
 
 

 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE TOKENS NÃO FUNGÍVEIS (NFTs)  

TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, “SBT”, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n° 
45.039.237/0001-14, autoriza por meio deste o Leiloeiro Oficial do Estado da Bahia, Arthur 
Ferreira Nunes, matriculado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o nº 05/260040-8, pela 
Nordeste Leilões, sediada a Av. Santo Antônio, 382, 1° andar, sala 159, CNPJ 34.447.382/0001-
18, a realizar as suas funções no Leilão Público Oficial, bem como a empresa InspireIP, CNPJ/MF 
38.285.174/0001-10, sediada na R. da Consolação, 2302 - Consolação, São Paulo - SP, 01301-000, 
a emitir e realizar as transferências dos NFTs.  

 

DATA E LOCAL: O Leilão será realizado de forma eletrônica (online) no site nft.inspireip.io. 
Encerramento Dia: 30 de setembro de 2021, às 17:00.   

 

DOS BENS: Serão leiloados 4 (quatro) NFTs referentes a imagens comemorativas dos 40 anos do 
SBT. Os NFTs serão criados na Blockchain Matic/Polygon.  

 

DO NFT: NFT (Non-fungible Token"- “Token não-fungível", em tradução livre) é uma espécie de 
certificado digital, estabelecido via blockchain, que define originalidade e exclusividade a bens 
digitais. Os NFTs podem ser revendidos no marketplace da InspireIP (nft.inspireip.io) ou em 
outros marketplaces que utilizem a Blockchain Matic/Polygon. O SBT receberá 10% do valor da 
venda sempre que o NFT for revendido.   

 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO: Para participar do leilão, o interessado deverá 
realizar o cadastro na plataforma nft.inspireip.io e instalar a carteira metamask. 

 

LANCES: Os lances serão online durante o pregão pelo interessado no site nft.inspireip.io, que 
poderá fazer-se a partir da abertura do leilão no site, sendo que será considerado vencedor o 
lance que resultar no maior valor no momento do encerramento do leilão.  
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VALORES: Os NFTs terão valor mínimo de R$40,00, com incremento mínimo de R$10,00 para 
cada lance. 

 

RESPONSABILIDADE: É de inteira responsabilidade do arrematante armazenar as palavras seed 
da carteira em local seguro e não as divulgar. A perda das palavras seed poderá resultar na perda 
do acesso à carteira Metamask, e a consequente perda do NFT que foi transferido para esta 
carteira. A InspireIP, a Nordeste Leilões e o SBT não se responsabilizam por eventuais perdas de 
acesso à certeira criada para receber os NFTs.   

 

REEMBOLSO: Tanto a compra de MATIC quanto a compra dos NFTs são irretratáveis, não sendo 
possível o reembolso.  

 

DOS DIREITOS AUTORAIS: O SBT permanecerá com a totalidade dos direitos autorais associados 
ao conteúdo do NFT. O comprador terá o único e exclusivo de utilizar o conteúdo de NFT para 
uso pessoal, sendo vedada a utilização para fins comerciais.  

 

PAGAMENTO: Os bens arrematados serão pagos à vista, com a criptomoeda MATIC, podendo ser 
adquirida via Exchange ou pela getway de pagamento “Ramp”, na página nft.inspireip.io. 

 

RECEBIMENTO DOS BENS: Para receber o NFT, o arrematante deverá informar o endereço 
público da carteira Metamask.   

Caso o interessado ainda não possua carteira no Metamask, poderá criar uma pelo endereço 
eletrônico https://metamask.io/. O tutorial de como criar uma carteira Metamask pode ser 
assistido clicando aqui.   

O NFT arrematado será transferido diretamente à carteira Metamask do arrematante, em até 
24h da confirmação do pagamento.   
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SANÇÕES - A NORDESTE LEILÕES, a seu exclusivo critério, poderá cancelar qualquer lance, sempre 
que não for possível autenticar a identidade do interessado, ou caso este venha a descumprir o 
presente Edital do Leilão.   

 

MODIFICAÇÃO - A NORDESTE LEILÕES, a INSPIREIP e o SBT poderão, a qualquer momento e a seu 
livre arbítrio, acrescentar, extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços, bens e conteúdos 
disponíveis na plataforma, situações essas que não ensejarão qualquer reparação por eventuais 
perdas e danos aos participantes. O interessado declara estar ciente e de acordo com os termos 
constantes deste Edital do Leilão.   

 

SISTEMA - O interessado responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa 
ou procedimento que possa interferir no funcionamento do leilão. A Nordeste Leilões, a InspireIP 
e o SBT não serão responsáveis por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos 
interessados por dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet.   

A Nordeste Leilões, a InspireIP e o SBT não garantem o acesso contínuo de seus serviços, uma vez 
que suas operações poderão sofrer interferências acarretadas por diversos fatores fora do seu 
controle.   

 

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE: Ao participar do leilão de NFT, o comprador se 
submete aos termos de uso e política de privacidade da InspireIP. 

São Paulo, 23 de agosto de 2021 

 

___________________________             __________________________ 
Arthur Ferreira Nunes                                Caroline Castro Nunes 
Leiloeiro Oficial                                         CEO da InspireIP 

 
 

___________________________              

Julio Cesar Garcia Dantas 

Representante do SBT 

R
ev

is
ad

o
 p

o
r

P
au

lo
 A

nt
on

io
 F

er
na

nd
es

 N
et

o
00

00
81

58

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx
através do código OTDTE-UL89R-MRV86-PLXYA

página 3 de 5



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória
2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade,
integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 30/08/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento Contrato Genérico com Testemunhas
Referência 8158 - 63314 - NFT EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO INSPIR
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 30/08/2021
Validade 30/08/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento E37420B0692B464019FBD19D29BB03977C53E71698E4C9612F4EC3B77DE91261

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contratante 01

Relacionamento 45.039.237/0001-14 - GSS

Papel (parte) Contratada 02

Relacionamento 38.285.174/0001-10 - CAROLINE CASTRO NUNES LTDA

Papel (parte) Contratada 01

Relacionamento 34.447.382/0001-18 - Nordeste Leilões

Representante CPF

Julio Cesar Garcia Dantas 022.542.758-36

Ação: Assinado em 30/08/2021 14:49:38 - Forma de assinatura: Usuário + Senha IP: 172.68.26.13

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36

Localização Não Informada

Tipo de Acesso Normal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Representante CPF

Caroline Castro Nunes 080.842.344-47

Ação: Assinado em 30/08/2021 14:16:30 - Forma de assinatura: Usuário + Senha IP: 162.158.193.228

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36

Localização Não Informada

Tipo de Acesso Normal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Representante CPF

ARTHUR FERREIRA NUNES 640.968.904-72

Ação: Assinado em 30/08/2021 14:52:14 - Forma de assinatura: Usuário + Senha IP: 172.68.24.226

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi Note 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.116 Mobile
Safari/537.36 EdgA/46.06.4.5161

Localização Latitude: -12.9892258/ longitude: -38.4660459

Tipo de Acesso Normal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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{ * b a r c o d e * } { * Q R C o d e * }

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico
https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx, utilizando o código de acesso
(passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): OTDTE-UL89R-MRV86-PLXYA

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-QualiSign, Autoridade de Registro
vinculada à ICP-Brasil.
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