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1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO 

Versão Atualizado em Referência Atualização 

05/03/2008 05/11/2014 
Atualizações da 

Versão 

Mudança de lugar no manual e mudança na ordem 

cronológica. Da mais nova para a mais antiga. 

05/03/2008 02/10/2014 Todo o manual Correção da numeração das páginas. 
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2 INTRODUÇÃO AO LEILÃO STN 

2.1 Conhecendo o Serviço 

O Módulo Leilão STN foi desenvolvido para proporcionar ao Tesouro Nacional realizar seus 

Leilões de Troca de títulos em um ambiente WEB, de forma mais ágil e eficiente. 

As ofertas com títulos CETIPADOS aceitas pelo STN serão migradas para o sistema de origem 

do ativo negociado na data de liquidação do leilão. 

Lembramos que para acesso ao Módulo Leilão STN é necessário que o Participante esteja 

credenciado na Plataforma de Negociação, sendo os lançamentos neste módulo realizados 

pelos usuários da área de atuação Front Office. As instituições não credenciadas e que 

desejarem participar dos leilões, deverão providenciar o seu credenciamento até o dia 

imediatamente anterior a realização dos mesmos, encaminhando documento específico 

disponível no site da Cetip, item Serviços, opção “Negociação On-line/Credenciamento”. 

Para utilizar a Plataforma Eletrônica de Negociação, as instituições devem instalar o plug-in 

JRE 1.5.0 Released da Sun Microsystems, disponível para download no site da Cetip 

(www.cetip.com.br), na seção: Produtos e Serviço / Plataforma Eletrônica - CetipNET / Faça 

o credenciamento / Plug-in. 

O presente manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre funcionalidades e 

operações disponíveis no Módulo. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos com a Área 

de Mercados e Câmara, por meio dos telefones (11) 3111-1597 ou (21) 2276-7597, e com a 

Coordenação de Sistemas de Negociação, através dos telefones (11) 2138-7589 e (21) 2276-

7589. 

Observação: Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do 

NoMe. 

  

http://www.cetip.com.br/
http://www.cetip.com.br/participantes/JavaPlug-In/jre-1_5_0_10-windows-i586-p.zip
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2.2 Estados de um Leilão 

Indica a situação em que se encontra o Leilão naquele momento. Logo abaixo temos os tipos 

de “Estados” (Agendado, Cancelado, Em Andamento, Em Apuração e Apurado) e as 

operações que podem ou não ser efetuadas. 
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3 OPERAÇÕES BÁSICAS 

3.1 Lançando Ofertas 

Visão Geral 

O Participante pode lançar uma oferta enquanto o leilão estiver com o estado Em Andamento. 

Para isso, após selecionar o leilão desejado, basta clicar no botão Acompanhar Leilão. 

Tela Principal 

 

 Após o clique, aparecerá a tela de Lançamento de Ofertas com os detalhes do leilão 

selecionado: 
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Tela Lançamento de Ofertas 

 

Para criar um lance, é necessário preencher os campos abaixo descritos e clicar no botão 

Criar. 

Descrição dos Campos da Tela Lançamento de Ofertas 

Campo Descrição 

Participante Nome Simplificado do Participante ofertante. A aplicação lista todos os 
Participantes que se encontram na família Front Office da instituição que efetuou 
o login. 

Posição Indica o tipo de conta do Participante que está efetuando o lance. A posição de 
Intermediação só se aplica para ativos custodiados na Cetip. 

Ativo Lista os ativos disponíveis para lance e que o Participante deseja lançar a 
oferta. 

Qtde Indica a quantidade desejada. 

PU/Cotação Deve ser preenchido com o PU ou a Cotação do ativo. No caso de PU devem 
ser utilizadas até 6 (seis) casas decimais e para Cotação até quatro casas 
decimais significativas. 
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Tela Aguardando Apuração 

 

Todas as ofertas efetuadas para o leilão são visualizadas na área de Difusão de Ofertas, 

sendo que somente as ofertas efetuadas pelo próprio Participante são identificadas. 

Após o horário determinado para o fim do leilão, a tela fecha automaticamente e aparece uma 

nova tela, informando que o novo estado do leilão é Aguardando Apuração, portanto, não é 

mais possível fazer, modificar ou cancelar ofertas para o mesmo. 

 

3.2 Substituindo uma Oferta 

Visão Geral 

O Participante pode modificar uma oferta que já tenha feito enquanto o leilão estiver com o 

estado Em Andamento. Para isso, basta selecionar, na área de Difusão de Ofertas, a linha 

da oferta a ser modificada. Automaticamente o sistema preencherá os valores da oferta clicada, 

nos campos correspondentes, na área de Lançamento de Ofertas, permitindo que o usuário 

possa alterar quaisquer dados de sua oferta original. Após a modificação clicar em Substituir. 

Em seguida, a oferta alterada será visualizada na área de Difusão de Ofertas. 
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Tela Lançamento de Ofertas (Substituir Oferta) 

 

3.3 Cancelando uma Oferta 

Visão Geral 

O Participante pode cancelar uma oferta já lançada enquanto o leilão estiver com o estado Em 

Andamento. Este procedimento pode ser efetuado selecionando a linha da oferta a ser 

cancelada na área de Difusão de Ofertas, então, o módulo preencherá os valores da oferta 

clicada nos campos correspondentes, na área de Lançamento de Ofertas, bastando ao 

usuário, clicar em Cancelar. 

Tela Lançamento de Ofertas (Cancelar Oferta) 
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3.4 Cancelar Todos os Lances 

Visão Geral 

O usuário pode cancelar todas as suas ofertas ao clicar no botão Cancelar Todos os Lances 

enquanto o leilão estiver com o estado Em Andamento. 

Importante: Os usuários com perfil Negociador solicitam o cancelamento apenas de seus 

próprios lances. Já os usuários com perfil Leiloeiro Negociador solicitam o cancelamento dos 

seus próprios lances e dos realizados por outro usuário da mesma família Front Office. 

Tela Lançamento de Ofertas (Cancelar Todos os Lances) 

 

Imediatamente aparece uma tela de confirmação para o cancelamento de todos os lances, com 

as informações do leilão que o Participante está acompanhando. Ao selecionar Cancelar 

todos os lances a operação será confirmada. Caso o botão Sair seja selecionado, voltará para 

a tela de lançamento de ofertas



 

 

Manual de Operações – Leilão STN 

11 INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

Tela de Confirmação de Cancelamento de Todas os Lances 
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4 RELATÓRIOS 

4.1 Relação de Leilões 

Visão Geral 

Ao selecionar na Tela Principal o Menu Relatórios e clicar em Relação de Leilões, o 

Participante terá acesso às informações detalhadas de todos os Leilões realizados. O usuário 

pode, ainda, procurar por leilões específicos de acordo com o horário de realização destes, 

bastando para isso, preencher os campos Início e/ou Fim e clicar em Relacionar. 

Tela de Relação de Leilões 

 

Clicando no ComboBox existente no campo Relacionar de um determinado leilão, o Módulo 

exibe um atalho para outras opções de relatórios possíveis do leilão selecionado. De acordo 

com o Estado do leilão, estarão disponíveis diferentes opções de relatórios. 

4.2 Relação de Lances 

Visão Geral 

No Menu Relatórios existe a função Relação de Lances. Nela, o Participante terá acesso aos 

lances para determinado leilão informando o seu número em Número do Leilão. Após clicar 

em Relacionar, os lances obtidos são listados. Caso o Participante deseje especificar mais sua 

busca, há também a possibilidade de selecionar outros campos juntamente ao Número do 

Leilão. 

Tela de Relação de Lances 

 

Descrição dos Campos da Tela de Relação de Lances 

Campo Descrição 

Só Lances Aceitos Para exibir somente os lances aceitos. 
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Campo Descrição 

Só Meus Lances Para exibir somente os lances do próprio Participante. 

Número do Leilão Indica o número do leilão a ser pesquisado. 

Participante (Nome 
Simplificado) 

Nome simplificado do Participante Cetip que realizou a 
oferta. 

  

4.3 Financeiro por Participante 

Visão Geral 

Ao selecionar o Menu Relatórios, existe a opção Financeiro por Participante, onde se pode 

consultar o financeiro realizado pelos Participantes através de sua Conta SELIC ou Cetip de 

sua família Front Office. 

Tela Filtro Financeiro por Participante 

 

Após inserir o número do leilão e clicar em Relacionar, a tela exibirá a listagem 

correspondente aos dados inseridos no filtro. 

  

Tela Financeiro por Participante 
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4.4 Financeiro por Banco Liquidante 

Visão Geral 

O usuário pode consultar o financeiro dos lances aceitos dos Participantes de sua família Front 

Office por banco liquidante ao selecionar Financeiro por Banco Liquidante no Menu 

Relatórios. 

Tela Filtro Financeiro por Banco Liquidante 

 

Da mesma forma, após a inserção dos dados serão listados os leilões com as características 

requeridas. 

Tela Financeiro por Banco Liquidante 

 

4.5 Cesta de Ativos 

Visão Geral  

Para visualizar a cesta de ativos disponível no leilão, o Participante deverá clicar sobre o leilão 

desejado e depois selecionar, no Menu Relatórios, a função Cesta de Ativos. 
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Tela Cesta de Ativos 

 

Uma vez na tela de cesta de ativos, há também a possibilidade de alteração dos dados para a 

pesquisa de outros leilões, inclusive para localizar um determinado ativo específico através do 

campo Cód. Ativo. 

Esta função também pode ser acessada através da função Relação de Leilões, como ilustrado 

anteriormente. 

Descrição dos Campos da Tela Cesta de Ativos 

Campo Descrição 

Número do 
Leilão 

Indica o número do leilão a ser pesquisado. 

Tipo de Cesta Indica o tipo da cesta do ativo que pode ser Cetip, SELIC ou 
Desmembrada. 

Cód. Ativo Campo para localizar um determinado ativo. 
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4.6 Ocorrências 

Visão Geral 

Relaciona todas as ocorrências realizadas por cada operador. 

Pode-se filtrar a consulta: 

• Pelo número do leilão; 

• Pela data em que se deseja realizar a consulta; 

• Pelo intervalo de horário pretendido para a consulta; e 

• Pelo tipo de evento. 

Tela Ocorrências 
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5 GLOSSÁRIO 

B 

Back Office: Área responsável pela liquidação, compensação, contabilização, registro e 

custódia das operações realizadas por uma instituição financeira. 

C 

Cetipado: Instrumento financeiro custodiado pela Cetip. 

F 

Front Office: Área responsável pela gerência dos investimentos (mesas de operações). 

 

 


