
Avaliação de Recurso ao Resultado Final da Contratação 

Abaixo seguem as petições à Comissão apresentadas no recurso enviado pelo 
Leiloeiro Álvaro Sergio Fuzo, acompanhadas das respectivas respostas. 
 
a) (Petição de que a Comissão) apresente quais os critérios utilizados para 
definir o que é um “equipamento industrial”; 
 
R: A Comissão se baseia na definição da palavra equipamento, segundo o 
dicionário Houaiss (Houaiss.com.br): 
 
“tudo aquilo que serve para equipar; conjunto de apetrechos ou instalações 
necessários à realização de um trabalho, uma atividade, uma profissão” 
 
O conceito de indústria, por sua vez, abarca não somente seu aspecto fabril, mas 
também representa o conjunto de atividades econômicas que têm por finalidade 
a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas. 
 
Dessa forma, a Comissão de Contratação considera que equipamentos 
industriais são maquinários, instrumentos ou instalações, utilizados na 
manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas, com 
atuação dentro de local fabril ou não. 
 
Ou seja, são considerados, a título de exemplo, bombas, caldeiras, válvulas, 
tratores, embarcações, galpões e armazéns aparelhados com finalidade 
associada à manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas. 
 
O conceito aplicado à indústria de Óleo e Gás abarca os equipamentos 
industriais utilizados desde a extração até o refino de óleo e derivados, 
percorrendo todo a cadeia da indústria de Óleo e Gás. 
 
Quanto às Plataformas, as mesmas representam uma instalação de conjunto 
harmônico de máquinas com o objetivo de extração de óleo e gás. Logo, as 
Plataformas são contempladas na definição de equipamento industrial da 
indústria de Óleo e Gás ora exposto. 
 
b) (Petição de que a Comissão) aponte quais leilões do Sr. João Emílio foram 
considerados para fins de pontuação; 
 
R: Conforme os critérios definidos  no item a), a Comissão de Contratação 
considerou os seguintes equipamentos para fins de pontuação no quesito 
Leilões de equipamentos industriais de grande porte: 
 
 
Leiloeiro João Emílio 
 
1. Leilão de 06/12/19 - Motores Aeronáuticos (pág 47) 
2. Leilão de 05/12/19 - Motores Aeronáuticos (pág 49) 
3. Leilão de 09/12/15 – Embarcação de carga (pág. 60) 
4. Leilão de 04/11/15 – Embarcação de carga (pág. 64) 
5. Leilão de 24/07/20 – Plataformas P-7, P-12 e P-15 (págs. 66-68) 
6. Leilão de 18/01/19 – Navio Rebocador (pág. 69) 
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Leiloeiro Álvaro Sérgio  
 
1. Leilão de 18/10/18 – Usina de Biodiesel (pág. 02-08 – Edital de Leilão 2018) 
2. Leilão de 24/04/14 – Centrifugas (pág. 01 - Auto de Arrematação)   
 
 
Leiloeiro Antonio Hissao 
 
1. Leilão de 08/11/19 – Trator John Deere (pág. 171) 
 
 
Equipamentos considerados para fins de pontuação no quesito Leilões de 
equipamentos industriais de grande porte da Indústria de Óleo & Gás: 
 
 
Leiloeiro João Emílio  
 
1. Leilão de 24/07/20 – Plataformas P-7, P-12 e P-15 (págs. 66-68) 
 
 
Leiloeiro Álvaro Sérgio 
 
1. Leilão de 18/10/18 – Usina de Biodiesel (págs. 02-08 – Edital de Leilão 2018) 
 
 
c) (Petição de que a Comissão) refaça os cálculos de pontuação, excluindo todos 
os equipamentos que não podem ser enquadrados como industriais; e 
 
R: Com base nesse entendimento explicitado no item A e considerando as 
exposições do presente recurso, a Comissão de Contratação resolve 
desconsiderar os motores de aviação, itens 1 e 2 do item A, para fins de 
pontuação. 
 
Contudo, reforça-se que as plataformas do item 6 do item A, embora sejam 3 
unidades, abarcam apenas 1 leilão, de modo a ser considerado apenas como 1 
único item comprobatório para equipamentos industriais da indústria de Óleo & 
Gás, conforme estipulado na Solicitação de Proposta 5900.004.2020. 
 
De modo semelhante, a proposta do Leiloeiro Álvaro Sérgio contempla uma 
usina de biodiesel, a qual abarca equipamentos industriais da indústria de óleo 
& Gás, por exemplo bomba de combustível. Contudo, por se tratar de arremate 
de um único leilão, considera-se como item única para fins de comprovação de 
equipamentos industriais da indústria de Óleo & Gás. 
 
Dessa maneira, segue abaixo a nova pontuação do Leiloeiro Joao Emilio de 
Oliveira Filho: 
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Equipamentos Industriais de Grande Porte 
 
1. Embarcação de carga (pág. 60) 
2. Embarcação de carga (pág. 64) 
3. Plataformas P-7, P-12 e P-15 (págs. 66-68) 
4. Navio Rebocador (pág. 69) 
 
Equipamentos Industriais de Grande Porte da Indústria de Óleo & Gás 
 
1. Leilão de 24/07/2020 – Plataformas P-7, P-12 e P-15 (página 66 – 68). 
 
 
d) (Petição de que a Comissão) publique nova classificação, com novo prazo 
para apresentação de documentos do licitante que ficar em primeiro lugar. 
 
R: Haja vista as alterações expostas no item C acima, a Comissão de 
Contratação divulga a nova pontuação dos candidatos, reforçando que a ordem 
classificatória resta inalterada: 
 
 
 

TABELA 1 - RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

 
 PONTUAÇÃO POR PARTICIPANTE 

 Álvaro Sérgio Antonio Hissao João Emílio 

DESCRIÇÃO Comprova
ção Pontos Comprovação Pontos Comprovação Pontos 

Exercício da 
Atividade de 

Leiloeiro Público 
17 anos 2 16 anos 2 34 anos 2 

Leilões de 
equipamentos 

industriais de grande 
porte 

2 0 1 0 4 1 

Leilões com ao 
menos um lote de 
equipamentos de 
grande porte da 

Indústria de Óleo & 
Gás 

1 1 0 0 1 1 

Leilões virtuais 10 1 29 1 12 1 
Divulgação de leilões 

em mídias 
internacionais 

0 0 0 0 0 0 

PONTUAÇÃO TOTAL - 4 - 3 - 5 
 

 
 
 
 
 
 



Avaliação de Recurso ao Resultado Final da Contratação 

 
TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS PARTICIPANTES 
 

Classificação Participante 

1º colocado João Emílio de Oliveira Filho 
2º colocado Álvaro Sérgio Fuzo 
3º colocado Antônio Hissao Sato Júnior 
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