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Ilustríssimo Senhor Gerente Setorial de SBS/PROJINV/SRGE/FPSOP 
Comissão de Contratação da PETROBRÁS – PETROLEO BRASILEIRO S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitação de Proposta n. 5900.0004.2020 
 
 

                        JOÃO EMILIO DE OLIVEIRA FILHO, leiloeiro oficial vencedor do certame em 
referência, conforme indicado na Circular Nº 06, publicado no site da Companhia em 
13/10/2020, à vista do recurso administrativo interposto por ÁLVARO SÉRGIO FUZO, oferece 
suas CONTRARRAZÕES de recorrido, a fim de que V.S.ª, no uso de suas atribuições, julgue-o 
insubsistente e o indefira: 

 
 

1.  Primeiro de tudo é ver que o objetivo da presente Solicitação de Proposta é a contratação 
de leiloeiro público para a venda de Equipamentos de Grande Porte para Indústria de Óleo 
& Gás assim compreendidos: 14 Compressores de Plataforma de Petróleo, 32 
Permutadores de Calor, 4 Painéis de Automação e 2 Skids de Remoção de CO2. 

 
 

2. Para tanto, conforme se depreende do Quadro 1, do item 7.1.2, da Solicitação de 
Proposta, essa companhia fixou critérios de pontuação com base na comprovação 
quantitativa de expertise em leilões de equipamentos industriais de grande porte, 
equipamentos de grande porte da Indústria de Óleo e Gás, realização de pregão em meio 
virtual e divulgação do leilão em mídias internacionais. 

 
 

3. 3.Sagrou-se vencedor o leiloeiro peticionário, alcançando 6 pontos, tendo essa companhia 
considerado seus 34 anos de exercício da leiloaria (2 pontos), a comprovação de 5 a 8 
leilões de equipamentos industriais de grande porte, confrontados os 16 atestados 
juntados (2 pontos), a comprovação de 1 a 3 leilões com ao menos um lote de 
equipamentos de grande porte de Indústria de Óleo e Gás, confrontados os 23 atestados 
juntados (1 ponto), promoção de leilões virtuais, confrontados 13 atestados (1 ponto). 
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4. A irresignação do recorrente tem o escopo de desclassificar os atestados apresentados 

pelo peticionário com o argumento de que não comprovariam sua atuação em leilões de 
equipamentos industriais. 

 
 

Nada mais descabido. 
 
 

5. Como é de geral sabença, a indústria é ramo da atividade empresarial que explora a 
transformação da matéria com o propósito de comercialização, ao passo que o comércio 
de bens e serviços objetiva a tão-só circulação através da compra e venda. 

 
 

6. Essa companhia é exemplo, por excelência, do conceito de indústria, na medida em que 
extrai a matéria prima para beneficiá-la e, por fim, comercializá-la. 

 
 

7. Sendo assim, força convir que toda a aparelhagem, maquinários, tecnologia, projetos e 
instrumentos utilizados desde a extração até o refino de óleo e derivados integrem o 
conceito amplo de indústria, que o recorrente tenta atrelar à sua conceituação própria, 
diminuta, reduzindo o significado de equipamento industrial ao rol de seu interesse. 

 
 

8. Veja-se, a propósito, a comparação esdrúxula que faz de uma plataforma de extração de 
petróleo com um barracão de abrigo de pessoal e equipamentos. Um barracão? Um 
imóvel? Uma plataforma não é imóvel! Menos ainda um barracão! É um conjunto 
harmônico de máquinas, comparável a grande equipamento, instalado em qualquer local 
escolhido, propiciando a obtenção do produto de seu trabalho - extração de óleo e gás. 

 
 

9. Essa companhia confiou a este peticionário a responsabilidade de apregoar as plataformas 
P-VII, P-XII, P-XV, tarefa que levou a termo com eficiência e sucesso. 

 
 

10. Uma comparação de plataforma de extração de petróleo com barracão demonstra que o 
leiloeiro recorrente é, sem sombra de dúvida, indigno da missão que essa companhia 
pretende delegar ao leiloeiro contratado e que este certame, ao habilitar o peticionário, 
alcançou o objetivo precípuo de contratar o leiloeiro com melhor expertise e suporte para 
atender à necessidade dessa companhia que representa interesses de natureza pública, 
sendo integrante da administração pública indireta. 
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11. Aliás, o recorrente, conforme informações extraídas do seu site, descreve-se como 

pregoeiro com experiência e foco em leilões judiciais, ao passo que o peticionário conta 
com 34 anos de experiência em leilões extrajudiciais, nacionais e internacionais, contando 
com equipe de mais de 100 profissionais e representa, para essa companhia, 
incontestavelmente a melhor contratação. 

 

 
https://www.leiloesjudiciaisgo.com.br/externo/area/quem-somos 
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12. Pontue-se, ademais, que o recorrente divide seu ofício de leiloaria com a atividade de 

Corretagem de Imóveis, exercida em sua sede, a propósito, o que representa, em tese, 
infringência à exclusividade de atuação exigida pelo decreto Nº 21.981/32, que regula a 
profissão e atividades do leiloeiro (art. 32, 'a', 1º). 

 
 

13. Cremos que a Comissão poderá também observar e pontuar a venda das Plataformas P-7, 
P-12 e P-15 como sendo três leilões distintos de equipamentos, como foram! Por instrução 
da Companhia, anunciamos somente o horário de início do leilão do primeiro 
equipamento - a Plataforma P-7, porém tínhamos como diretriz a duração mínima de cada 
leilão em 15min e intervalo anunciado de 10 min – o que foi feito. Os relatórios dos leilões 
foram individuais e os Atestados de Capacidade fornecidos também foram 
individualizados: Plataforma/leilão. Vejam a troca de mensagens entre nosso escritório e a 
Petrobras com detalhamento deste relato. Da mesma forma, a Comissão poderá observar 
e pontuar a venda de rebocadores e embarcações off shore, pois são equipamentos de 
transporte e apoio indispensáveis na indústria de óleo e gás, tanto no transporte de cargas 
como no apoio às operações no entorno das plataformas. Equipamentos equivalentes a 
esteiras rolantes, gruas, talhas, guindastes, só que flutuantes! 
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14. Por fim, insta reiterar que este peticionário satisfez as exigências da presente Solicitação 

de Proposta, obtendo a maior pontuação porque tanto nos atestados de leilões de 
equipamentos industriais de grande porte (16 ao todo, motores aeronáuticos, baterias 
para navios submarinos, navios, etc.) quanto nos equipamentos de grande porte da 
indústria de óleo e gás (23 ao todo, dentre os quais plataformas de extração, navios 
diversos, componentes e óleo) comprovou expertise na venda de bens e equipamentos 
que destinam-se à transformação, o que é próprio da atividade industrial, sendo 
alcançados, portanto, pelo conceito amplo indústria e de equipamento industrial para fins 
dos interesses dessa companhia. 

 
 
  Diante do exposto pede e espera seja o recurso indeferido. 
 
  Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
  Atenciosamente, 
 
 

JOÃO EMILIO DE O. FILHO 

Leiloeiro Público 
Mat. JUCERJA Nº 45 


