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Realização do Leilão
Data e Hora:
Conforme informação do campo “Duração Total do Leilão” disponível na seção “Informações
do Leilão” .
Prorrogações:
O Facilitador poderá prorrogar o Leilão a seu critério, a qualquer momento antes do seu
término. O tempo prorrogado será acrescentado à duração original do Leilão, que antecede o
Período de Prorrogação Automática.
Período de Prorrogação Automática:
O Período de Prorrogação Automática inicia imediatamente após o término da duração do
Leilão e possui uma duração inicial pré-configurada. Durante esse período, caso não ocorram
lances, o Leilão é encerrado automaticamente. O envio de um lance acarretará em uma
prorrogação de mesma duração da inicial, e assim sucessivamente até que não ocorram
mais lances.
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Produto
Condições:
Ao participar desta negociação, o Proponente terá afirmado a aceitação das condições
apresentadas anteriormente pela PETROBRAS no documento Edital/Carta Convite e demais
anexos da oportunidade.
Regras das Cotações:
•

A empresa Proponente poderá dispor de múltiplos usuários com acesso ao “Monitor de
Comercialização”, tela onde as propostas são exibidas.

•

A duração total do leilão considera todo o calendário do leilão, desde o início da etapa de
apresentação de propostas até o último período de negociação previamente cadastrado
para o leilão.

•

A primeira oferta deverá ser igual ou superior (nunca inferior) ao valor indicado no campo
“Preço Inicial”, esta informação é obtida na aba “Painel de Lances”;

•

O Proponente deverá preencher para o envio de propostas os seguintes campos:
“Quantidade” e “Preço Ofertado”;
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•

Caso o Proponente deseje aumentar sua proposta, poderá fazer um acréscimo na
quantidade ou no valor, respeitando o incremento mínimo definido para o leilão. O valor do
incremento é informado na janela do “Monitor de Comercialização”;

•

A oferta do Proponente deverá atender integralmente às condições e especificações
escritas nesta regra, sob pena de desqualificação de sua oferta;

•

O Proponente terá inteira responsabilidade sobre os valores digitados. NÃO HAVERÁ
EXCLUSÃO DE PROPOSTAS SOB NENHUMA HIPÓTESE;

•

Caso haja alguma divergência entre a presente regra e o Edital, prevalecerá o que consta
no Edital.

Taxa Petronect:
• A Petronect não cobrará valor algum aos Proponentes por sua participação no leilão.
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Considerações e Observações:
• O Proponetne, ao enviar uma proposta no leilão, terá expressado sua decisão irrevogável
de concluir a transação a que se refere ao processo nos valores e condições da referida
proposta, e caso esta proposta seja a escolhida pelo leiloeiro, será assinado documento de
autorização de fornecimento de material regulamentando a operação de compra e venda
do produto negociado.
• A PETROBRAS se reserva o direito de interromper o leilão a qualquer momento, para
realizá-lo em outra oportunidade. Também poderá conceder uma extensão ou recomeçá-lo
em qualquer momento, caso surjam problemas técnicos durante o leilão, ou qualquer outro
imprevisto que impeça o natural encerramento da oportunidade. Os Proponentes serão
comunicados imediatamente sobre qualquer definição adversa através de avisos no
Monitor de Comercialização.
• Os Proponentes serão comunicados imediatamente sobre qualquer definição adversa via
Painel de Avisos. Para melhor uso da ferramenta de processo de venda, por parte dos
usuários, é recomendada a participação nos treinamentos de auto capacitação online
disponíveis no Portal. A Petronect não garantirá o suporte para os usuários que por ventura
não venham a participar dos treinamentos.
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Sobre a cotação eletrônica Petronect
As transmissões de informação através de internet estão sujeitas a atrasos e desconexões
em função da diversidade de componentes existente entre Proponentes e os servidores
Petronect.
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