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Relevante esclarecer que a solicitação de proposta em comento visa a contratação dos 
serviços de Leiloeiro Público para a alienação dos equipamentos de grande porte para 
Plataformas. 
 
A Petrobras considera que o percentual de 5% do valor da arrematação disciplinado no 
parágrafo único do art. 24 do Decreto nº 21.981/1932 é suficiente para tornar o 
procedimento de contratação atrativo. 
 
Por não ser previsto qualquer remuneração a ser paga diretamente pela Petrobras ou a 
PNBV, o processo de contratação em questão não é licitatório. Da mesma forma, o 
critério adotado para a seleção do profissional foi a melhor técnica, visando avaliar os 
profissionais mais bem capacitados para leiloar bens específicos do setor de Óleo & Gás. 
 
A solicitação de proposta avaliará a experiência anterior dos leiloeiros, diferentemente 
de um procedimento licitatório no qual usualmente é requerida análise de custos para 
elaboração de proposta comercial.  
 
Por isso, considera-se que o prazo de 10 (dez) dias úteis é adequado para a apresentação 
da documentação exigida no procedimento de contratação. 
 
Não se identifica, ainda, qualquer ilegalidade ou direcionamento na documentação 
exigida no item 2.1 do Critério Adicional Família genérica RQT. 
 
Como se percebe pela mera leitura da alínea “a” do 2.1 do Critério Adicional Família 
genérica RQT, a Petrobras considera válida a comprovação de serviços similares de 
leiloeiro para a alienação de bens específicos do setor de Óleo & Gás, prestados 
anteriormente para quaisquer empresas. 
 
A alínea “b” do 2.1 do Critério Adicional Família genérica RQT permite a apresentação 
de contratos similares firmados com a Petrobras como comprovação de experiência 
anterior, por ser, nesta hipótese, desnecessário observar a alínea “a”, já que a própria 
Petrobras (como contratante de serviços de leiloeiro executados anteriormente) já 
deteria as informações necessárias para comprovar a experiência do interessado. 
 
Pelo acima exposto, a Petrobras não identificou qualquer irregularidade ou necessidade 
de adequar os termos da Solicitação de Proposta dispensa de licitação por valor – 
contratação de serviços. 
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