrito Federal.
Infelizmente, não houve Censo do IBGE em 2020.

Sabendo que existe um aumento da população residente no Distrito Federal, buscou-se encontrar um valor que,
resultado de uma es�ma�va, pudesse ser confiável, tendo, para isso, consultado a informação de diversas ins�tuições e
fontes, principalmente a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN. Os dados u�lizados na pesquisa
foram os considerados mais confiáveis pela empresa autorizada.

http://www.sepe.df.gov.br/loterias-e-jogos-estaduais/


Para um estudo que prevê 20 (vinte) anos de projeção, foram considerados adequados os valores e as projeções
u�lizadas em função da metodologia adotada. O estudo apresentou, ainda, um conjunto de referências internacionais
sobre o assunto.

Ademais, na preparação da úl�ma versão dos documentos apresentados, de fato, houve um erro de digitação, o valor
correto é de 3.055.149 habitantes, isso será corrigido na versão final dos documentos do projeto.

 

07- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

a) Página 21 – Módulo 1 – Tabela PDVs: qual a es�ma�va de crescimento de apostadores nos primeiros 12 anos?

1º ano - 1 PDV para cada 148 Compradores e 2300 habitantes;

12º Ano – 1 PDV para cada 23 compradores – 422 habitantes com crescimento de 1,5% ano da população
(3.650.000 no 12 ano).

 

Resposta: Ressalta-se que a solução tecnológica proposta considera 4 (quatro) �pos de terminais, o que é possível
verificar na tabela que consta dos estudos efetuados. Vejamos:

Pontos de Venda (%) Quan�dade

PDV - Tipologia 1 24% 159

PDV - Tipologia 2 23% 153

PDV - Tipologia 3 23% 153

PDV - Tipologia 4 (Ambulante) 30% 199

Total 100% 664

 

Sendo terminais com caracterís�cas bastante dis�ntas, a u�lização de médias aritmé�cas não é aconselhável.

Isso porque, se por um lado, para um terminal �po ambulante, a venda de 23 (vinte e três) �ckets semanais é algo
excessivo, por outro, tratando-se de um Ponto de Venda equipado com um terminal tradicional, cujo inves�mento a
concessionária terá de suportar, afigura-se uma quan�dade de apostas bastante diminuta.

 

b) Página 8 – Módulo 2: o documento informa que implementará aproximadamente 2.000 pontos de venda nos
primeiros seis meses de operação, informação dis�nta da tabela apresentada na página 21 do módulo 1, a qual indica
que chegará a 1900 PDVs ao final do segundo ano.

Resposta: A tabela apresentada será revisada e adequada onde houver discrepâncias.  A quan�dade de postos de
trabalho da modelagem é de 1996 (um mil, novecentos e noventa e seis) e não de 1900 (um mil e novecentos).

O texto da página 8 do Caderno 2 será corrigido.

 

08- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Ricardo Feijó

a) O projeto abrange modalidade lotérica das apostas de quota fixa, correto? Se sim, como o projeto, que prevê
exclusividade da prestação de serviço por uma única empresa, se compa�biliza com o art. 29, §2º, da Lei 13.756/2018,
que determina a sua exploração exclusivamente em ambiente concorrencial?

Resposta: Deve-se inves�gar o conceito de “concorrencial” que está inserido na Lei Federal. A loteria de quota fixa
executada pelo Distrito Federal irá compe�r com os agentes que executem a mesma modalidade no âmbito da União
Federal – estabelecendo a compe�ção pela preferência do apostador no território do DF.

A União Federal pode, também, promover um sistema de múl�plos executores (credenciamento seguido de permissão,
por exemplo) e, dessa maneira, estabelecer um regime de compe�ção em todo território brasileiro, mas tal regra não
seria imposta aos demais entes porque isso invadiria a competência material deles.



Assim, é plenamente sustentável, uma vez definida a modalidade pela União Federal, entender que o restante se
encontra na esfera de escolhas dos outros entes, de maneira a impedir intervenção não prevista na Cons�tuição de
1988.

Esse debate está muito evidente no Acórdão do Min. Gilmar Mendes quando julgou a ADPF n. 493. Por oportuno,
reportamos o seguinte trecho:

“(...) Por outro lado, as legislações estaduais ins�tuidoras de loterias, seja via lei estadual ou por meio de
decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de ins�tuição de serviço
público �tularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode definir as modalidades de
a�vidades lotéricas passíveis de exploração pelos Estados

 

b) Os estudos disponibilizados trataram apenas da viabilidade da concessão em regime de exclusividade (monopólio).
Houve análise sobre a inviabilidade da concessão em regime de concorrência com mais de um operador? Qual a
jus�fica�va técnica, econômica e jurídica para haver exclusividade e não concorrência, nos termos do art. 16, da Lei
8.987/1995?

Resposta: O citado ar�go 16 de concessões deixa claro que a concessão será des�nada para um único agente privado
nos casos de inviabilidade técnica ou econômica.

A jus�fica�va exigida pela norma foi amplamente deba�da ao longo dos estudos propostos e o fracionamento de
mercado não se mostrou eficiente, pois haveria perda de ganhos de escala. Além da perda de escala, existe o risco de
assimetrias concorrenciais. Para evitar tais ineficiências, o modelo de concessão de todas as modalidades em lote único
mostrou-se a solução mais adequada.

Sobre certames em lote único e guardando as devidas distâncias temá�cas, vale consultar, por exemplo, Acórdão
108/2006, Plenário TCU, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha, com nova redação conferida pelo Acórdão 766/2006,
Rel. Min. Augusto Nardes “(... devendo proceder anteriormente, para fundamentar a escolha da forma de configuração
dos “blocos” ou “lotes” a serem formados em função do parcelamento, a estudos técnicos que considerem as
caracterís�cas de mercado e que indiquem a alterna�va de divisão que melhor sa�sfaz aos princípios da
compe��vidade, da isonomia e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, respeitadas as limitações
de ordem técnica, sem prejuízo da possibilidade alterna�va de realizar concorrência única para a contratação de todo o
complexo ou conjunto com um só licitante, mas, neste caso, desde que admi�da expressamente a par�cipação no
certame de empresas em consórcio, como forma de assegurar o parcelamento material do objeto...).”

 

09- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01

Página 22 do módulo 1:



A mesma tabela é apresentada na página 64 do caderno 2, como média de venda nos úl�mos 3 anos e não como
projeção de faturamento.

Pela tabela acima, a projeção de faturamento não passa de 10% do total apresentado no estudo.

Resposta: A tabela citada estava, por engano, na página 64, do caderno 2. Isso estará corrigido na versão final dos
documentos do projeto.

 

10- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01

Página 34 – Módulo 1: a exigência de atestado que o consórcio que apresentou o PMI possui não é casuísmo e não
pode ser considerada direcionamento da licitação? Não seria correto definir a necessidade técnica dos atestados e dar
um prazo para que todos os possíveis licitantes os obtenham após ter sido declarados vencedores do processo de
licitação?

Resposta: Preliminarmente, não se pode perder de mira os escopos do art. 6, §2o da Lei de Concessões e do art. 30, II da
Lei Geral de Licitações. Exigir cer�ficações amplamente u�lizadas no mercado de loterias é a maneira mais eficiente de
trazer segurança e confiabilidade sistêmica ao serviço público de loterias. Recorda-se que existem alguns fundamentos
robustos para tais exigências, mas o principal é a preservação do Poder Público em relação às fraudes e à lavagem de
dinheiro.

As cer�ficações exigidas ganham maior relevância quando se trata de operação de loterias online e tais padrões
operacionais são baseados em níveis de tecnologia fundamentais para uma operação íntegra. Inclusive, vale citar que o
Tribunal de Contas da União - TCU, quando da avaliação do processo de concessão da LOTEX, fez questão de apontar tal
necessidade, pois, sem tais garan�as, haver-se-ia a exposição ao risco de o operador ser capturado para lavagem dos
recursos de a�vidades ilícitas (tais como o jogo clandes�no, mercado de armas, de drogas e assim por diante). Já do
ponto de vista da concorrência, tais exigências em nada abalam os verdadeiros agentes capazes de sa�sfazer os
requisitos necessários ao estabelecimento de uma loteria íntegra, confiável e eficiente.

 

11- Contribuição (Audiência Pública)



Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01

Não seria correto definir a necessidade técnica dos atestados e dar um prazo para que todos os possíveis licitantes os
obtenham após terem sido declarados vencedores do processo de licitação?

Resposta: Dar prazo para o licitante buscar cer�ficações após a contratação apenas aumenta a exposição do risco de
descon�nuidade do serviço, de frustração da Administração e do consumidor, bem como o risco de prá�cas ilícitas.

Por oportuno, vale reportar à lição do D. PAULO HORN
[1]

 ao comentar o recente Edital da LOTERJ
[2]

 e as exigências de
cer�ficações:

“Outro tema importante e certamente controver�do é a exigência de cer�ficações, tais como a da World Lo�ery
Associa�on – WLA. Par�cularmente, espero que seja uma tendência, pois até o momento, nem mesmo a própria
LOTERJ se encontra cer�ficada, jus�ficando-se supri-la por intermédio dos serviços a serem contratados. Isso
porque de nada adianta alguém proclamar a necessidade de executar jogos responsáveis e confiáveis sem níveis de
cer�ficação, de preferência com relevo internacional. As melhores empresas do setor hoje são, minimamente,
cer�ficadas pela WLA. Isso quer dizer que tal exigência é o caminho mais rápido para as loterias estaduais atuarem
com padrões ISO, contra lavagem de dinheiro, por exemplo. Novamente em úl�ma análise, é vantajoso e eficiente
do ponto de vista do Poder Público fazer tal �po de exigência para qualificar os concorrentes interessados visando
estabelecer loterias com boas prá�cas de mercado (h�ps://bnldata.com.br/loterj-a-sorte-do-rio-mais-um-avanco-
importante-para-as-loterias-estaduais/, acesso em 28.06.2021).

(...)

Nesse sen�do, deixar de exigir cer�ficações significa contratar com pessoas jurídicas menos preparadas para execução
do contrato. Adicionalmente, cabe esclarecer que os inúmeros precedentes das Cortes de Contas, vedando exigências de
cer�ficações, foram para combater exigências desconexas com o objeto ou que flagrantemente direcionavam o certame,
o que não acontece no caso sob exame.

 

12- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 736.240.547/0001-
01

Como se chegou ao custo de impressão de bilhetes de R$ 84.000,00? Quais os parâmetros? Foi verificada a realidade
brasileira?

Como é possível equiparar modalidades tão dis�ntas com uma projeção de inves�mento de marke�ng igual?

Resposta: O valor es�mado tomou como base planejamento de marke�ng u�lizado pelo estudo escolhido. Trata-se de
um valor médio, o qual reflete a experiência da empresa autorizada na operação de loterias. Foi adotado de modo a
possibilitar compensação entre as estruturas de custos apresentadas.

 

13- Contribuição (Audiência Pública)



Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

As premissas do estudo estão erradas. O Produto Interno Bruto - PIB do Distrito Federal em 2018 era 245 bilhões e não
171 bilhões; o PIB per capita 2018 era 85.744 e não 65.653; em 2019 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL vendeu em
Brasília R$ 2,15 bilhões e não R$ 287,5 milhões.

Resposta: Os valores de PIB foram corrigidos. Esclarece-se que os valores estavam incorretos nas páginas introdutórias,
porém, na modelagem, foram u�lizados números mais recentes, não impactando as conclusões do estudo.

 

14- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

De acordo com o estudo do BNDES efetuado pela LOTEX, os jogadores do DF são mais que 6% do total. Onde as
empresas sacaram este percentual?

Resposta: Existem alterações significa�vas de contexto, que a seguir destacamos:

A LOTEX pressupunha a existência de um monopólio, situação que foi alterada pela decisão do Supremo Tribunal
Federal;

A LOTEX pretendia u�lizar a rede da Caixa Econômica Federal, onde os apostadores já estão habituados a jogar e
que se encontra totalmente implantada;

O BNDES considerou um único produto com distribuição única para todo o Brasil, de que resultam sinergias
evidentes – os estudos desenvolvidos preveem, para além da concorrência que exis�rá (como aliás foi bem
referido na Audiência Pública), a necessidade de adotar uma polí�ca de comunicação e marke�ng de valores
ajustados ao potencial de mercado.

Os estudos apresentados basearam-se em pesquisas efetuadas pela empresa especializada no mercado de jogos e foram
apresentadas como Anexo. Consultada a MCE (empresa vencedora do Procedimento de Manifestação de Interesse –
PMI), foi informado à SEPE, ainda, que a mesma empresa desenvolveu pesquisa para o mercado do Rio de Janeiro, tendo
acertado suas previsões.

 

15- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Magno José Santos de Sousa – BNLData

A previsão dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica define que as premiações para a
loteria de prognós�cos em 40%, para loteria instantânea em 50% e para as apostas espor�vas em 60%. O payout da
instantânea e das apostas espor�vas são muito baixos para estas duas operações e, com certeza, encontrarão forte
concorrência das operações da União, com 65% da LOTEX e acima de 90% da quota-fixa. Não é um risco definir no
contrato a premiação de uma operação que terá 20 anos de duração?

Resposta: Analisar o valor de payout de forma isolada é um engano. Sua avaliação deve vir acompanhada de uma análise
dos impostos pagos em todas as esferas, do valor da entrada (outorga proposta), outorga mensal, custo de inves�mento,
custo de operação etc.

Os payouts de Loteria Instantânea e de quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Existem payouts pra�cados
acima do colocado na proposta, porém, os valores propostos con�nuam compe��vos e se enquadram nos parâmetros
de mercado.

Além disso, a tributação distrital e federal considerada são elevadas e tomam uma parte significa�va da receita,
limitando ao máximo o payout. Outro ponto que precisa ser levantado é que a modelagem financeira propõe um
a�ngimento conservador da população quando comparado a outros mercados, não necessitando que seja o payout mais
compe��vo do país.

 

16- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

Caderno 1, página. 22, parágrafo 1.6: o estudo está confirmando que para atender 180 mil jogadores, precisar-se-ia
de um número entre 1.328 e 8.633 pontos de vendas. Ou seja, um ponto de venda a cada 135-21 jogadores? É isto?

Resposta: Está correto o entendimento da pergunta. Há uma diversidade de pontos de vendas e quan�dades de jogos.
Os cálculos foram desenvolvidos de acordo com o �cket médio da aposta.

 

17- Contribuição (Audiência Pública)



Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

A exigência de atestado que o consórcio que apresentou o PMI possui não é casuísmo e não pode ser considerada
direcionamento da licitação?

Resposta: Respondido no item 10 supra.

Preliminarmente, não se pode perder de mira os escopos do art. 6, §2o da Lei de Concessões e do art. 30, II da Lei Geral
de Licitações. Exigir cer�ficações amplamente u�lizadas no mercado de loterias é a maneira mais eficiente de trazer
segurança e confiabilidade sistêmica ao serviço público de loterias.

Recorda-se que existem alguns fundamentos robustos para tais exigências, mas o principal é a preservação do Poder
Público em relação às fraudes e à lavagem de dinheiro. As cer�ficações exigidas ganham maior relevância quando se
trata de operação de loterias on-line e tais padrões operacionais são baseados em níveis de tecnologia fundamentais
para uma operação íntegra.

Inclusive, vale citar que o Tribunal de Contas da União - TCU, quando da avaliação do processo de concessão da LOTEX,
fez questão de apontar tal necessidade, pois, sem tais garan�as, haver-se-ia a exposição ao risco de o operador ser
capturado para lavagem dos recursos de a�vidades ilícitas (tais como o jogo clandes�no, mercado de armas, de drogas e
assim por diante).

Já do ponto de vista da concorrência, tais exigências em nada abalam os verdadeiros agentes capazes de sa�sfazer os
requisitos necessários ao estabelecimento de uma loteria íntegra, confiável e eficiente.

 

18- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

Na análise dos custos feita nos estudos, esqueceu-se que para fazer loteria instantânea precisa imprimir os bilhetes.
Este custo não está considerado em nenhum caderno.

Resposta: Os custos de impressão dos bilhetes estão incluídos nos custos do projeto. O custo foi es�mado no Caderno 2
e é apresentada uma projeção no plano de marke�ng que consta do Caderno 1.

 

19- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Quais os benchmarks u�lizados para o estabelecimento de um payout tão baixo? Qual o impacto na receita do
Governo do DF e do operador se o operador for obrigado a trabalhar com o payout adequado?

Resposta: Foram u�lizados os benchmarks de diversos países, especialmente Portugal, um dos países com maior
experiência em apostas no mundo e onde a autorizada tem a sede da sua controladora. Tais números foram adaptados à
realidade do Distrito Federal e do Brasil, conforme previsto no estudo de mercado, para trazer a compe��vidade
necessária ao alcance das vendas es�madas pelo estudo.

 

20- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Essa es�ma�va de lucro está considerando payout de 60% em Apostas Espor�vas, por exemplo. Absolutamente
inviável para concorrer com as apostas espor�vas nacionais que deverão ser aprovadas em breve.

Resposta: Os payouts de Loteria Instantânea e de quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Deve-se
considerar a tributação brasileira – Federal e do Distrito Federal que é alta e é devidamente explicitada no estudo.

Deve-se ressaltar que a modelagem financeira considera que o mercado de jogos será dividido entre a proposta
apresentada e outros (concessões federais e a própria Caixa Econômica Federal - CEF) e que os custos operacionais
devem ser cobertos pelas apostas, resultando num valor de payout compa�vel com a estrutura de receitas e custos
apresentadas.

 

21- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01



Página 59 – Módulo 1: como não considerar, numa proposta como esta, com a quan�dade entre 1200/8600 de PDVs,
a construção de uma rede de meios de pagamento e transações bancárias? Como pode ser di�cil prever isso no início
da operação se o principal concorrente, a CEF, já presta este serviço?

Em 2019 não havia pandemia. Se desprezou o ano mais próximo antes da pandemia?

A Colômbia está operando com payout mínimo de 83% para apostas espor�vas, por exemplo.

Resposta: O estudo considerou a construção de rede mais eficiente do que a pra�cada pela CEF, visto a experiência de
sucesso da Autorizada em outros países e praças.

Considera-se que o valor proposto para o payout de quotas-fixas está dentro do pra�cado no mercado. O valor do
payout foi calculado considerando-se os valores de impostos, os custos fixos da operação das diversas modalidades,
pagamento e remuneração da outorga inicial, pagamento de outorga mensal e valores de remuneração do parceiro
privado na Concessão.

Todos os valores são detalhadamente apresentados, mostrando que os valores transferidos pela Concessionária ao
Poder Público são maiores do que os que remanescem como resultado da operação ao privado.

 

22- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Magno José Santos de Sousa – BNLData

A tributação das apostas espor�vas ou quota-fixa prevista pelo estudo escolhido pelo Distrito Federal e o pagamento
de outorga mensal correspondente a 9,61% do netwin, enquanto a operação federal será de 5%. Não é um risco
concorrer com a operação das apostas espor�vas da União com esta tributação?

Resposta: O risco concorrencial existe em todas as modalidades, inclusive, tal fato foi levado em consideração nas
projeções apresentadas. Fator fundamental para determinar se os produtos terão sucesso concorrencial é o know how
dos operadores e a forma de atuação junto ao mercado.

 

23- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

Será um leilão ou oferta única em busca fechada?

Resposta: Conforme se depreende do item 15 do Edital, após a abertura das propostas de preço haverá a etapa de lances
viva-voz.

 

24- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Magno José Santos de Sousa – BNLData

Foram apresentados documentos da Santa Casa de Misericórdia. É realmente parceira da Santa Casa Global do Brasil?

Resposta: Sim.

 

25- Contribuição (Audiência Pública)



Nome do interessado:  Peterson Baungartner, Prohards World Lo�ery, Rio Claro – SP

60% para aposta espor�va não é muito pouco? Sabemos que gira em torno de 85%. Payout.

Resposta: Respondido nos itens 15 e 20 supra.

Analisar o valor de payout de forma isolada é um engano. Sua avaliação deve vir acompanhada de uma análise dos
impostos pagos em todas as esferas, do valor da entrada (outorga proposta), outorga mensal, custo de inves�mento,
custo de operação etc.

Os payouts de Loteria Instantânea e de quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Existem payouts pra�cados
acima do colocado na proposta, porém, os valores propostos con�nuam compe��vos e se enquadram nos parâmetros
de mercado.

Além disso, a tributação distrital e federal considerada são elevadas e tomam uma parte significa�va da receita,
limitando ao máximo o payout. Outro ponto que precisa ser levantado é que a modelagem financeira propõe um
a�ngimento conservador da população quando comparado a outros mercados, não necessitando que seja o payout mais
compe��vo do país.

Deve-se ressaltar que a modelagem financeira considera que o mercado de jogos será dividido entre a proposta
apresentada e outros (concessões federais e a própria Caixa Econômica Federal - CEF) e que os custos operacionais
devem ser cobertos pelas apostas, resultando num valor de payout compa�vel com a estrutura de receitas e custos
apresentadas.

 

26- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

Caderno 3, página 18, figura 4: esta tabela não bate com as indicações precedentes. Na figura 3, es�ma-se, em 2033,
106.000 pessoas jogando R$ 2.853,00 por ano (prognós�co); 106.000 pessoas jogando R$ 612,00 por ano
(instantânea); e 116.000 pessoas jogando R$ 2.257,00 por ano (apostas). Ou seja, um total de R$ 630 milhões
(302,418 milhões +65,826 milhões +261,812 milhões) contra R$ 850 milhões mostrados neste gráfico no ano 2033.

Poderiam explicar melhor?

Resposta: Os dados serão devidamente corrigidos.

 

27- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Como pode garan�r rentabilidade para PDV com um PDV para cada 23 compradores no 12 Ano?

Resposta: Respondido no item 16 supra.

Há uma diversidade de pontos de vendas e quan�dades de jogos. Os cálculos foram desenvolvidos de acordo com o
�cket médio da aposta.

 

28- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

Observação: caderno 1, parágrafo 1.1, todas as premissas do estudo estão erradas, pois, de acordo com a CODEPLAN,
o PIB do DF em 2018 é 245 bilhões e não 171 bilhões como indicado; o PIB per capita 2018 é 85.744 e não 65.653 como
indicado; densidade habitacional é 526H/kmq e não 410H/kmq; em 2019 a CEF vendeu em Brasília R$ 2,15 bilhões e
não R$ 287,5 milhões.

Sendo todos estes dados errados (os quais foram u�lizados como base), como as empresas puderam fazer um estudo
bem estruturado e fidedigno?

Se a CEF vendeu no DF 2,15 bilhões e as empresas falam que o DF tem 197.000 jogadores (pag. 12), isto significaria
que, em 2019, cada jogador do DF gastou em média R$ 10.918, ou seja 12,73% do PIB per capita, o que seria um
benchmarking MUNDIAL.

De acordo com o estudo do BNDES efetuado pela LOTEX, os jogadores do DF são mais que 6% do total. Onde as
empresas sacaram este percentual?

Caderno 1, página 17: o requerimento de selecionar um operador com uma rede estabelecida pode se configurar
como um direcionamento, como aconteceu no edital do Rio de Janeiro. O poder público tem que pretender que a
operadora tenha uma rede a ser formada em até 6/12 meses após a licitação.



Caderno 1, página 22, parágrafo 1.6: Pontos de vendas - então o estudo está confirmando que, para atender uma
população a�va de jogo de aproximadamente 180.000 pessoas, serão necessários entre 1.328 e 8.633 pontos de
vendas. Ou seja, um ponto de venda a cada 135-21 jogadores? É isto?

Caderno 1, página 23: porque o estudo está sugerindo a adoção do procedimento KYC (Know Your Customer) para os
pontos de vendas �sicos? A adoção deste procedimento reduziria ainda mais a compe��vidade do novo operador,
considerando, por exemplo, que a CEF não adota o KYC nas lotéricas. Além do mais, mundialmente, o KYC é u�lizado
nas vendas on-line (e não nas vendas �sicas). Por que este requerimento?

Caderno 1, página 81: o estudo fala que no Brasil temos 8 milhões de jogadores. Sendo que o PIB per capita é de
aproximadamente R$ 43.500,00 e que a CEF vendeu em 2019 aproximadamente de R$ 16 bilhões, isto dá um gasto
médio de 4,5% que não é possível. Outra vez o estudo está baseado em dados errados.

Resposta: São apresentadas aqui as respostas às questões acima:

1. Os valores do PIB foram corrigidos. Esclarece-se que os valores estavam incorretos nas páginas introdutórias,
porém, na modelagem, foram u�lizados os números corretos (mais recentes), não impactando as conclusões do
estudo.

2. Os estudos apresentados basearam-se em pesquisas efetuadas pela empresa especializada no mercado de jogos e
apresentadas no Anexo II do Caderno 2. Foram também u�lizados dados de pesquisa elaborada no caso do Rio de
Janeiro, onde uma das empresas autorizadas é operadora dos jogos.

3. Há uma diversidade de Pontos de Vendas e quan�dades de jogos. Os cálculos foram desenvolvidos de acordo com
o �cket médio da aposta.

4. O KYC apresenta diversas vantagens, quer em termos do designado Jogo Responsável, quer em termos dos
procedimentos que hoje são adotados na área da prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A iden�ficação de
apostadores, que pode ser realizada de diversas formas e através de diversos procedimentos, possibilita ainda a
obtenção de informação que, sendo tal procedimento autorizado, pode contribuir para um melhor conhecimento
dos perfis de apostadores, sendo um instrumento bastante importante para o lançamento de novos jogos e/ou
reformulação de jogos existentes. Caberá à Concessionária, junto com o Poder Concedente, definir o âmbito de
u�lização do KYC e o prazo de implementação do mesmo nas diversas modalidades de aposta.

29- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01

Página 87 – Módulo 1: Ticket médio por semana de R$ 65,00, como a�nge R$ 780,00 anual? Explicar o racional

 

Resposta: Os dados da tabela serão ajustados e consolidados com os documentos do projeto.

 

30- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Ricardo Feijó

Os estudos disponibilizados trataram apenas da viabilidade da concessão em regime de exclusividade (monopólio).

Resposta: A concessão será des�nada para um único agente privado nos casos de inviabilidade técnica ou econômica
(nos termos do ar�go 16 da Lei nº 8987/95). Ao longo dos estudos propostos, o fracionamento de mercado não se
mostrou eficiente, pois haveria perda de ganhos de escala. Além disso, existe o risco de assimetrias concorrenciais. Para
evitar tais ineficiências, o modelo de concessão de todas as modalidades em lote único mostrou-se a solução mais
adequada.

 

31- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Ricardo Feijó

Houve análise sobre a inviabilidade da concessão em regime de concorrência com mais de um operador?

Resposta: Respondido no item 30 supra.



A concessão será des�nada para um único agente privado nos casos de inviabilidade técnica ou econômica (nos termos
do ar�go 16 da Lei nº 8987/95). Ao longo dos estudos propostos, o fracionamento de mercado não se mostrou eficiente,
pois haveria perda de ganhos de escala. Além disso, existe o risco de assimetrias concorrenciais. Para evitar tais
ineficiências, o modelo de concessão de todas as modalidades em lote único mostrou-se a solução mais adequada.

 

32- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Ricardo Rodrigues, Ícone Tecnologia

Como será a forma de venda? Distribuição de bilhetes impressos?

Resposta: Poderá ocorrer na modalidade on-line ou impressa. Tal decisão ficará a critério da Concessionária.

 

33- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Ricardo Feijó

Qual a jus�fica�va técnica, econômica e jurídica para haver exclusividade e não concorrência, nos termos do art. 16,
da Lei 8.987/1995?

Resposta: A jus�fica�va exigida pela norma foi amplamente deba�da ao longo dos estudos propostos e o fracionamento
de mercado não se mostrou eficiente, pois haveria perda de ganhos de escala. Além da perda de economia de escala,
existe o risco de assimetrias concorrenciais. Para evitar tais ineficiências, o modelo de concessão de todas as
modalidades em lote único mostrou-se a solução mais adequada e vantajosa ao erário.

Ademais, após análise e considerações do TCDF, o projeto será colocado em licitação aberta e transparente, onde
qualquer interessado habilitado poderá par�cipar do processo seguindo as regras do Edital.

 

34- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

O estudo não inclui nenhum gasto para a impressão de bilhetes de instantânea. Isso porque será só virtual?

Resposta: Respondido no item 18 supra.

Os custos de impressão dos bilhetes estão incluídos nos custos do projeto. O custo foi es�mado no Caderno 2 e é
apresentada uma projeção no plano de marke�ng que consta do Caderno 1.

 

35- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01



O texto logo acima da tabela fala 68%, 10% e 22% e a Tabela 58%, 17% e 25%. Podem esclarecer o que prevalece?

Resposta: Os dados da tabela serão ajustados e consolidados com os documentos do projeto.

 

36- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01

Qual a razão do custo de gráfica ser igual nas 3 modalidades quando a instantânea tem impressão dos bilhetes e as
outras duas não?

Qual a razão de ter custo de programa de TV na Loteria Instantânea igual às demais que têm sorteio, visto que a
instantânea não tem?

Resposta: Respondido no item 12 supra.

O valor es�mado tomou como base planejamento de marke�ng u�lizado pelo estudo escolhido. Trata-se de um valor
médio e reflete a experiência da empresa autorizada na operação de loterias. Foi adotado de modo a possibilitar
compensação entre as estruturas de custos apresentadas.

 

37- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

Para o governo não seria melhor um leilão eletrônico? Daria mais dinheiro.



Resposta: O lance viva-voz é extremamente vantajoso, eficiente e transparente, além de ser imune a interferências
eletrônicas e problemas causados por instabilidades de sistemas eletrônicos.

 

38- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Proposta inviável de payout. Ninguém opera com 60% em apostas espor�vas. Quais os benchmarks?

A mudança do payout para patamares reais reduz substancialmente a remuneração do GDF e do operador.

Resposta: Respondido nos itens 15, 20 e 25 supra.

Analisar o valor de payout de forma isolada é um engano. Sua avaliação deve vir acompanhada de uma análise dos
impostos pagos em todas as esferas, do valor da entrada (outorga proposta), outorga mensal, custo de inves�mento,
custo de operação etc.

Os payouts de Loteria Instantânea e de quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Existem payouts pra�cados
acima do colocado na proposta, porém, os valores propostos con�nuam compe��vos e se enquadram nos parâmetros
de mercado.

Além disso, a tributação distrital e federal considerada são elevadas e tomam uma parte significa�va da receita,
limitando ao máximo o payout. Outro ponto que precisa ser levantado é que a modelagem financeira propõe um
a�ngimento conservador da população quando comparado a outros mercados, não necessitando que seja o payout mais
compe��vo do país.

Deve-se ressaltar que a modelagem financeira considera que o mercado de jogos será dividido entre a proposta
apresentada e outros (concessões federais e a própria Caixa Econômica Federal - CEF) e que os custos operacionais
devem ser cobertos pelas apostas, resultando num valor de payout compa�vel com a estrutura de receitas e custos
apresentadas.

 

39- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Os custos de impressão de instantânea estão distorcidos no estudo. Equipararam custo de gráfica das 3 modalidades.

Resposta: O valor es�mado tomou como base planejamento de marke�ng u�lizado pelo estudo escolhido. Trata-se de
um valor médio e reflete a experiência da empresa autorizada na operação de loterias. Foi adotado de modo a
possibilitar compensação entre as estruturas de custos apresentadas.

 

40- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Ricardo Rodrigues, Ícone Tecnologia

Com relação à distribuição, qual tecnologia será u�lizada para imprimir os bilhetes nos pontos mul�uso?

Resposta: A escolha da tecnologia a ser u�lizada é prerroga�va da vencedora do certame licitatório a ser procedido pelo
GDF. Importante é que as funcionalidades operacionais e de segurança sejam cumpridas.

 

41- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01

Como pode a definição do vencedor se dar apenas pela outorga inicial se o projeto contempla operação por 20 anos?
Um operador que ofereça R$ 1,00 a mais na oferta inicial ganha de um que apresentar um projeto que remunere
melhor o GDF ao longo de 20 anos.

Resposta: O conceito proposto é de que o vencedor seja aquele que apresentar a melhor proposta para o setor público.
Em suma: ganha quem der mais para o GDF.

De modo a deixar o modelo o mais obje�vo possível, foi proposta a divisão da remuneração pública em duas parcelas:

Outorga inicial;

Outorga mensal.

A primeira é um valor a ser pago na assinatura do contrato, sendo definido como valor mínimo de R$ 35 milhões. A
segunda é uma parcela mensal a ser paga durante a operação.



Foi definido um valor da outorga mensal como sendo de 9,61% do valor faturado mensalmente. Todos os licitantes
deverão, necessariamente, adotar o mesmo percentual em suas propostas.

A parcela de outorga inicial proposta é fruto do plano de negócios elaborado por cada proponente. Caso uma
determinada empresa considere que o percentual da outorga mensal ofertado pode ser maior do que 9,61%, ele deve
apropriar esse valor, adicionar e aumentar o valor da outorga inicial proposta, a fim de que todas as propostas estejam
niveladas no percentual mensal. Define o vencedor a maior outorga inicial. 

Esta forma é a mais simples, transparente e matema�camente precisa para o Poder Concedente escolher a proposta
mais vantajosa para o Poder Público. 

 

42- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Sérgio Garcia Alves - Abdala Advogados

Em 23.07, o DODF divulgou PMI do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, Distrito Federal,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocan�ns. Posteriormente, fora cancelado.

Qual era a ideia de atuação e avaliação por meio do Consórcio Interestadual?

Qual a relação entre o PMI do Consórcio com o do PMI do DF?

Existe alguma hipótese de chamada de novos estudos ou alteração do modelo já exposto pela SEPE/GDF?

Resposta: Considerando o interesse do Governo do Distrito Federal - GDF de dar soluções que viabilizassem o processo
de exploração dessas a�vidades, a Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE publicou o Edital de Chamamento
de Manifestação de Interesse Nº 001/2021 – SEPE.

Cumpre informar que o Distrito Federal integra o Consórcio Brasil Central,  o qual, em determinado momento, procurou o
GDF com a intenção de também publicar um Chamamento Público sobre Loterias.

Contudo, após diversas reuniões para tratar do tema e tendo em vista que havia um Chamamento Público em
andamento publicado pela SEPE/DF, foi decidido que o Distrito Federal não par�ciparia do processo proposto pelo
Consórcio Interestadual.

Posto isso, não há relação entre o PMI do Consórcio Brasil Central e o PMI publicado pela SEPE/DF, tampouco
haverá Chamamento de novos estudos pelo Distrito Federal.

 

43- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

A colômbia opera com 83% de payout mínimo. Precisa ampliar os estudos pelos benckmarks do mundo inteiro para
não se ter uma expecta�va irreal de remuneração do Estado que não se confirmará.

Resposta: A questão rela�va ao payout já está respondida nos itens 15, 20 e 25 supra.

Quanto ao valor pra�cado na Colômbia, se fosse adotado no Brasil junto com os impostos vigentes, não haveria
disponibilidade para cobertura nem dos custos operacionais, tampouco para o pagamento de outorga.

 

44- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Esta análise funciona com os payouts propostos, que são irreais. Os 721 milhões do contrato deverão ser garan�dos
ao GDF ou sofrerá flutuação se o payout aumentar?

Resposta: O valor de 721 milhões do contrato é uma previsão a par�r das hipóteses estabelecidas nos estudos. Poderá
flutuar, para mais ou para menos, em função da execução do contrato, não havendo possibilidade de garan�a de parte a
parte. Caso essa flutuação de valor (para mais ou para menos) levar a um desquilíbrio econômico-financeiro,
prejudicando uma das partes, será negociado o correspondente reequilíbrio, como previsto na legislação per�nente.

 

45- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

A comissão está ciente que o Governo Federal aprovou o Decreto que modifica da Lei 13.756 eliminando a indicação
de payout mínimo das apostas, exatamente para alinhar as apostas brasileiras às prá�cas internacionais, onde o
payout é próximo de 80-90%.



O mesmo estado do Maranhão (membro do consórcio) aprovou um Decreto para alinhar as apostas estadual ao
mecanismo federal.

Resposta: Respondido nos itens 19 e 20 supra.

Foram u�lizados os benchmarks de diversos países, especialmente Portugal, um dos países com maior experiência em
apostas no mundo e onde a autorizada tem a sede da sua controladora. Tais números foram adaptados à realidade do DF
e do Brasil, conforme previsto no estudo de mercado, para trazer a compe��vidade necessária ao alcance das vendas
es�madas pelo estudo.

Os payouts de Loteria Instantânea e de quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Deve-se considerar a
tributação brasileira – federal e do DF que é alta e é devidamente explicitada no estudo.

Deve-se ressaltar que a modelagem financeira considera que o mercado de jogos será dividido entre a proposta
apresentada e outros (concessões federais e a própria Caixa Econômica Federal - CEF) e que os custos operacionais
devem ser cobertos pelas apostas, resultando num valor de payout compa�vel com a estrutura de receitas e custos
apresentadas.

 

46- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

Sobre o tema do Consórcio Brasil Central, algum estudo recebido analisou o potencial de mercado dos 7 estados
contra a soma do potencial de cada singolo estado?

Resposta: Não.

 

47- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Ricardo Rodrigues, Ícone Tecnologia

Com mais de um concessionário, não aumentaria a redundância? Caso um fique inoperante, o (s) outro (s) manteria
(m) a operação.

Resposta: As projeções de mercado e operação tomam como base as premissas de uma concessão em caráter exclusivo
e as credenciais necessárias para a par�cipação no certame buscam mi�gar, ao máximo, o risco da Concessionária ficar
inoperante.

 

48- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Se o operador não terá liberdade de pra�car o payout que acha adequado para es�mular o mercado, a operação ao
longo de 20 anos é pra�camente impossível.

Resposta: Os estudos financeiros apresentados no Caderno 2 e seus anexos mostram que a operação é viável, havendo
um pagamento adequado ao Poder Concedente e uma remuneração atra�va ao privado.

 

49- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

A proposta indica os atestados que o consórcio dispõe e sugere que aqueles atestados sejam solicitados. Isso não é
direcionamento da licitação?

Resposta: Preliminarmente, não se pode perder de mira os escopos do art. 6, §2o da Lei de Concessões e do art. 30, II da
Lei Geral de Licitações. Com efeito, exigir cer�ficações amplamente u�lizadas no mercado de loterias é a maneira mais
eficiente de trazer segurança e confiabilidade sistêmica ao serviço público de loterias.

Existem alguns fundamentos robustos para tais exigências, mas o principal é a preservação do Poder Público em relação
às fraudes e a lavagem de dinheiro. As cer�ficações exigidas ganham maior relevância quando se trata de operação de
loterias on-line e tais standards operacionais são baseados em níveis de tecnologia fundamentais para uma operação
íntegra.

Inclusive, vale citar que o TCU, quando da avaliação do processo de concessão da LOTEX, fez questão de apontar tal
necessidade, pois, sem tais garan�as, haver-se-ia a exposição ao risco de o operador ser capturado para lavagem dos
recursos de a�vidades ilícitas (tais como o jogo clandes�no, mercado de armas, de drogas e assim por diante). Já do
ponto de vista da concorrência, tais exigências em nada abalam os verdadeiros agentes capazes de sa�sfazer os
requisitos necessários ao estabelecimento de uma loteria íntegra, confiável e eficiente.



Por oportuno, vale mencionar a lição do D. PAULO HORN
[3]

 ao comentar o recente Edital da LOTERJ
[4]

 e as exigências de
cer�ficações:

“Outro tema importante e certamente controver�do é a exigência de cer�ficações, tais como a da World Lo�ery
Associa�on – WLA. Par�cularmente, espero que seja uma tendência, pois até o momento, nem mesmo a própria
LOTERJ se encontra cer�ficada, jus�ficando-se supri-la por intermédio dos serviços a serem contratados. Isso porque
de nada adianta alguém proclamar a necessidade de executar jogos responsáveis e confiáveis sem níveis de
cer�ficação, de preferência com relevo internacional. As melhores empresas do setor hoje são, minimamente,
cer�ficadas pela WLA. Isso quer dizer que tal exigência é o caminho mais rápido para as loterias estaduais atuarem
com padrões ISO, contra lavagem de dinheiro, por exemplo. Novamente em úl�ma análise, é vantajoso e eficiente
do ponto de vista do Poder Público fazer tal �po de exigência para qualificar os concorrentes interessados visando
estabelecer loterias com boas prá�cas de mercado (h�ps://bnldata.com.br/loterj-a-sorte-do-rio-mais-um-avanco-
importante-para-as-loterias-estaduais/, acesso em 28.06.2021).

(...)

Nesse sen�do, deixar de exigir cer�ficações significa contratar com pessoas jurídicas menos preparadas para execução
do contrato. Adicionalmente, cabe esclarecer que os inúmeros precedentes das Cortes de Contas, vedando exigências de
cer�ficações, foram para combater exigências desconexas com o objeto ou que flagrantemente direcionavam o certame.

 

50- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-
01

Não existe previsão no estudo de remuneração das en�dades espor�vas (clubes). De quem será essa atribuição e de
onde sairão os recursos?

Resposta: O repasse aos clubes e demais en�dades espor�vas será parte dos custos do projeto, sendo pago diretamente
pela Concessionária, sem prejuízo do valor da outorga mensal a ser transferida ao Poder Concedente.

 

51- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Roberto Qua�rini IGT

A comissão do governo integrou, ou estará integrando, algum experto de loterias, selecionado diretamente pela
comissão? Ou serão apoiados só pelas 2 empresas ganhadoras do PMI?

O governo poderia contratar um experto e depois pedir o reembolso do custo para o ganhador da licitação. Para uma
concessão de 20 anos não seria mal.

Resposta: a Comissão de avaliação dos estudos da SEPE não contou com a par�cipação de nenhum profissional com
exper�se em Loterias.

A Secretaria é responsável pela avaliação da consistência técnica dos projetos, elaboração e desenvolvimento dos
estudos de pré-viabilidade técnica, econômico-financeira, jurídica e ambiental referente aos projetos, bem como
elaboração de análise preliminar sobre o modo de contratação mais adequado para a execução do projeto em se
tratando de Concessões e Parcerias Público-Privadas - PPP’s e nas diversas modalidades.

Atualmente, estão em desenvolvimento na SEPE vários projetos como: Loterias e Jogos, Polo Logís�cos, Resíduos
Sólidos, Restaurantes Comunitários, Saúde, Marinas Públicas, entre outros, não sendo possível contratar expertos em
todos os assuntos, mesmo porque, como se sabe, a Administração Pública não dispõe de recursos (humanos e
financeiros) ilimitados.

Nesse cenário, u�lizamos a exper�se não somente do Consórcio vencedor dos estudos, mas também de técnicos dos
diversos órgãos do GDF envolvidos no processo.

Ademais, os estudos serão encaminhados para análise do TCDF, conforme disposto na Resolução TCDF nº 290 de 14 de
abril de 2016, de tal maneira que eventuais alterações sugeridas pelo órgão de controle serão devidamente efetuadas,
dando-se ainda mais qualidade e robustez à modelagem do projeto.

 

52- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Peterson Baungartner, Prohards World Lo�ery, Rio Claro – SP

A empresa postulante para operação no DF deverá comprovar experiência em gestão do sistema de loteria ou
somente operação, ou as duas coisas?

Resposta: As atestações técnicas exigidas estão no item 4.3 do Anexo 1 do Edital de Licitação.



 

53- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Empresas que operam produtos similares têm condições e vivência com as melhores prá�cas e governança para lidar
com a administração pública?

Resposta: Esse item não se refere a dúvidas ou esclarecimentos rela�vos ao material da Consulta Pública.

 

54- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

O valor para os Clubes sairá do GDF e não do Operador?

Resposta: Respondido no item 50 supra.

O repasse aos clubes e demais en�dades espor�vas será parte dos custos do projeto, sendo pago diretamente pela
Concessionária, sem prejuízo do valor da outorga mensal a ser transferida ao Poder Concedente.

 

55- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

O estudo afirma ser di�cil prever receitas extras. Qual a dificuldade de prever uma rede de correspondente bancário,
tendo em vista que a CEF, principal concorrente, opera há anos nesse modelo?

Resposta: Mesmo que seja possível u�lizar agências bancárias, capilarizando ao máximo o sistema de apostas, não se
iden�fica receitas acessórias às apostas. O que foi proposto no estudo e aceito pela SEPE foi a sistemá�ca de que,
havendo possiblidade de serem agregadas receitas acessórias, os valores líquidos da operação de tais receitas serão
distribuídos na proporção de 50% para o parceiro público e 50% para o parceiro privado.

 

56- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Foi afirmado que para manter a remuneração do GDF o payout não deverá ser alterado. Precisa de um esclarecimento
pois este é o cerne da questão envolvendo loterias.

Resposta: Os estudos financeiros, em seu Caderno 2 e anexos, mostram de forma clara e em detalhes a es�ma�va de
valor arrecadado, os impostos pagos (níveis federal e distrital), os valores de payout, os custos fixos, os custos variáveis, a
outorga fixa e variável e, por fim, a remuneração da Concessionária.

 

57- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

O payout será livre e com isso a remuneração do GDF irá flutuar?

Resposta: Respondido no item 56 supra.

Os estudos financeiros, em seu Caderno 2 e anexos, mostram de forma clara e em detalhes a es�ma�va de valor
arrecadado, os impostos pagos (níveis federal e distrital), os valores de payout, os custos fixos, os custos variáveis, a
outorga fixa e variável e, por fim, a remuneração da Concessionária.      

 

58- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Com uma flutuação de 20% de payout para sports be�ng, a taxa de retorno muda completamente, tanto para o
operador quanto para o GDF. Por isso a pergunta da flutuação de receita do GDF.

Resposta: Uma flutuação média de 20% (vinte por cento), ao longo do período de concessão, coloca em xeque a
manutenção do equilíbrio contratado.

Exis�rão flutuações pontuais, que resultam da dinâmica da própria modalidade de apostas despor�vas, porém, ao longo
do período de concessão, o payout tenderá para o valor assumido no estudo apresentado.



Além disso, um valor de +20% colocaria em risco financeiro toda a operação, considerando a carga tributária hoje
pra�cada no Brasil (níveis federal e distrital), mormente porque não há perspec�va de redução.

Um valor de -20%, pelo contrário, significaria uma perda de compe��vidade, o que tornaria a oferta insustentável face
aos concorrentes.

As flutuações pontuais exis�rão, mas não em níveis de 20%.

Caso as flutuações observadas (para mais ou para menos), na prá�ca, levem a um desequilíbrio do contrato, as partes,
dentro dos ditames legais, irão reestabelecer as bases pactuadas.

 

59- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Aceitar uma empresa sem experiência de lidar com a governança exigida pelos órgãos públicos é o melhor caminho?
Foi afirmado que serão aceitas empresas que operam produtos similares.

Resposta: Serão habilitadas no certame todas as empresas que atendam integralmente aos requisitos relacionados à
habilitação jurídica, técnica e econômico-financeiros exigidos no Edital. Os requisitos indicados no instrumento
convocatório são suficientes para garan�r uma contratação segura ao Distrito Federal, sem restringir demasiadamente a
concorrência.

 

60- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

Na página 51 - Módulo 1, o estudo afirma ser extremamente di�cil prever uma rede com 8600 PDVs. Não contemplar
correspondente bancário é realmente desconhecimento do mercado. Os PDVs precisam de fluxo de pessoas para
comprar os produtos e o melhor caminho atualmente é o modelo de correspondente bancário, inclusive para
rentabilizar todas as partes envolvidas.

Resposta: Respondido no item 55 supra.

Mesmo que seja possível u�lizar agências bancárias, capilarizando ao máximo o sistema de apostas, não se iden�fica
receitas acessórias às apostas. O que foi proposto no estudo e aceito pela SEPE foi a sistemá�ca de que, havendo
possiblidade de serem agregadas receitas acessórias, os valores líquidos da operação de tais receitas serão distribuídos
na proporção de 50% para o parceiro público e 50% para o parceiro privado.

 

61- Contribuição (Audiência Pública)

Nome do interessado:  Magno José - BNLData 

Tenho dificuldades em acreditar em uma efe�va par�cipação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, operadora dos
Jogos Santa Casa, na produção deste estudo.

Resposta: O Estudo foi apresentado pela Santa Casa Global Brasil, empresa controlada pela Santa Casa de Misericórdia
de Lisboa. Foram apresentados documentos da vinculação entre as empresas.

 

62- Contribuição (Audiência Pública)  

Nome do interessado: Amilton Noble - Hebara Distribuidora de Produtos Lotéricos - Rio de Janeiro - 36.240.547/0001-01

A apresentação ficará disponível no youtube em sua íntegra?

Resposta: Sim.

 

63 - Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Marcelo Munhoz da Rocha - OAB/PR n.º 68.586

A NGT BRASIL foi empresa selecionada nos PMIS de Pernambuco e Maranhão e está autorizada por ambos os Estados
a apresentar Estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a operação lotérica dos Estados
referidos.















Resposta: Deve-se inves�gar o conceito de “concorrencial” que está inserido na Lei Federal. A loteria de quota fixa
executada pelo Distrito Federal irá compe�r com os agentes que executem a mesma modalidade no âmbito da União
Federal – estabelecendo a compe�ção pela preferência do apostador no território do DF.

A União Federal pode, também, promover um sistema de múl�plos executores (credenciamento seguido de permissão,
por exemplo) e, dessa maneira, estabelecer um regime de compe�ção em todo território brasileiro, mas tal regra não
seria imposta aos demais entes porque isso invadiria a competência material deles.

Assim, é plenamente sustentável, uma vez definida a modalidade pela União Federal, entender que o restante se
encontra na esfera de escolhas dos outros entes, de maneira a impedir intervenção não prevista na Cons�tuição de
1988.

Esse debate está muito evidente no Acórdão do Min. Gilmar Mendes quando julgou a ADPF n. 493. Por oportuno,
reportamos o seguinte trecho: “(...) Por outro lado, as legislações estaduais ins�tuidoras de loterias, seja via lei estadual
ou por meio de decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência material de ins�tuição de serviço
público �tularizado pelo Estado-membro, de modo que somente a União pode definir as modalidades de a�vidades
lotéricas passíveis de exploração pelos Estados

 



64- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Ques�ona a exigência das cer�ficações ISO/IEC 27001:2013 e WLA – SCS: 2016, vez que há entendimento no âmbito
do Tribunal de Contas da União pela ilegalidade da exigência de cer�ficados ISO.

Resposta: No cenário da globalização, os padrões norma�vos são fixados internacionalmente, sendo a principal en�dade
responsável por tal padronização a Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on - ISO.

No Brasil, o órgão norma�zador oficial é a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, en�dade a quem compete
adaptar e introduzir no país as normas internacionais. A ISO é uma organização internacional não governamental que
tem por obje�vo criar padronizações para processos, produtos e serviços. Tais padrões são aceitos em diversos países e,
muitas vezes, tornam-se uma exigência por conta da prá�ca de mercado. O mesmo acontece no mercado de loterias,
jogos com sorteios e apostas. Nas mais diversas jurisdições, os governos se preocupam com a integridade do jogo em
sen�do amplo.

Assim, ao aderir aos parâmetros da ISO, a questão reputacional é muito relevante, pois quem adere ao padrão ISO é
mais bem visto diante dos stakeholders nacionais e internacionais, pois possui um indica�vo de que age de acordo com
as regras internacionais estabelecidas e possui, a priori, qualidade na sua gestão, produtos e serviços. Não é sem mo�vo
que corporações internacionais, a exemplo da INTRALOT, possui tais cer�ficações, incluindo as correspondentes à
lavagem de dinheiro e pagamentos de suborno em par�das despor�vas.

Não deve restar dúvidas de que os editais de licitação devem exigir a respec�va cer�ficação quando o objeto contratual
for um produto ou serviço em relação ao qual a legislação exige um cer�ficado para a sua colocação no mercado. Ou
seja, em se tratando de cer�ficação compulsória, o respec�vo cer�ficado deve ser exigido no instrumento convocatório
do certame. De outra banda, as ações que são comba�das pelo Tribunal de Contas da União - TCU são as exigências
(dentre elas as cer�ficações ISO) desproporcionais, dissociadas do objeto e, portanto, capazes de direcionar ou restringir
a compe�ção. Esse foi, por exemplo, o entendimento do TCU em relação às cer�ficações voluntárias, como é o caso da
ISO em diversos segmentos, nos procedimentos de licitação, tendo em vista que tal imposição tem potencial para
restringir a compe��vidade do certame (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993).

Cabe recordar que o TCU admite a atribuição de pontuação no instrumento convocatório para os licitantes detentores de
cer�ficação voluntária nas licitações cujo critério de julgamento for técnica e preço ou melhor técnica. Em outras
situações, o TCU entendeu que a cer�ficação ISO não poderia ser um requisito para a adjudicação do contrato (Acórdão
nº 539/2015 – Plenário).

Então, cabe destacar que afirmações no sen�do da vedação do TCU em relação à exigência de cer�ficações não
condizem com a realidade.

No centro do debate está o comando do art. 3º da Lei n. 8.666/93, o qual dispõe: a “licitação des�na-se a garan�r a
observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração”, dentre
outros princípios. Assim sendo, a regra é que o maior número de interessados par�cipe da licitação, apresentando suas
propostas para fornecer um produto ou prestar um determinado serviço. Essa pluralidade de concorrentes, na grande
maioria das vezes, é capaz de assegurar a “proposta mais vantajosa” para a Administração. Com efeito, qualquer
empecilho ou dificuldade desarrazoada para a par�cipação no certame de possíveis interessados pode ser entendido
como uma restrição à compe��vidade e, por consequência, ofensa ao princípio da isonomia e, também, ao referido art.
3º, em especial seu inciso I, este que veda a inclusão, nos atos convocatórios de certames licitatórios, de cláusulas
imper�nentes ou irrelevantes. Por tais fundamentos, o TCU reiterou o entendimento de que a exigência em licitações,
na fase habilitatória, de cer�ficação ISO, como restri�va da compe�ção (vide, por exemplo, o Acórdão n.º 1085/2011-
Plenário).

Contudo, esse posicionamento, ressalta-se não é inflexível, pois, à guisa de exemplo, temos no Acórdão nº 3380/2013 –
Plenário, de relatoria do então Ministro VALMIR CAMPELO, a admissão de exigência de cer�ficação ISO na fase de
habilitação. No caso concreto, o TCU verificou que o gestor da en�dade incluiu a exigência de cer�ficação ISO para
garan�r a qualidade do produto ofertado na licitação, o que vai ao encontro da eficiência e da busca pela proposta mais
vantajosa.

Já no Acórdão nº 2995/2013 – Plenário, de relatoria do mesmo Ministro, tratou-se do cer�ficado ISO 14001, que versa
sobre o sistema de gestão ambiental. Num pregão, foi exigida a apresentação de cer�ficação ISO, ou similar, para
comprovar a origem e qualidade da madeira u�lizada. Isso de maneira exclusiva, sem dar margem a outros meios de
prova que o produto atende aos requisitos do edital. A decisão foi fundamentada nos critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, bem como na legislação ambiental que trata do tema. Com efeito, o Ministro entendeu
que não estava comprovada restrição à compe��vidade, apesar da exigência de habilitação ser apenas por meio de
cer�ficado ISO, ou similar.

Diante do exposto e considerando os jus�ficados e necessários crivos na contratação de agentes privados capacitados e,
portanto, cer�ficados com as melhores prá�cas do mercado de loterias, dentre elas o combate à lavagem de dinheiro,
entendemos que as exigências da minuta de Edital estão adequadas e em consonância com os entendimentos do TCU.



 

65- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Ques�ona a u�lização do critério “maior outorga”, de forma pura e simples, sem combinação com os demais critérios
arrolados no art. 15, da Lei nº 8987/95. Esta lei, inclusive, condiciona a u�lização de outorga à conveniência
previamente jus�ficada, o que não ocorreu.

Sugere-se a alteração para a u�lização de critérios combinados, em conformidade com o art. 15, III, da Lei nº 8987/95,
em que estejam presentes tanto a “melhor proposta técnica”, quanto “a maior oferta”. Não sendo interesse da
Administração Pública a combinação de critérios, pode também se valer do art. 15, VII, da mesma Lei, que dispõe “da
melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas”, o que, certamente, trará mais
isonomia ao certame licitatório.

Resposta: Em que pese a consideração, a SEPE discorda desse entendimento. Uma vez qualificados os licitantes, haverá a
abertura do envelope com a proposta econômica, nos termos do art. 15, II da Lei n. 8.987/95. Trata-se, em úl�ma
análise, de critério obje�vo, capaz de manter a isonomia de tratamento e assegurar a proposta mais vantajosa à
Administração, após a devida análise da habilitação técnica de todos os licitantes.

O conceito proposto é de que o vencedor seja aquele que apresentar a melhor proposta para o setor público. Em suma:
ganha quem der mais para o GDF.

Esta forma é a mais simples, transparente e matema�camente precisa para o Poder Concedente escolher a proposta
mais vantajosa para o Poder Público. 

 

66- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Solicita esclarecimentos sobre qual diploma norma�vo geral será u�lizado no presente certame: Lei nº 8666/93 ou Lei
nº 14133/21.

Resposta: Naquilo que não houver conflito com a lei de concessões, aplica-se o regime geral de contratações da Lei n.
8.666/93.

 

67- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Solicita esclarecimentos sobre qual a jus�fica�va da exigência de apresentação de cer�ficados ISO e WLA.

Resposta: Respondido no item 64 supra.

No cenário da globalização, os padrões norma�vos são fixados internacionalmente, sendo a principal en�dade
responsável por tal padronização a Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on - ISO.

No Brasil, o órgão norma�zador oficial é a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, en�dade a quem compete
adaptar e introduzir no país as normas internacionais. A ISO é uma organização internacional não governamental que
tem por obje�vo criar padronizações para processos, produtos e serviços. Tais padrões são aceitos em diversos países e,
muitas vezes, tornam-se uma exigência por conta da prá�ca de mercado. O mesmo acontece no mercado de loterias,
jogos com sorteios e apostas. Nas mais diversas jurisdições, os governos se preocupam com a integridade do jogo em
sen�do amplo.

Assim, ao aderir aos parâmetros da ISO, a questão reputacional é muito relevante, pois quem adere ao padrão ISO é
mais bem visto diante dos stakeholders nacionais e internacionais, pois possui um indica�vo de que age de acordo com
as regras internacionais estabelecidas e possui, a priori, qualidade na sua gestão, produtos e serviços. Não é sem mo�vo
que corporações internacionais, a exemplo da INTRALOT, possui tais cer�ficações, incluindo as correspondentes à
lavagem de dinheiro e pagamentos de suborno em par�das despor�vas.

Não deve restar dúvidas de que os editais de licitação devem exigir a respec�va cer�ficação quando o objeto contratual
for um produto ou serviço em relação ao qual a legislação exige um cer�ficado para a sua colocação no mercado. Ou
seja, em se tratando de cer�ficação compulsória, o respec�vo cer�ficado deve ser exigido no instrumento convocatório
do certame. De outra banda, as ações que são comba�das pelo Tribunal de Contas da União - TCU são as exigências
(dentre elas as cer�ficações ISO) desproporcionais, dissociadas do objeto e, portanto, capazes de direcionar ou restringir
a compe�ção. Esse foi, por exemplo, o entendimento do TCU em relação às cer�ficações voluntárias, como é o caso da
ISO em diversos segmentos, nos procedimentos de licitação, tendo em vista que tal imposição tem potencial para
restringir a compe��vidade do certame (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993).



Cabe recordar que o TCU admite a atribuição de pontuação no instrumento convocatório para os licitantes detentores de
cer�ficação voluntária nas licitações cujo critério de julgamento for técnica e preço ou melhor técnica. Em outras
situações, o TCU entendeu que a cer�ficação ISO não poderia ser um requisito para a adjudicação do contrato (Acórdão
nº 539/2015 – Plenário).

Então, cabe destacar que afirmações no sen�do da vedação do TCU em relação à exigência de cer�ficações não
condizem com a realidade.

No centro do debate está o comando do art. 3º da Lei n. 8.666/93, o qual dispõe: a “licitação des�na-se a garan�r a
observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração”, dentre
outros princípios. Assim sendo, a regra é que o maior número de interessados par�cipe da licitação, apresentando suas
propostas para fornecer um produto ou prestar um determinado serviço. Essa pluralidade de concorrentes, na grande
maioria das vezes, é capaz de assegurar a “proposta mais vantajosa” para a Administração. Com efeito, qualquer
empecilho ou dificuldade desarrazoada para a par�cipação no certame de possíveis interessados pode ser entendido
como uma restrição à compe��vidade e, por consequência, ofensa ao princípio da isonomia e, também, ao referido art.
3º, em especial seu inciso I, este que veda a inclusão, nos atos convocatórios de certames licitatórios, de cláusulas
imper�nentes ou irrelevantes. Por tais fundamentos, o TCU reiterou o entendimento de que a exigência em licitações,
na fase habilitatória, de cer�ficação ISO, como restri�va da compe�ção (vide, por exemplo, o Acórdão n.º 1085/2011-
Plenário).

Contudo, esse posicionamento, ressalta-se não é inflexível, pois, à guisa de exemplo, temos no Acórdão nº 3380/2013 –
Plenário, de relatoria do então Ministro VALMIR CAMPELO, a admissão de exigência de cer�ficação ISO na fase de
habilitação. No caso concreto, o TCU verificou que o gestor da en�dade incluiu a exigência de cer�ficação ISO para
garan�r a qualidade do produto ofertado na licitação, o que vai ao encontro da eficiência e da busca pela proposta mais
vantajosa.

Já no Acórdão nº 2995/2013 – Plenário, de relatoria do mesmo Ministro, tratou-se do cer�ficado ISO 14001, que versa
sobre o sistema de gestão ambiental. Num pregão, foi exigida a apresentação de cer�ficação ISO, ou similar, para
comprovar a origem e qualidade da madeira u�lizada. Isso de maneira exclusiva, sem dar margem a outros meios de
prova que o produto atende aos requisitos do edital. A decisão foi fundamentada nos critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, bem como na legislação ambiental que trata do tema. Com efeito, o Ministro entendeu
que não estava comprovada restrição à compe��vidade, apesar da exigência de habilitação ser apenas por meio de
cer�ficado ISO, ou similar.

Diante do exposto e considerando os jus�ficados e necessários crivos na contratação de agentes privados capacitados e,
portanto, cer�ficados com as melhores prá�cas do mercado de loterias, dentre elas o combate à lavagem de dinheiro,
entendemos que as exigências da minuta de Edital estão adequadas e em consonância com os entendimentos do TCU.

 

68- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Solicita esclarecimentos sobre qual a conveniência da Administração Pública ao se valer do critério de “maior
outorga”, sem combinação com os demais critérios arrolados na Lei nº 8987/95?

Resposta: Uma vez qualificados os licitantes, haverá a abertura do envelope com a proposta econômica nos termos do
art. 15, II da Lei n. 8.987/95. Trata-se, em úl�ma análise de critério obje�vo, capaz de manter a isonomia de tratamento
e assegurar a proposta mais vantajosa à Administração, após a devida análise da habilitação técnica de todos os
licitantes.

O conceito proposto é de que o vencedor seja aquele que apresentar a melhor proposta para o setor público. Em suma:
ganha quem der mais para o GDF.

Esta forma é a mais simples, transparente e matema�camente precisa para o Poder Concedente escolher a proposta
mais vantajosa para o Poder Público. 

 

69- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

A exigência de apresentação de atestados pode ser considerada direcionamento da licitação?

Resposta: Preliminarmente não se pode perder de mira os escopos do art. 6, §2o da Lei de Concessões e do art. 30, II da
Lei Geral de Licitações. Com efeito, exigir cer�ficações amplamente u�lizadas no mercado de loterias é a maneira mais
eficiente de trazer segurança e confiabilidade sistêmica ao serviço público de loterias.

Existem alguns fundamentos robustos para tais exigências, mas o principal é a preservação do Poder Público em relação
às fraudes e a lavagem de dinheiro. As cer�ficações exigidas ganham maior relevância quando se trata de operação de
loterias on-line e tais padrões operacionais são baseados em níveis de tecnologia fundamentais para uma operação



integra. Inclusive vale citar que o TCU, quando da avaliação do processo de concessão da LOTEX, fez questão de apontar
tal necessidade, pois sem tais garan�as, haveria a exposição ao risco do operador ser capturado para lavagem dos
recursos de a�vidades ilícitas (tais como o jogo clandes�no, mercado de armas, de drogas e assim por diante).

Já do ponto de vista da concorrência, tais exigências em nada abala os verdadeiros agentes capazes de sa�sfazer os
requisitos necessários ao estabelecimento de uma loteria íntegra, confiável e eficiente.

 

70- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Não seria correto dar um prazo para que todos os possíveis licitantes obtenham os atestados técnicos após terem sido
declarados vencedores do processo de licitação?

Resposta: Não se pode concordar com esse modelo em função do risco de frustração do próprio certame e prejuízo da
Administração. A cer�ficação é concedida por terceiros às empresas que estejam em determinada conformidade – não é
um ato que dependa do esforço da Administração. Com efeito, num cenário em que os licitantes tenham dificuldades
para provar tais conformidades, a Administração será extremamente prejudicada por ter que paralisar (ou sequer iniciar)
seu serviço público de loterias.

Por isso, no caso concreto, a exemplo de várias jurisdições, selecionar entre aqueles realmente aptos assegura a
proposta mais vantajosa à Administração.

 

71- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

As projeções de resultados são baseadas em produtos com payout máximo de 60% na modalidade apostas espor�vas.
Considerando as boas prá�cas mundiais e a oferta de produtos de apostas espor�vas com o payout mais agressivo –
acima de 60% - por empresas   ilegais e “.com”, analisa-se como inviáveis os a�ngimentos das metas es�puladas no
contrato.

Resposta: Respondido nos itens 15, 20, 25 e 38 supra.

Analisar o valor de payout de forma isolada é um engano. Sua avaliação deve vir acompanhada de uma análise dos
impostos pagos em todas as esferas, do valor da entrada (outorga proposta), outorga mensal, custo de inves�mento,
custo de operação etc.

Os payouts de Loteria Instantânea e de Quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Existem payouts pra�cados
acima do colocado na proposta, porém, os valores propostos con�nuam compe��vos e se enquadram nos parâmetros
de mercado.

Além disso, a tributação distrital e federal considerada são elevadas e tomam uma parte significa�va da receita,
limitando o máximo de payout. Outro ponto que precisa ser levantado é que a modelagem financeira propõe um
a�ngimento conservador da população quando comparado a outros mercados, não necessitando que seja o payout mais
compe��vo do país.

Os payouts de Loteria Instantânea e de quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Deve-se considerar a
tributação brasileira – federal e do DF (simultaneamente Estado e Município) que é alta e é devidamente explicitada no
estudo.                                                  

Deve-se ressaltar que a modelagem financeira considera que o mercado de jogos será dividido entre a proposta
apresentada e outros (concessões federais e a própria Caixa Econômica Federal - CEF) e que os custos operacionais
devem ser cobertos pelas apostas, resultando num valor de payout compa�vel com a estrutura de receitas e custos
apresentadas.

 

72 - Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Ainda no que tange o payout, na modalidade de prognós�co numérico foi definido o como máximo de 40% da
arrecadação. Também de acordo com as prá�cas mundiais e com as projeções desejadas pelo estudo, consideramos
inviável a�ngir a performance desejada com o nível de premiação definido. A mesma colocação aplica-se na
modalidade instantânea, em que foi es�pulado o máximo de 50% de payout.

Resposta: Respondido nos itens 15, 20, 25 e 38 supra.

Analisar o valor de payout de forma isolada é um engano. Sua avaliação deve vir acompanhada de uma análise dos
impostos pagos em todas as esferas, do valor da entrada (outorga proposta), outorga mensal, custo de inves�mento,



custo de operação etc.

Os payouts de Loteria Instantânea e de quotas-fixas estão dentre os pra�cados do mercado. Existem payouts pra�cados
acima do colocado na proposta, porém, os valores propostos con�nuam compe��vos e se enquadram nos parâmetros
de mercado.

Além disso, a tributação distrital e federal considerada são elevadas e tomam uma parte significa�va da receita,
limitando ao máximo o payout. Outro ponto que precisa ser levantado é que a modelagem financeira propõe um
a�ngimento conservador da população quando comparado a outros mercados, não necessitando que seja o payout mais
compe��vo do país.

Deve-se ressaltar que a modelagem financeira considera que o mercado de jogos será dividido entre a proposta
apresentada e outros (concessões federais e a própria Caixa Econômica Federal - CEF) e que os custos operacionais
devem ser cobertos pelas apostas, resultando num valor de payout compa�vel com a estrutura de receitas e custos
apresentadas.

 

73- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Sendo necessária a melhoria do payout acima do estabelecido no edital para a�ngimento das performances definidas
com consequente impacto nos percentuais des�nados a loteria e aos operadores, o operador terá a responsabilidade
sobre essa diferença?

Resposta: Na modelagem apresentada no Caderno 2 não há previsão de alteração (para mais ou para menos) do valor do
payout.

 

74- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

“Este é um fator importante de sucesso para o projeto de concessão do serviço público em tela. Ou seja, é vantajoso
que o Poder Público selecione um agente possuidor de uma rede de distribuição e de venda. Ou, minimamente
mapeada, mesmo que não seja específica de jogo, atualmente, mas com capacidade de fácil adaptação para a
distribuição e comercialização de produtos lotéricos. ” Caderno 1, página 17. A seleção de um operador com uma rede
estabelecida pode se configurar como um direcionamento?

Resposta: Pedir que as licitantes apresentem pontos de venda cadastrados faz parte da estratégia do GDF de não ficar
adiando o início da execução contratual, tal como aconteceu no processo de concessão da LOTEX, que resultou no
abandono pelo concessionário (que alegou não ter conseguido estabelecer uma rede de vendas).

Pode parecer estranho quando se depara com tal exigência no Edital, mas ela é rela�vamente fácil de ser superada. As
empresas do setor, normalmente, buscam parcerias com outras empresas que possuam capilaridade de logís�ca.

Também deve ser registrado que não exigir a apresentação de pontos de venda pode resultar em enorme frustração
para Administração, pois, imagine selecionar uma empresa que pode demorar meses para estabelecer uma rede de
distribuição e vendas dos bilhetes de loterias, tal como aparentemente aconteceu no contrato da LOTEX/IGT/SG/UNIÃO
FEDERAL, repe�mos. É exatamente isso que o projeto busca evitar.

Com efeito, não ter pontos de venda significa, em resumo, não ter capacidade de ofertar o produto ao consumidor,
sobretudo quando se tratar de bilhetes �sicos e familiares ao consumidor. Finalmente, cabe consignar que os
argumentos técnicos e jurídicos estão presentes nos cadernos divulgados.

 

75 - Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Qual a razão de ter custo de programa de TV na Loteria Instantânea igual às demais que têm sorteio ao vivo, visto que
a instantânea não tem sorteio? Essa estratégia não deveria ser definida pelo operador vencedor, já que esse se
responsabilizará pelas metas contratuais e os meios para a�ngi-las?

Resposta: O valor es�mado tomou como base planejamento de marke�ng u�lizado pelo estudo escolhido. Trata-se de
um valor médio e reflete a experiência da empresa autorizada na operação de loterias. Foi adotado de modo a
possibilitar compensação entre as estruturas de custos apresentadas.

Os valores definidos para custos de gastos em programa de TV na Loteria Instantânea são uma es�ma�va inicial. Por
equívoco, foram considerados os mesmos custos e fundamentos dos jogos restantes. Estes custos des�nam-se à
possibilidade de transmissão de sorteio de Loteria a que podem ter acesso os apostadores de Loteria Instantânea, por
meio de um número digital associado ao seu bilhete, no conceito de “segunda oportunidade”. Este número digital



permi�rá o acesso opcional a um jogo de Loteria e que será uma extensão do jogo �sico para o jogo digital. Este valor
permite considerar a hipótese da transmissão de um sorteio adicional a ser transmi�do online (website e app) e na TV
para maior projeção do jogo. Pode servir a qualquer operador para a fase de arranque do jogo, lançamento e
relançamento de novos jogos e bilhetes não premiados.

 

76- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Os custos de impressão da Instantânea não estão dimensionados no estudo, tendo em vista que o item GRÁFICA nas
despesas está igual para todas as modalidades lotéricas e o valor ali atribuído é insuficiente para fazer frente a este
insumo, um dos mais importantes da modalidade.

Resposta: Respondido no item 12 supra.

O valor es�mado tomou como base planejamento de marke�ng u�lizado pelo estudo escolhido. Trata-se de um valor
médio e reflete a experiência da empresa autorizada na operação de loterias. Foi adotado de modo a possibilitar
compensação entre as estruturas de custos apresentadas.

 

77- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

A definição do vencedor se dará apenas pela outorga inicial, não considerando questões técnicas ou a melhor
proposta ao longo de todo o período de 20 anos?

Resposta: Uma vez qualificados os licitantes, haverá a abertura do envelope com a proposta econômica, nos termos do
art. 15, II da Lei n. 8.987/95. Trata-se, em úl�ma análise, de critério obje�vo, capaz de manter a isonomia de tratamento
e assegurar a proposta mais vantajosa à Administração, após a devida análise da habilitação técnica de todos os
licitantes.

O conceito proposto é de que o vencedor seja aquele que apresentar a melhor proposta para o setor público. Em suma:
ganha quem der mais para o GDF.

Esta forma é a mais simples, transparente e matema�camente precisa para o Poder Concedente escolher a proposta
mais vantajosa para o Poder Público. 

 

78- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Apostas Espor�vas: No edital proposto, o produto ofertado pela Loteria do Distrito Federal não conseguirá concorrer
com o que está se desenvolvendo na regulamentação federal, com payout maior e encargos baseados no GGR
(Gaming Gross Revenue). Enquanto a Legislação Federal estabelece liberdade na atribuição do payout e uma taxação
de 5% sobre o GGR, a proposta do Distrito Federal limita o payout a 60% e estabelece uma taxação mínima de 9,61%,
quase o dobro da Federal, inviabilizando a concorrência.

Resposta: Os critérios de rentabilidade da concessão serão revisados e incorporados à versão final dos documentos do
projeto, considerando-se que as Apostas Despor�vas na rede �sica apresentam valores de payout menores do que on-
line e, ainda, que há a necessidade de, no pagamento, incluir-se a comissão devida ao agente vendedor. 

 

79- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Qual o plano do Distrito Federal para combater apostas não legalizadas, especialmente para apostas espor�vas que
estão disseminadas através das empresas “.com” e tem di�cil controle?

Resposta: O órgão licitante irá ar�cular-se com os canais competentes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal de modo a não permi�r a compe�ção dos produtos concedidos com apostas não legalizadas.

 

80- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Com os payouts baixos e sem a possibilidade de aumento, não foi apresentado nos estudos como será conquistado
market share da Loteria Federal, jogos ilegais, empresas ".com" e até mesmo de um futuro consorcio para
a�ngimento dos targets do contrato.



Resposta: A polí�ca de entrada da Concessionária no mercado está detalhada no Caderno 1 dos documentos de projeto.
No estudos também consta uma previsão de responsabilidades rela�vas ao combate aos jogos ilegais, a qual se encontra
localizada na matriz de risco (Caderno 3).

 

81- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Os 721 milhões do contrato deverão ser garan�dos a Loteria do Distrito Federal ou sofrerá flutuação se o payout
aumentar?

Resposta: O valor de 721 milhões do contrato é uma previsão a par�r das hipóteses estabelecidas nos estudos. Poderá
flutuar para mais ou para menos em função da execução do contrato, não havendo possibilidade de garan�a parte a
parte. Caso essa flutuação de valor (para mais ou para menos) levar a um desquilíbrio econômico-financeiro,
prejudicando uma das partes, conforme reza a lei, será negociado o correspondente reequilíbrio.

 

82- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

O Repasse aos Clubes sairá do GDF ou do Operador?

Resposta: O repasse aos clubes e demais en�dades espor�vas será parte dos custos do projeto, sendo pago diretamente
pela Concessionária, sem prejuízo do valor da outorga mensal a ser transferida ao Poder Concedente.

 

83- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

A garan�a solicitada de 1% do valor do contrato será suficiente para cobrir eventuais prejuízos operacionais?

Resposta: O percentual de garan�a es�pulado mostra-se adequado para garan�r o cumprimento das obrigações
contratuais, sem representar restrição à compe��vidade do certame.

 

84- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

As despesas operacionais consomem aproximadamente 30% da receita bruta. Baseado nos padrões operacionais
mundiais, consideramos elevada a estrutura operacional de custos e despesas orçadas.

Resposta: Todos os valores u�lizados na modelagem estão detalhadamente apresentados nos documentos de projeto,
mormente no Caderno 2 – Planejamento Econômico-Financeiro e Monitoramento Operacional e seus Anexos I –
Memória de Cálculo CAPEX e OPEX e III -  Avaliação Econômico Financeira. Os valores foram avaliados e considerados
dentro dos padrões.

 

85- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

A alíquota de imposto de renda no final do 19º ano foi es�mada no estudo em aproximadamente 39%, acima da
alíquota vigente no país. Poderia explicar o mo�vo?

Resposta: A projeção será revisada e adequada onde houver discrepâncias.

 

86 - Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Considerando 8.633 pontos operando com o suporte de 13 vendedores para cada modalidade, es�mando um total de
39 vendedores, es�ma-se em média 221 pontos para cada vendedor realizar o atendimento mensalmente. Estes
deverão manter visitas constantes de divulgações promocionais, reciclagem de treinamentos, reposição de insumos,
entre outras a�vidades fundamentais para a operação. Não consideramos possível realizar o suporte necessário
sendo impossível garan�r a qualidade e manutenção da rede de pontos de vendas para a�ngimento das metas
proposta.

Resposta: A par�r dos estudos apresentados na modelagem, a SEPE entende razoável a divisão apresentada. Segue as
melhoras prá�cas de mercado existentes, adotada e proposta por empresa com larga experiência no setor.



As visitas periódicas ao longo do ano tendem a obedecer a visitas �pificadas por agente face ao volume de vendas,
maior necessidade de acompanhamento ou inauguração de um novo ponto de venda. A visita ao ponto de venda não é
para vender, mas acompanhar o negócio face a um plano de negócio, exposição de produto, avaliação do mercado local
e fiscalização das tarefas obrigatórias de agente.

Na página 65 do Caderno 1, está referenciado o número de Supervisores de Vendas (11) e vendedores (13) por
modalidade. A proposta é de 33 Supervisores e 39 Vendedores para 8.633 PDV. Consideramos que o número
apresentado é suficiente.

 

87- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Na projeção da rede, não estão sendo consideradas as desinstalações (churn) que são inevitáveis neste �po de
operação. Isso   significa que, para uma rede de pontos de vendas es�mada em 8.633 PDVs operando, é necessário um
número maior de prospecções e a abertura de novos negócios para a�ngimento dessa meta. O valor de desinstalações
foi projetado? Quantas prospecções de novos negócios os 39 vendedores projetados terão que realizar para o
a�ngimento da rede de 8.633 PDVs?

Resposta: As desinstalações dependem de várias situações, umas por inicia�va do mediador e outras devido ao
descumprimento do mesmo, face a procedimentos e planos de negócio. Normalmente, representam um percentual
baixo por mês e ano, de sorte que não é relevante a es�ma�va das desinstalações.

Existe um processo inicial de prospecção para o arranque da operação para um obje�vo de 1328 pontos de venda, com
aumentos nos anos seguintes. O processo de avaliação de desempenho e acompanhamento da rede de PDVs é con�nuo
e faz parte das a�vidades comerciais, como a avaliação do mercado e fatores que o influenciam. Dependerá do operador
definir os planos de acompanhamento a mediadores e processos de prospecção por cada ano.

 

88- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Não ficou claro no Estudo o percentual de crescimento da população apostadora ao longo dos primeiros 12 anos que
jus�fique o crescimento da quan�dade de pontos de venda propostos. Qual a es�ma�va de crescimento populacional
e de apostadores para jus�ficar o crescimento exponencial da quan�dade de pontos de venda?

Resposta: Dentro dos critérios adotados na modelagem não há uma referência direta entre o aumento de pontos de
venda e aumento da população apostadora. O aumento de pontos de venda está associado também à presença
incremental da oferta de jogo na rede de vendas em outras lojas: postos de gasolina, lojas de conveniência,
supermercados. A estratégia do aumento de pontos de venda está igualmente relacionada com obje�vos de valorização
da marca e que os produtos certos estejam disponíveis e visíveis nos locais certos e adequados, por toda a super�cie do
DF.

Considerando que o ponto de venda é um ponto de contato com apostadores, o número é considerado razoável. Por
exemplo, no conceito In Lane, em que se pode disponibilizar jogo nos supermercados, postos de gasolina e a
possibilidade de ser uma plataforma em que o equipamento de registro de jogo é do próprio lojista, é desejável a�ngir a 
meta de pontos de venda, no conceito de proximidade do negócio junto a população.

De acordo com o IBGE, o Distrito Federal passará de uma população de 3.091.667 em 2021, para 3.274.291 em 2026 e
3.513.254 em 2034.

O estudo de que resultou o aumento do número de pontos de venda toma em consideração um aumento da população
e dentro do aumento absoluto desta, uma maior penetração do jogo. Essa penetração é realizada através de um
aumento da oferta de novos jogos nas suas modalidades e notoriedade, tendo em conta também o aumento expetável
da renda da população.

A exigência do apostador será cada vez maior, o que implica a criação de melhores condições de oferta de jogo, o
aumento da disponibilidade do jogo em mais pontos de venda, um menor tempo de espera e uma o�mização da
componente tecnológica para simplificar o registro e verificação de prémio.

A proximidade do ponto de venda ao consumidor é chave, seja do local de trabalho, residência ou locais de lazer. Desta
forma, a estratégia de distribuição implica o aumento dos pontos de venda para mais apostadores.

 

89- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil



Gostaríamos de solicitar a fonte e o racional das tabelas apresentadas na página 22 do caderno 1 e na página 64 do
caderno 2.

Tabela: página 22 do caderno 1

 

Tabela: página 64 do caderno 2

 

Resposta: Os dados serão devidamente corrigidos.

 

90- Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil

Considerando o item “2.7. Serviços Acessórios e Respec�vas Receitas” apresentado na página 59 – Módulo 1, qual a
razão de ser di�cil considerar como receita extra a construção de uma Rede de meios de pagamento e transações
bancárias se o principal concorrente, a CAIXA, já presta este serviço há vários anos? Especialmente quando se projeta
uma rede de mais de 8000 pontos de venda no DF.

Resposta: Mesmo que seja possível u�lizar agências bancárias, capilarizando ao máximo o sistema de apostas, não se
iden�fica receitas acessórias às apostas. O que foi proposto no estudo e aceito pela SEPE foi a sistemá�ca de que,
havendo possiblidade de serem agregadas receitas acessórias, os valores líquidos da operação de tais receitas serão
distribuídos na proporção de 50% para o parceiro público e 50% para o parceiro privado.

 

91 - Contribuição (e-mail)

Nome do interessado: Intralot Brasil



Os números de inves�mento não batem de acordo com os valores apresentados no caderno 2, página 14 (texto e
tabela anexos a seguir). No texto fala em 24 M e na tabela 21 M e os percentuais por modalidade são completamente
dis�ntos do texto e da tabela. Como chegaram aos números apresentados?

 

Resposta: A tabela apresentada será revisada e adequada onde houver discrepâncias.

 

5. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS

Conclui-se que o processo de par�cipação social em questão atendeu os obje�vos de esclarecer aos interessados
algumas dúvidas relacionadas aos documentos que foram objeto de discussão e de receber contribuições de caráter
opina�vo da população e sobre os aspectos técnicos envolvidos.

Cabe informar que o Projeto das Loterias está em fase de estruturação e ainda poderá ser aprimorado e ajustado
previamente à licitação em decorrência dos procedimentos a seguir:

Análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF - após a aprovação deste relatório, os estudos de
viabilidade e das minutas de edital, contrato e anexos serão subme�dos à análise, controle e fiscalização do TCDF,
conforme dispõe a Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016.

Aprimoramentos pela Equipe Técnica da SEPE – com base nas contribuições recebidas para estruturar o projeto
final, nos termos do art. 26 do decreto n° 39.613, de 3 de janeiro de 2019.

Diante do exposto, como encaminhamento final submete-se este Relatório à aprovação do senhor Secretário de Estado
de Projetos Especiais do Distrito Federal nos termos do § 3º do art. 12 do Aviso de Consulta e Audiência Públicas
publicado no DODF, em 14 de julho de 2021.

 

Samira Porto de Queiroz Nunes

Assessora Especial

 

Fernanda Stefane de Almeida Dionísio

Assessora Especial

 

Flávio Germano de Sena Teixeira Junior

Assessor Especial

 

Luiz Ronaldo Cherulli

Subsecretário de Prospecção de Processo

 

 

[1] Paulo Horn é mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, graduado em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FND/UFRJ. Membro da
Comissão Especial dos Jogos Espor�vos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da OAB e da Comissão de
Direito Cons�tucional da OAB/RJ e do IAB, onde integra a Comissão Especial para Exame dos Projetos de Lei visando à
regulação de jogos e entretenimento no Brasil. Presidente da ALUMNI – Associação dos Ex-Alunos de Direito da UFRJ e
Membro da ABRADEP – Associação Brasileira de Direito Polí�co e Eleitoral. Foi Assessor Jurídico Chefe, Diretor
Administra�vo e Financeiro e ex-Vice-Presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2019.



[2] Concorrência n. 001/2021 para contratar suas loterias.

[3] Paulo Horn é mestre em Direito da Cidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, graduado em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FND/UFRJ. Membro da
Comissão Especial dos Jogos Espor�vos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da OAB e da Comissão de
Direito Cons�tucional da OAB/RJ e do IAB, onde integra a Comissão Especial para Exame dos Projetos de Lei visando à
regulação de jogos e entretenimento no Brasil. Presidente da ALUMNI – Associação dos Ex-Alunos de Direito da UFRJ e
Membro da ABRADEP – Associação Brasileira de Direito Polí�co e Eleitoral. Foi Assessor Jurídico Chefe, Diretor
Administra�vo e Financeiro e ex-Vice-Presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2019.

[4] Concorrência n. 001/2021 para contratar suas loterias.

 

Documento assinado eletronicamente por SAMIRA PORTO DE QUEIROZ NUNES -
Matr.1689581-9, Assessor(a) Especial, em 09/09/2021, às 17:46, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO -
Matr.1689582-7, Assessor(a) Especial, em 09/09/2021, às 17:47, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO GERMANO DE SENA TEIXEIRA JÚNIOR -
Matr. 1702592-3, Assessor(a) Especial, em 09/09/2021, às 17:53, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ RONALDO CHERULLI - Matr.1690066-9,
Subsecretário(a) de Prospecção de Projetos, em 09/09/2021, às 18:38, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 69563980 código CRC= A0D4FDAF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buri�, Palácio do Buri� - Bairro Zona Cívico-Administra�va - CEP 70075900 - DF

3961-1623

04003-00000022/2021-14 Doc. SEI/GDF 69563980


