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 MANUAL DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEIS OPERACIONAIS 

1. Visando facilitar a operacionalização e visualização dos empreendimentos durante o Leilão, é 
permitido que as VENDEDORAS determinem quais empreendimentos deverão aparecer em conjunto na 
mesma tela. Isto é importante para VENDEDORAS que possuam um grande número de 
empreendimentos. 

2. Caso a VENDEDORA possua um único empreendimento ou deseje que todos os 
empreendimentos apareçam em uma única tela, será necessário apenas preencher os “DADOS DA 
EMPRESA OU CONSÓRCIO” e o “GRUPO 1 DE EMPREENDIMENTOS”. 

3. Caso a VENDEDORA possua dois ou mais empreendimentos e deseje que esses 
empreendimentos apareçam em telas distintas, faz-se necessário dividir os empreendimentos em grupos.  

4. Para cada “Grupo de Empreendimentos” a VENDEDORA poderá indicar três representantes 
operacionais, os quais poderão submeter lances e executar todas as ações relacionadas ao sistema 
durante o Leilão. 

5. Cada representante operacional de cada “Grupo de Empreendimentos” receberá um conjunto 
composto de: (i) login; (ii) senha; (iii) chaves de segurança, contendo 20 posições. 

6. A VENDEDORA poderá indicar um mesmo representante operacional para diversos Grupos de 
Empreendimentos. Contudo, ATENÇÃO, o representante indicado receberá um login e senha e somente 
visualizará os empreendimentos relativos ao respectivo “Grupo de Empreendimentos” do login acessado. 

7. NÃO É PERMITIDO o cadastramento do mesmo empreendimento em mais de um “Grupo de 
Empreendimentos” ou por mais de uma Empresa/Consórcio. 

8. No caso do empreendimento estar cadastrado em mais de um “Grupo de Empreendimentos”, o 
referido empreendimento será atribuído ao GRUPO 1 DE EMPREENDIMENTOS, e somente os 
representantes operacionais associados a esse grupo poderá visualizá-lo durante o Leilão. 

9. No caso de ser solicitado o cadastramento de um mesmo empreendimento por mais de uma 
empresa/consórcio, a COMISSÃO analisará a documentação e determinará qual a empresa/consórcio 
que terá o direito de submissão de lance no Leilão. 

10. Após entregue o formulário e aceito pela ENTIDADE ORGANIZADORA e pela COMISSÃO, não 
será mais possível alteração dos representantes operacionais ou dos “Grupos de Empreendimento” por 
parte da VENDEDORA. 

11. ATENÇÃO: O login e a senha relativos a um Representante Operacional será o mesmo para o 
qual haja inscrição e aporte, nos termos do EDITAL, observando o informado no “Formulário de 
Designação de Responsável Operacional”.   

12. O primeiro representante operacional de um determinado “Grupo de Empreendimentos” que se 
conectar ao Sistema e acessar a Tela de Submissão de Lance terá o perfil de “Negociação”.  Os demais 
representantes operacionais do mesmo “Grupo de Empreendimentos” que se conectarem no Sistema na 
tela de submissão de lance, após o primeiro ter se conectado, terão o perfil de “Acompanhamento” e só 
poderão visualizar os lances e ações do primeiro Representante Operacional que se conectou. 
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Exemplo:  

a. Construção da designação de empreendimentos e representantes: 

EMPRESA 1 
Grupo de Empreendimentos 01 Grupo de Empreendimentos 02 
Empreendimento 1 
Empreendimento 2 
Empreendimento 3 

Empreendimento 4 
Empreendimento 5 
Empreendimento 6 

Representantes Operacionais Representantes Operacionais 
Representante Operacional 1 – Nome A 
Representante Operacional 2 – Nome B 
Representante Operacional 3 – Nome C 

Representante Operacional 1 – Nome D 
Representante Operacional 2 – Nome E 
Representante Operacional 3 – Nome A 

Logins e Senhas Logins e Senhas 
Nome A – Login01 / Senha01 
Nome B – Login02 / Senha02 
Nome C – Login03 / Senha03 

Nome D – Login04 / Senha04 
Nome E – Login05 / Senha05 
Nome A – Login06 / Senha06 

 
b. Em destaque, note que o Representante Operacional de Nome A aparece em dois grupos distintos 

de empreendimentos da mesma empresa, portanto este receberá dois logins e senhas (Login01/ 
Senha01 e Login06/ Senha06), ou seja, ao acessar cada login, visualizará apenas os 
empreendimentos do respectivo grupo de empreendimentos do login acessado.  Veja a 
visualização da tela de lance para cada login: 

- Tela Login01/ Senha01: 
Empresa 1 
Representante Operacional: Nome A 
Grupo de Empreendimentos 01 
Empreendimento 1 
Empreendimento 2 
Empreendimento 3 

 
- Tela Login06/ Senha06: 

Empresa 1 
Representante Operacional: Nome A 
Grupo de Empreendimentos 02 
Empreendimento 4 
Empreendimento 5 
Empreendimento 6 

 
Obs.: Nunca um mesmo empreendimento pertencerá a dois grupos distintos 


