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PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009809/2019

PIETRANGELO ROSALEM, brasileiro, casado, Leiloeiro

Público Oficial na forma do Decreto n.º 21.981/32 e IN DREI n.º 17/2013, com

registro na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo - JUCEES sob o nº 061/2015,
identidade civil n.º 1.321.982 - SSP/ES, CPF/MF n.º 073.913.597-00 (doc. 01), e

endereço profissional na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, n.º 38, bl C, 310, Bairro

Praia do Suá, CEP 29.052-290, telefones (27) 99944-7575 e 99944-0405, e-mail:

prosalemleiloesQgmail.com, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa

Excelência, tempestivamente, mediante as anexas razões de fato e de direito,

apresentar

IMPUGNAÇÃO

Ao EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2019- integrante
do Processo Administrativo nº 009809/2019, promovido pelo Município de
Afonso Cláudio/ES, e que deu ensejo à licitação marcada para o dia

08/10/2019, pelos fundamentos fáticos e legais que passa a aduzir:
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1) DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

O presente pedido de impugnação se apresenta de forma
tempestiva, uma vez que está dentro do prazo de serem protocolados em até dois
dias úteis antes da data da licitação, conforme prevê a legislação a seguir e o próprio
Edital de Licitação, ora impugnado. Vejamos:

”
“Art.41 (..g (.)

5 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital
á de licitação perante a administraçãoolicitante que não
o o fizer até o

segundodiaútilqueantecederao ra dos envel de habilitação
concorrência a abertura dos envelopes com as

o propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou
a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)” (Grifei)

Ainda sobre a tempestividade deste pedido de
impugnação, o Decreto nº 5.450/2005, que “Regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.”, no

seu Art.18 ainda prevê:

forma eletrônica.
S 1º Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor
responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
& 2º Acolhida a impugnação contra o ato convocatório,
será definida e publicada nova data para realização do
certame.” (Grifei)

Por fim temos o
Í

=

DA
IMPUGNAÇÃ

EDITAL, que também trata da tempestividade
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FJietrângello
“11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer licitante poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o

presente Edital, mediante petição por escrito,
protocolada neste órgão.

11.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os
esclarecimentos ou providências solicitadas determinem
alterações no edital, será designada nova data para a

realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a

formulação das propostas.”

E quanto a contagem dos prazos, assim dispõe o

artigo 110 da Lei 8.666/93:

“Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos
referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou
na entidade.” (grifei)

Este, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Contas

da União (TCU). No Acórdão nº. 1/2007 (processo TC 014.506/2006-2) o TCU

entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 22/11/2005 (terça-feira)
em face de um pregão que teria abertura em 24/11/2005 (quinta-feira). Do mesmo

modo, através do Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2) entendeu

ser tempestiva uma impugnação apresentada em 27/9/2002 (sexta-feira) em face

de uma licitação que ocorreria em 1/10/2002 (terça-feira).

Sendo a data de abertura do certame o dia 08/10/2019
(terça-feira), o segundo dia útil anterior é o dia

04/10/2019
(sexta-feira), data

em que resta protocolada esta oposição, sendo, portanto, tempestiva a presente
Impugnação.
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II - BREVE ESCORÇO FÁTICO

O Município de Afonso Cláudio/ES, através do
Processo Administrativo n.º 009809/2019 e Edital de Licitação - Pregão Presencial
n.º 049/2019, em epígrafe, lançou licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL, do tipo menor taxa percentual, tendo como o objeto da presente
licitação a escolha da proposta mais vantajosa para registro de menor taxa
percentual para contratação de serviço especializado de Leiloeiro Oficial visando a

organização e execução de leilão de bens móveis inservíveis de propriedade desta
municipalidade.

No entanto, ao analisar cuidadosamente o edital de
licitação em questão, nota-se que incongruências são facilmente identificadas entre
o termo do edital e disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/2002, Leis estas que o

próprio Edital faz referência e que regem as licitações em geral, e especificamente a

modalidade de pregão.

Cumpre ressaltar que o texto da Lei nº 8.666/93
contempla absolutamente tudo sobre licitações, abordando os princípios que devem

reger as compras públicas que são: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade e probidade administrativa, e quando necessário a Lei de
Licitações e Contratos é complementada por outras leis, decretos e normas.

Segundo Hely Lopes, "Se o edital for discriminatório ou
omisso em pontos essenciais poderá ser impugnado por qualquer cidadão, e com
maior razão, por qualquer interessado em particular do certame”.

Desta forma, na qualidade de interessado direto na

participação do presente certame, não resta alternativa a não ser IMPUGNAR

A

4 fim d is L à

mini é á

* MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.
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III - NO MÉRITO

DA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PELA ADM. PÚBLICA

INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E À LEI DE LICITAÇÃO

III.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE DISPUTA

PERCENTUAIS DE REMUNERAÇÃO JÁ DEFINIDOS NO MÍNIMO LEGAL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

É de conhecimento geral que as contratações realizadas

pela Administração Pública devem considerar os Princípios Constitucionais e a Lei n.

8.666/93 e seus regulamentos posteriores.

Apesar do antigo e ultrapassado Decreto n. 21.891/32
continuar regulamentando a profissão de Leiloeiro Oficial, a contratação de tal

profissional pela Administração Pública exige, a princípio, a prévia licitação nos

moldes da determinação constitucional e legal em respeito aos princípios basilares

que regem a própria Administração Pública insculpidos na Constituição da República

de 1988, e na Lei de Licitações, Lei n. 8.666/32, e seus regulamentos posteriores,

para que a efetivação de suas contratações respeitem a isonomia, a ampla
competitividade e a proposta mais vantajosa.

Assim, considerando que a profissão de leiloeiro oficial é

uma atividade econômica, ela está sujeita às de leis de mercado na fixação do valor

a ser pago, e desta forma deve-se realizar além da consulta legal à legislação, uma

ampla pesquisa no mercado para verificar como os leiloeiros oficiais estão sendo

remunerados pelos serviços prestados. Cumpre ressaltar que a forma de

remuneração deverá estar devidamente motivada nos autos do processo, de forma

que fique evidenciado se a proposta escolhida é realmente a mais eficaz, econômica

e pertinente aos critérios remuneratórios praticados pelo mercado e se é a proposta

mais vantajosa aos interesses da Administração.

No entanto, no caso em tela, apesar do “tipo menos taxa
percentual”, o Edital já deixou bem claro que não haverá disputa de preços, vez que

já restou definido no “CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

COMERCIAIS”, que o percentual de desconto não poderá ser superior a 0,00%
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(zero. Zero por cento) para a taxa Administrativa, ou seja, que nenhum valor será
devido pelo Município à titulo de remuneração para o Leiloeiro, sendo certo que este
receberá, apenas dos Arrematantes o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o

valor dos bens leiloados. Vejamos:

“7.1 - O Envelope 01 - Proposta Comercial, deverá conter a proposta
propriamente dita, impressa em uma via, conforme o modelo constante no Anexo II
do Edital, datada, assinada ou rubricada todas as folhas pelo proponente ou
representante legal.
7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar:

7.2.1 - Identificação do Leiloeiro, CPF, RG, endereço completo, e-mail e telefone;
7.2.2 - Indicação da taxa percentual (%) de desconto, com no máximo 02
(duas) casas decimais,nãopodendosersuperioraodescontode0,00%
(zero virgula zero por cento) para a Taxa Administrativa;
7.2.2.1 - leiloeii ficial será remuner: los arrematantes no
ercentualde5% (cim r cento) auferida dos arrematantes de todos os

|
bens leiloados.

“7.2.2.2 -Nenhumvalorserá devidopeloMunicípioaoleiloeiro pelos
serviços prestados.” (grifei e sublinhei)

Ou seja, a especificação da modalidade do Pregão como
“Tipo Menor Taxa Percentual” não faz o menor sentido, assim como os
procedimentos adotados para julgamento das propostas e aplicação de lances
verbais, uma vez que o comitente não pagara nada ao leiloeiro e que sua comissão
será exclusivamente de 5%(cinco por cento), percentual este que será pago pelos
arrematante e calculado sobre o valor dos bens leiloados.

Assim, considerando que todas as propostas que
seguirem o determinado no Capítulo VII

serão
iquaisa0,00%

(zero, zero por
cento), não há quese falar, aplicar ou classificar as propostas em ordem de
menor taxa percentual, tornando sem sentido e eficácia o disposto no item
9.4.1, abaixo transcrito:

“9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão
classificadas pela menor taxa percentual,
considerando, para tanto, as disposições da Lei

10.520/2002, principalmente as previstas no art. 4º,
inciso VIII, IX e X.”
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De igual forma, também não possuem eficácia os itens

9.43, 9.4.4 e 9.4.5, vez que todas as propostas que seguirem o determinado no

Capítulo VII serão idênticas e, portanto, classificadas em igual ordem.

De contorno análogo, também se mostra totalmente

ineficaz e se sentido o disposto o item posterior 9.5 - DOS LANCES VERBAIS. Ora,
se os valores de remuneração já estão definidos e não podem ser reduzidos, pois já

atingiram seus valores mínimos, não assiste razão proceder com a fase de
lances verbais em valores distintos e decrescentes.

Na verdade, o presente Edital nem deveria ser
conduzido de tal forma, pois não possibilita qualquer disputa de preço ou

taxa entre os partícipes.

Isto posto, requer seja a modalidade aplicada ao
Edital revista/alterada para credenciamento ou adequada de forma que
possibilite a disputa entre os licitantes quanto ao percentual a serpagopelo
Comitente, para fazer vale a modalidade escolhida para o Pregão. |

4 III.2 - DA INAPLICABILIDADE E ILEGALIDADE DO CRITÉRIO DE

' DESEMPATEESTABELECIDO NO ITEM 9.5.9 - ATO DISCRIMINATÓRIO E

à SELETIVO

O Edital adota como critério de desempate a “escala de

antiguidade”, nos termos dos artigos 41 e 42 do arcaico Decreto n.º 21.981/32, o

qual ainda regulamenta a profissão de leiloeiro. Vejamos:

“9.5.9 - Em caso de empate entre duas ou mais
propostas, como critério de desempate será
adotada a “escala de antiguidade”, a começar pelo
mais antigo, nos termos do que dispõem os artigos
41 e 42 do Decreto Nº 21.981/32.”

Ocorre que o art. 42 do Decreto 21.981/32, que

fundamentou o item acima, não foi ion nstituiçã
1988, por restringir a participação de licitantes exigindo os requisitos profissionais
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baseados na formação e no tempo de experiência dos licitantes concorrentes, ou
seja, por determinar que os credenciados fossem escolhidos obedecendo a ordem de
antiguidade da matrícula na JUCEES, nos termos do art. 42 do Decreto nº 21.981 de
1932, que reza:

“Art. 42. Nas vendas de bens móveis ou imóveis
pertencentes à União e aos Estados e municípios, os
leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa de escala
de antiguidade, a começar pelo mais antigo.”

Resta claro queocritério fixado privilegia os profissionais
que possuem maior tempo de inscrição na JUCEES, direciona a contratação do

leiloeiro e, ainda, possibilita que os leilões sejam preparados sabendo previamente
qual será o leiloeiro responsável, infringindo aos princípios da legalidade e da
isonomia, afrontando,os arts. 3º e 45, 8 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.

Portanto, o Edital ora impugnadoé irregular, porquanto
o critério de escolha é contrário à isonomia, restringindo a competitividade no
certame, podendo até mesmo ser judicializado e se objeto de medida cautelar caso
tal vício não seja sanado administrativamente.

Na verdade a nulidade da presente licitação já decorre
de fato anterior, dada a ausência de requisito primordial para a contratação direta
descrita no art. 25, caput, do Estatuto das Licitações, qual seja a inviabilidade de
competição, o que vulnera a regra constitucional da licitação, por via de
consequência, os seus principais objetivos: a

ampla
competitividadeeavantagemdacontratação, neste caso materializada pela busca pelo melhor preço

ou maior desconto sobre o percentual da comissão, consoante sugerido em Edital.

N entanto, o cerne deste tópico da Impugnação reside

na “impossibilidade” de adoção do critério de antiguidade disposto no art. 42 do
Decreto nº 21.981, que determina que os leiloeiros funcionarão por distribuição
rigorosa de escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo.

Conforme dito acima, o referido artigo 42 não foi

recepcionado pela Constituição da Republica de 1988, cabendo ainda frisar que a
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alienação de bens pela Administração Pública, por meio da modalidade “leilão” deve

atender aos preceitos insculpidos na Lei 8.666/93, e em parte, no Decreto 21.981/32.

O Parecer nº 48/2012/DECOR/CGU/AGU, considera que

na contratação do leiloeiro oficial não se pode levar em consideração o art. 42 do

Decreto nº 21.981/32, porque ele não foi recepcionado pela Constituição da

República de 1988, ou seja, não pode prevalecer na escolha do leiloeiro oficial, a

distribuição rigorosa de escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo, devendo-

se valer do procedimento licitatório do tipo menor preço.

Cumpre anotar que tal entendimento também encontra

respaldo no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que em decisão na Ação

Civil Pública nº 200850010155850, assim manifestou:

“ADMINISTRATIVO|- AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PELA EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -

NECESSIDADE DE LICITAÇÃO - ART. 37, INCISO XXI, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL- ART. 2º DA LEI 8.666/93.
1- A contratação de leiloeiros oficiais pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT não se
enquadra na hipótese de inexigibilidade de
licitação proclamada noart. 25 da Lei nº 8.666/93
II - O Decreto nº 21.981/32 foi editado com a
finalidade de regulamentar a profissão de leiloeiro.
A regra nele estabelecida, consistente no dever de as
Juntas Comerciais organizarem lista de antiguidade
destes profissionais (art. 41), é plenamente válida e
atende às necessidades da aludida categoria. A dicção
do art. 42, contudo, ao dispor que “nas vendas de
bens moveis ou imóveis pertencentes à União e aos
Estados e municípios, os leiloeiros funcionarão por
distribuição rigorosa de escala de antiguidade, a
começar pelo mais antigo”, estabelece uma
restrição incompatível com o preceito insculpido
no art. 37, XXI, da Carta Magna, segundo o qual,
ressalvados os casos especificados em lei, a
Administração Pública, para contratar com o ente
privado - eoleiloeiro se enquadra neste conceito -
, deve se valer de procedimentolicitatório.
III - Recurso desprovido”. (Grifamos)
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O Tribunal de Contas de Minas Gerais, conforme decisão

no Processo de Denúncia nº 724.834, cuja ementa transcrevo, entende:

EMENTA: DENÚNCIA - PREGÃO PRESENCIAL -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL=1)NT IR
PREVISTA N DECRET 21981 -NÃO

RECEPÇÃOPELA
CONSTITUIÇÃO

DAREPÚBLICADE
1988 - CRITÉRIO DEJULGAMENTO MENOR FATOR -
POSSIBILIDADE DE GANHOS FINANCEIROS EM FACE
DECIRCUNSTÂNCIAS DE MERCADO FAVORÁVEIS -

MODALIDADE AMPLAMENTE ADOTADA
NAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - 2) PROJETO BÁSICO -AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO EDITAL - QUESTÃO RELACIONADA À

FASE INTERNA DO CERTAME - 5 2º DO ART. 40 DA LEI
DE LICITAÇÕES - DISPOSITIVO EXEMPLIFICATIVO,
NÃOVINCULANTE, DE INTERPRETAÇÃO CASO A CASO -
RATIFICAÇÃO DA NECESSIDADE E DA IMPORTÂNCIA DA
ESTIMATIVA E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDISPENSABILIDADE
(ART. 7º, 8 2º, DA LEI 8666/93) - 3) OMISSÃO DO
NÚMERO DA LICITAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
DO CONTRATO - CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA
VALIDAÇÃO DO ATO - CONTRATAÇÃO JÁ FORMALIZADA
NO CASO, NOVA PUBLICAÇÃO SUPRE A FALHA

ANTERIOR - IMPROCEDÊNCIA DE ITENS DENUNCIADOS

- RECOMENDAÇÃO AO GESTOR. (Grifamos)

Cumpre logo destacar que, sobre o assunto ora
analisado, o Tribunal de Contas da União se manifestou no sentido de que para a

contratação de Leiloeiros Oficias é necessária a utilização de licitação pública,
determinando ao SEBRAE/ES que, nos procedimentos de escolha de leiloeiros oficiais,
se utilizasse da via da licitação pública, (item 1.1, TC - 014.774/2006-3, Acórdão nº
3.469/2006-22 Câmara).

Como se constata nos autos, o Município Afonso Cláudio,

usando da discricionariedade permitida pelo art. 53 da Lei de Licitação, Lei

nº8.666/93, optou pela contratação do Leiloeiro Oficial, através do Edital de Licitação
-— Pregão Presencial n.º 049/2019, tipo Menos Taxa Percentual, objeto da presente
Impugnação, que visou à pré-qualificação e seleção de leiloeiros oficiais para futuras
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realizações de licitações públicas na modalidade Leilão, para desfazimento de bens

móveis inservíveis de sua propriedade.

Verifica-se que no Item 9.5.9 (Edital de Licitação) que os

licitantes interessados na licitação e cujas propostas fossem qualificadas seriam

submetidos a um critério de desempate e escolhido para firmar contrato com o

Município, por ordem rigorosa de escala de antiguidade, dentre os habilitados, a

começar pelo mais antigo, conforme estabelece o art. 42 do Decreto 21.981/32, de

acordo comalista de leiloeiros oficiais disponibilizada pela JUCEES.

O Município de Afonso Cláudio/ES, assim como qualquer

outro Órgão Administrativo Público, deve sempre buscar contratar, profissionais com

propostas mais vantajosa para o Ente Público, seja em relação à qualidade dos

serviços prestados ou em relação a onerosidade que a Administração terá com a

contratação.

No presente certame, que visa a contratação de Leiloeiro

Público Oficial, restringir a participação de profissionais altamente capacitados, mas

que não sejam tão antigos na profissão (estes muitas vezes ultrapassados), fará com

que este Órgão possa não obter uma proposta mais vantajosa, perdendo o destino

que se pede no artigo 3º da Lei 8.666/93.

Sem a modificar o descritivo na qualificação técnica

exigida estará ocorrendo à inobservância dos preceitos fundamentais que norteiam

o processo licitatório a Administração deve usar dos princípios inerentes à licitação,

assim expressos no Art. 3º da Lei nº 8.666/93 quais sejam: princípio da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos,

para
que

haja
concorrência
no

certame.

A escolha por antiguidade fulmina tais princípios além de

eliminar a concorrência.
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Vejamos o que dispõe o art. 3º, 8 1º, I, da Lei n.

8.663/93:

“E vedado aos agentes públicos admitir,
prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que

rom restrinj rustrem

caráter
competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade,
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto
do contrato”, ressalvadas exceções (88 5º a 12 do artigo
e art. 3º da Lei n. 8.248/91, que dizem respeito a
produtos manufaturados, serviços e informática)
(grifei)

Então, por disposição constitucional e legal, as únicas
exigências que a administração pode fazer dos interessados em licitar são aquelas
indispensáveis ao cumprimento do contrato, sob pena de violação do princípio da
competitividade.

A Lei de Licitações, nº 8.666 de 1.993, ao regrar sobre a

exigência dos atestados de capacidade técnica assim determinou:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a: (...)

& 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do
“caput”deste artigo, no caso das licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, limitadas as exigências a:

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou
serviço de características semelhantes, limitadas estas

Página 12 de 18

Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, 38C, 310 — Praia do Suá - Vitória/ES — CEP: 29.052-290
www.pietrangelio.com.br | prosalemleiloesQgmail com|(27) 9944-7575 - 99944-0405



EJietrângello
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos
máximos; ”

“gs 50. É vedadaa exigência de comprovação de
atividade ou de aptidão com

limitações
de

tempooude época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação
na licitação”. (Grifei)

Através da interpretação literal supra é luzente que o

legislador limitou a exigência de tempo, deste modo i i ci i

É tóri É jênci a 4

ou ificação iguidade sã te i
IE

Não raramente identificamos exigências neste sentido

que demonstram desarrazoadas e desprovidas de amparo jurídico. Como agora, por
exemplo.

Neste sentido é a posição majoritária da jurisprudência:

“Licitação. Por nula se haverá a cláusula constante em
edital de licitação que, sem fundamento legal, restringeaparticipaçãodelicitantes. (TRF 5a Região. Decisão
31.5.1994 - Proc. 0541758/94-CE 1 a Turma. DJ

26.08.94 p. 46.486 - Rel. Juiz Hugo Machado) (grifos
nossos). “Licitação. Edital. Anulação. Exigência violadora
do princípio da igualdade, restringindo o caráter
competitivo do procedimento. Cláusula discriminatória.
Art. 37, inciso, XXI, da Constituição da República, e , 3º,
& 1º do DL. nº 2.300/86. A regra geral na licitação é a
participação do maior número possível de licitantes,
devendo o edital ser parcimônio e criterioso ao fixar
requisitos, pois são proibidas as condições
impertinentes, inúteis ou desnecessárias.” (TJ/SP, Ap.
Civ. nº 225567-1, Des. Alfredo Migliore, 25/05/95, JTJ,
Vol. 172, p. 109) grifos nossos “Administrativo.
Licitação. Princípio da igualdade dos licitantes.
Interpretação da Constituição Federal vigente e da
anterior. A Administração Pública deve ser
desempenhada com a observância de quatro princípios
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básicos, quais sejam, o da legalidade, o da
impessoalidade, o da moralidade e o da igualdade. O
princípio da igualdade foi acolhido pela CF de 1967,
embora em termos relativos, face à existência de
restrições legais à sua aplicabilidade. Ao contrário, o
mesmo princípio, por ocasião do advento da CF de 1988,
foi incorporado ao ordenamento jurídico, em termos
absolutos, sem comportar exceções.” (TRF-5aR., Ap. em
MS nº 1.039, Juiz Nereu Santos, 20/11/90, JSTJ e TRF,
vol. 29, p.527) grifos nossos

Assim nos dá uma aula o Ilustre Mestre Marçal Justen

“A isonomia significa, de modo geral, o livre acesso de
todo e qualquer interessado à disputa pela contratação
com a Administração. Como decorrência direta e
imediata da isonomia, é vedado à Administração
escolher um particular sem observância de um
procedimento seletivo adequado e prévio, em que sejam
estabelecidas exigências proporcionadas à natureza o
objeto a ser executado. Sob esse ângulo, a isonomia
significa o direito de cada particular de participar na
disputa pela contratação administrativa, configurando-
se a invalidade de restrições abusivas, desnecessárias ou
injustificadas. Trata-se, então, da isonomia como tutela
dos interesses individuais de cada sujeito particular
potencialmente interessado em ser contratado pela
Administração.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
lei de licitações e contratos administrativos, 143 edição,
São Paulo, Dialética, 2010, pg.69).

A isonomia é considerada também como uma
manifestação diretamente relacionada com o interesse coletivo, objetivando buscar
a ampliação da disputa, e neste sentido continua a nos ensinar Marçal Justen Filho:

“A ampliação da disputa significa a multiplicação de
ofertas e a efetiva competição entre os agentes
econômicos. Como decorrência da disputa, produz-se a
redução dos preços e a elevação da qualidade das
ofertas, o que se traduz em contratações mais
vantajosas para a Administração.
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Sob esse prisma, a isonomia reflete proteção aos
interesses coletivos. Todo e qualquer integrante da
comunidade, mesmo que não potencialmente em
condições de participar de uma licitação, tem interesse
na ampliação da disputa, na eliminação de exigências
abusivas ou desnecessárias. Assim se passa porque a

ampliação do universo de licitantes propicia a redução
dos gastos públicos.” (JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à [lei de licitações e contratos
administrativos, 142 edição, São Paulo, Dialética, 2010,
pgs. 69 e 70) (grifos nossos)

E ainda, o Ilustre doutrinador Raul Armando Mendes,

quando ensina:

“(...) para que o princípio da igualdade ou da isonomia
prevaleça no procedimento licitatório, é necessário que
a Administração se mantenha imparcial, neutra, alheia
aos interesses dos proponentes, para objetivar apenas o
mais idôneo e com a proposta mais vantajosa para o
contrato." (grifos nossos)

Portanto, a Administração pode e deve formular

exigências; mas,ao fazê-lo, deve ter por norte o indispensável à obtenção do objeto.

Isto posto, constata-se que o critério de desempate
adotado no EDITAL é ilegal e contraditório aos Princípios Legais Constitucionais,

Princípios Basilares da Administração pública e que regem as Licitações.

Desta forma, não há razão para a permanência do

item 9.5.9, totalmente seletivo, no Edital, e sua retirada somente trará

benefícios para a Administração Pública que poderá contar com leiloeiros mais jovens

e totalmente atualizados as novas tecnologias e modalidades de licitação em especial

o Leilão Eletrônico simultâneo ao presencial.

Sendo assim, visando evitar recursos e proporcionar

uma AMPLA e IMPESSOAL participação de todos os Leiloeiros em potencial, em

especial dos que ainda estão iniciando na profissão, é que este Impugnante, vem por

Página 15 de 18

Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, 38C, 310 — Praia do Suá — Vitória/ES — CEP: 29.052-290

www pietrangello.com.br | prosalemleiloesQ gmail.com | (27) 99944-7575 - 99944-0405



EJietrângello
este instrumento,

io do leiloeiro perante a Junta Comercial.

É salutar e primordial, para obediência aos princípios da
legalidade, isonomia e da competitividade que a licitante se abstenha adotar o critério
de desempate descrito no item 9.5.9 e adote o de sorteio conforme , a fim de não
conduzir o certame para um ilegal direcionamento de profissional e restrição de
competitividade.

A

LEINº10.520,DE17DEJULHODE2002, que
institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, assim
dispõe em seu artigo 9º;

“Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a
modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.”

E em com relação ao desempate de propostas
equivalentes, assim dispõe o artigo 45 da Lei 8.666/93:

“Art. 45.Ojulgamentodaspropostasseráobjetivo, devendo a Comissão de licitação ou o
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade
com os tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os
fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.

& lo Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de
licitação, exceto na modalidade concurso:

I- a de menor preço - quando o critério de seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração
determinar que será vencedor o licitante que apresentar
a proposta de acordo com as especificações do edital ou
convite e ofertar o menor preço;

II - a de melhor técnica;
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III - a de técnica e preço.

IV-a de maior lance ou oferta-nos casos
de alienação de bens ou concessão de direito real de
uso.

& 20 No caso de empate entre duas ou mais
propostas, e após obedecido o disposto no & 20 do
art. 3odesta Lei,aclassificaçãosefará,

ri i r i úbli
para o qual todos os licitantes serão convocados,
vedado qualquer outro processo.

& 3º No caso da licitação do tipo menor preço, entre os
licitantes considerados qualificados a classificação se
fará pela ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis, prevalecendo, no caso de empate,

isto no parágraf:

Conforme dita melhor doutrina, caso a impugnação seja
aceita pela autoridade que subscreveu o edital, o impugnante permanecerá na

licitação sem atender aquela condição irregular; ao revés, a impugnação deverá subir

para decisão da autoridade superior, o que acreditamos, não será o caso.

De igual forma, o fato de a impugnação ao edital

ser aceita, não implica, necessariamente, a anulação do certame, mesmo

porque, no presente caso, a reclamação se refere apenas a dois dispositivos
editalícios e, assim sendo, entende-se que o responsável pelo
Credenciamento poderá simplesmente desconsiderar tais itens, ou retificá-
los e dar andamento ao procedimento.

IV - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, conclui-se que a Administração
Pública tem o dever de atentar para os princípios que norteiam a concorrência

pública, objetivando resguardaro interesse público.

Página 17 de 18

Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, 38€, 310 — Praia do Suá — Vitória/ES — CEP: 29.052-290
www.pietrangello.com br| prosalemleiloesO gmail.com|(27) 99944-7575 - 99944-0405



EJietrângello
ro Público Ofi

Isto posto, requer ao Senhor (a) Pregoeiro (a) em que
pese os fatos alegados e diante do que pode-se observar o descritivo dos itens
mencionados devem ser alterados, pois a manutenção do edital na forma que se
encontra impede a competitividade no certame, e deixa de fora prestadores de
qualidade igual ou superior aos mais antigos. Logo Requer:

a) Seja dado provimento à presente impugnação e a

consequente suspensão do curso do certame, para
excluir o subitem 9.5.9, pois macula os princípios da
basilares da Lei de Licitações e fere a Constituição
Federal

Sendo assim, considerando que o procedimento
licitatório deve ser pautado e ser promovido em busca da proposta mais vantajosa
ao ente licitante e SEMPRE em prol do INTERESSE PÚBLICO, é de rigor o

cancelamento do presente Instrumento Convocatório, ou a reformulação conforme
itens acima abordados, do contrário todo o procedimento restará maculado, viciado

e NULO.

Na oportunidade, requer que as intimações de estilo
ocorram em nome do Leiloeiro Público Oficial PIETRANGELO

ROSALÉM,
registrado

na JUCEES sob nº 061/2015, tel. (27) 99944-7575, e-mail:
prosalemleiloesQgmaisl.com.br.

Termos em que
Pede Deferimento

Vitória/ES, 03 de outubro de 2019.

PIETRANGELO ROSALÉM
Leiloeiró Público Oficial

Matricula JUCEES nº 061/2015
CPF: Nº 073.913.597-00

Digitally signed by PIETRANGELORÓSALEMS

PIETRANGELO  eai-putcangoloroaienegnai.com
ROSALEM por ARCost ORgaitaCo”

ato: 201 10.04 0708/43 -0 Página it de ss
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Parecer PG/PMAC

Processo 009809/19

Pregão Presencial nº. 00049/2019

Trata-se de impugnação ao edital apresentado pela empresa PIETRANGELO

ROSALEM no processo licitatório em epígrafe, modalidade Pregão Presencial,

que tem por objeto a contratação de leiloeiro para a realização de leilão de bens

móveis não mais utilizados pela municipalidade.

As razões de impugnação foram protocolizadas no setor de protocolo da

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES em 04 de outubro de 2019, Sendo

assim, é TEMPESTIVA a impugnação.

A empresa é potencial participante deste processo licitatório, uma vez que
executa os serviços objeto desta licitação.

Nas razões de recurso a Empresa, afirma em apertadíssima síntese que no modo

como foi publicado o edital ficou impossível a disputa haja vista que as propostas
serão iguais a zero por cento para a taxa administrativa e cinco por cento para a

remuneração do leiloeiro oficial. Afirma que todas as propostas seriam iguais o

que inviabilizaria a disputa.

Alega ainda a inaplicabilidade e ilegalidade do critério de desempate adotado no

edital, qual seja a escala de antiguidade prevista no Decreto 21.981/32. Afirma

que tal previsão legal não foi recepcionada pelo novo modelo constitucional bem

como que tal previsão frustra a ampla competitividade e a vantagem da

contratação. a

É o relatório. Passemosa opinar. o

Praca da Indenendência. 341. - CEP. 29600-000 — Afonso Cláudio — ES. - Tel. 27 3735.3060 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tanto no citado art. 8º, Il do Decreto nº 99.658/90 quanto no art. 53 da Lei nº.

8.666/93 há possibilidade de realização do leilão por servidor público ou leiloeiro

oficial contratado.

A profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto nº. 21.981/32. Menciona-se

que o referido normativo ainda se encontra vigente, neste sentido, é o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 840535/DF:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL PARA

DESTITUIR CARGO DE PREPOSTO DE LEILOEIRO E IMPOR MULTA.

PREVISÃO CONTIDA NO DECRETO Nº 21.981/32 QUE REGULAMENTA A

PROFISSÃO DE LEILOEIRO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DESSA

COMPETÊNCIA EM DECORRÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI Nº 8.934/94.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO

CIVIL.21.9818.9342ºLEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL
1. A profissão de leiloeiro resta regulamentada pelo Decreto nº 21.981, de
19 de outubro de 1932 que atribui às juntas comerciais a competência

para fiscalizar a atuação daquele, bem como a imposição de penalidades
e multas, conforme se extrai dos artigos 16, 17 e 18, os quais vigem
integralmente no sistema pátrio, porquanto não revogados pela Lei

8.934/94 que sequer tratou de especificação e regulamentação da carreira
de leiloeiro público.
2. O Decreto nº 21.981/32, por seu turno, tem como escopo, dentre outros, o

de regulamentar a profissão de leiloeiro público oficial, sendo certo quea Lei nº

8.934/94, por sua vez, surgiu para disciplinar o Registro Público de Empresas
Mercantes e atividades afins, nada aduzindo especificamente sobrea atividade

profissional sub judice.
3. Consectariamente, decidiu com acerto o Tribunal a quo, ao assentar que
acolher a tese dos autores conduziria ao fim da carreira de Leiloeiro Público

oficial, eis que não haveria qualquer norma a regulamentara aludida função.

(fls. 255) 4. Sob esse enfoque, forçoso ter presente, no que pertine à eficácia

da lei no tempo, as regras da Lei de Introdução ao Código Civil, na parte em

que se relaciona com o thema sub judice. 5. O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de
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declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a

matéria de que tratava a lei anterior. 8 2º - A lei nova, que estabeleça

disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem

modifica a lei anterior. $ 3º - Salvo disposição em contrário, a lei revogada não

se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência." Precedentes: REsp

719.866/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 27.03.2006;REsp 711.859/PR, DJ

30.05.2005;REsp 678.533/PR, DJ 19.12.2005. 6. As leis especiais quando

regulam matéria compreendida num Código ou em outra lei geral, mas contêm,

sobre a mesma, disposições que não se encontram no Código ou na lei geral e

que não contradizem ao novo direito, continuam em vigor, em relação a todas

as disposições que devem ser consideradas como parte integrante do novo

Código ou da nova lei."(Doutrina clássica de SAREDO, in Trattato Delle Leggi,

1886, pág. 505; e Abrogazione Delle Leggi, nº 111, in Digesto Italiano, Vol. 1º

parte, 1927, pág. 134). 7. É que, no caso de determinada matéria ser
disciplinada por uma lei geral, havendo certas relações, atinentes à mesma

espécie, reguladas porlei particular, o fato de ser publicada uma lei geral, que

reja a matéria, na sua integralidade, não traz como consequência ab-rogação
implícita da lei especial relativa a ela, quando se não apresenta
incompatibilidade absoluta entre essa lei especial e a geral, ou quando a ab-

rogação não resulte claramente da intenção legislativa, do objeto, do espírito

ou do fim da lei geral. (Fiore, Delle Disposizioni Generali Sulla Pblicazione,

Applicazione ed Interpretazione Delle Leggi, Parte 1º de II Dirito Civile Italiano

Secondo La Dottrina e La Giurisprudenza, de Fiore, Brugi e outros, vol. 2º, 2º

ed., Rago, 1925, página 653 e nota 1 - reportando-se à monografia de Giuliani,

em La Legge, 1867, pág. 289, e a decisões da Corte de Cassação de Turim

(dezembro de 1866 e 1º de fevereiro de 1867) e da de Macerata (28 de

fevereiro de 1867). 8. A doutrina nacional de Eduardo Espínola, in A Lei de

Introdução ao Código Civil Brasileiro, Eduardo Espínola e Eduardo Espínola

Filho, 32 Ed., Renovar, Rio de Janeiro, 1999 leciona que:"(...) A Lei de

Introdução acolheu, destarte, a fórmula do Código Civil Italiano -"Lê leggi non

sono abrogate Che da leggi per dichiarazione esperssa Del legislatore, o per
incompatibilitã delle nuove disposizioni com lê precedenti, o perche la nuova

elgge l'intera matéria giã regolata dalla legge anteriore" -, que se conservou,

quase sem alteração de palavras, co Código de 1939. Da combinação dos 88

1º e 2º do art. 2º da Lei de Introdução, resulta que uma disposição ão se
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anterior. Se se tratar de um Código ou de uma lei orgânica, que regule

completamente a matéria em questão, a conclusão a que devemos chegar,

tendo em vista a última parte do parágrafo primeiro, é que estão revogadas
todas as disposições gerais e especiais que se referiam à mesma matéria. 9.

Dessume-se de tudo quanto exposto que: (i) a ab-rogação da lei não se
presume; (ii) no silêncio do legislador, deve presumir-se que a lei nova pode

conciliar-se com a precedente; (iii) a lei especial derroga a geral, a não ser que

das suas palavras, ou do seu espírito, resulte manifesta a intenção do

legislador de ter querido suprimir qualquer disposição particular e dar força

absoluta à lei geral:in tolo jure generi per speciem derogatur et illud

porissimum habetur, quod ad speciem derogatur et iltud potissimum habetur,

quod ad ,Ipeciem directum est'(L. 80, D. De reg. jur., L. 17); (iv) a disposição

especial revogará a geral quando a ela ou ao seu assunto se referir, alterando-

a explícita ou implicitamente, o que conforme dissemos é a regra geral;

outrossim, deixando subentender que a lei especial, referindo-se à disposição

da lei geral ou ao seu assunto, não revogará essa disposição, quando, em vez
de alterá-la, que é o caso comum, se destina a dar força absoluta à lei geral; (v)

a ab-rogação política das leis só estende a sua eficácia às que são

absolutamente incompatíveis com o direito público do Estado; e (vi) um artigo

de lei pode sobreviver a todo o resto de uma lei ab-rogada. 10. In casu, o

Decreto 21.981/32 bem como a Lei 4.726/65 reconhecem a competência

sancionatória da Junta Comercial, por isso que obedecido o Princípio da

Legalidade. 11. Outrossim, o acórdão recorrido concluiu, verbis:"Ao que se vê,

a Lei nº 8.934/94 cuidou de disciplinar, genericamente, a matéria acerca do

registro público de empresas mercantis, na qual estão inseridas as atribuições

das Juntas Comerciais. Deve ser ressaltado que a revogação de que trata o

artigo 67 da Lei nº 8.934/94 (da lei nº 4.726/65) é pelo fato de que a matéria

relativa ao registro público das empresas mercantis e atividades afins passou a

ser disciplinada pela nova lei, em nada modificando as diretrizes estabelecidas

para a atuação dos leiloeiros que continuou a ser regulamentada pelo Decreto

nº 21.981/32. Assim, prevalece a competência das Juntas Comerciais para

impor multas e destituir o cargo de leiloeiro ou preposto, estando os recursos
sujeitos à apreciação do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo,

consoante previsão do artigo 16 do Decreto nº 21.981/32. Ante o exposto, nego.

provimento à apelação, ficando mantida a sucumbência estabelecida n

sentença. “É o voto” 12. Recurso Especial desprovida) RES

719.866/CECódigo Civil8017
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grifo nosso.

Em seus artigos 41 e 42, o citado Decreto prevê a adoção do critério de

antiguidade e procedimento simplificado na contratação destes profissionais.

Observe-se:

Art. 41. As Juntas Comerciais, dentro do menor prazo possível, organizarão a

lista dos leiloeiros, classificados por antiguidade, com as anotações que

julgarem indispensaveis, e mandarão publicá-la.

Parágrafo único. As autoridades judíciais ou administrativas poderão requisitar

as informações que desejarem a respeito de qualquer leiloeiro, assim como a

escala de classificação a que se refere este artigo, devendo ser as respectivas

respostas fornecidas rapidamente e sob a responsabilidade funcional de quem

as formular, quanto á sua veracidade.

Art 42. Nas vendas de bens moveis ou imóveis pertencentes á União e aos
Estados e municípios, os leiloeiros funcionarão por distribuição rigorosa de

escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo.

1º O leiloeiro que for designado para realizar os leilões de que trata este artigo,

verificando, em face da escala, que não lhe toca a vez de efetuá-los, indicará à

repartição ou autoridade que o tiver designado àquele a quem deve caber a

designação, sob pena de perder, em favor do prejudicado, a comissão

proveniente da venda efetuada.

$ 2º Nas vendas acima referidas os leiloeiros cobrarão somente dos

compradores a comissão estabelecida no parágrafo único do artigo 24,

correndo as despesas de anúncios, reclamos e propaganda dos leilões por
conta da parte vendedora.

$3º O leiloeiro que infringir as disposições deste regulamento ou que tiver sido

suspenso, ainda que uma só vez, ficará excluido de escala das vendas de que
trata este artigo, pelo espaço de um ano.

A

Nos seus termos, portanto, nas vendas de bens móveis ou imóveis ntes
à Administração Pública, os leiloeiros funcionarão por distribuição rigojosa de
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escala de antiguidade, a começar pelo mais antigo, de acordo com a lista

organizada pela Junta Comercial respectiva.

Sem a necessidade de submissão às regras de licitação, o Decreto autoriza que a

Administração, simplesmente, solicite à Junta Comercial a indicação do leiloeiro

oficial competente, de acordo com o rodízio por ela promovido. Não havendo

interesse por parte do leiloeiro “da vez”, frente às cláusulas contratuais e

especificações técnicas previstas pelo ente público interessado, a Junta

Comercial deverá indicar o próximo leiloeiro do rodízio, de acordo com escala de

antiguidade, até que se chegue a um interessado.

Com a devida Vênia ao colega Procurador Municipal que se manifestou nestes

autos pela inclusão do critério de antiguidade, ressalta-se, todavia, que tal

sistemática disciplinada pelo artigo 42 do Decreto nº 21.981/32 não deve

prevalecer. Como será demonstrado, o referido dispositivo não foi recepcionado

pela nova ordem constitucional, estabelecida a partir de 1988, a qual valoriza a

observância, dentre outros princípios administrativos, ao princípio da licitação.

A Constituição da República de 1988 instituiu a licitação como regra nas

contratações realizadas pela Administração Pública, conforme se verifica no

inciso XXI, art. 37, da Carta Magna. Ao agir assim, busca-se obter a melhor

contratação, ou seja, aquela mais vantajosa para a Administração Pública com

observância dos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade,
moralidadee eficiência.

Segundoo jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,

a licitação visa alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades

governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a

instauração de competição entre ofertantes preordena-se a istô) e a3segurar
aos administrados ensejo de disputarem a participação nos/negócios| que asl

pessoas governamentais pretendam realizar com os particulares.”
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Conforme orientação do Tribunal de Contas da União, a licitação não é mera

formalidade burocrática, visto que fundada em princípios maiores, quais sejam a

isonomia e a impessoalidade. Não obstante, somente, em condições

excepcionais, com base no princípio da eficiência, a lei prevê a possibilidade da

dispensa da licitação. Veja-se:

ACÓRDÃO Nº 34/2011 — PLENÁRIO — REL. MIN. AROLDO CEDRAZ:

12. A obrigação delicitar não é mera formalidade burocrática, decorrente

apenas de preceitos legais. Ela se funda em dois princípios maiores: os da
isonomia e da impessoalidade, que asseguram a todos os que desejam
contratar com a administração a possibilidade de competir com outros

interessados em fazê-lo, e da eficiência, que exige a busca da proposta mais

vantajosa para a administração.
13. Assim, ao contrário do afirmado nas justificativas apresentadas,alicitação,
além de ser exigência legal, quando bem conduzida, visa - e permite - a

obtenção de ganhos para a administração. E quando a possibilidade de

prejuízos existe, a própria lei, novamente com base no princípio da

eficiência, prevê os casos em que o certame licitatório pode ser
dispensado.

O sistema jurídico atual não admite a contratação direta sem justo motivo. Não é

dado ao intérprete criar ou estender hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de

licitação, afora aquelas arroladas na Lei nº 8.666/93 e na legislação correlata,

especificadas em casos muito particulares. De fato, a contratação de leiloeiro

oficial, com fulcro no art. 42 do Decreto nº 21.981/32, não apresenta qualquer
elemento ou característica especial que possa excepcionar o deverde licitar. Pelo

contrário, quando o dispositivo define uma ordem cronológica para a escolha do

leiloeiro oficial, impossibilita juridicamente a competição entre os possíveis
interessados na contratação, trazendo prejuízos diretos, inclusive, à escolha da

proposta mais vantajosa para a Administração.

Nesse sentido, mostra-se pertinente trazer à baila o entendimento pela

Consultoria Geral da União, órgão da Advocacia Geral da União,/no Pargc&r nº
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048/2012/DECOR/CGU/AGU, pelo qual, partindo do contexto histórico da edição
do Decreto nº 21.981/1932, conclui-se não ter sido o art. 42 recepcionado pela

nova ordem constitucional, vigente a partir de 1988. Observe-se:

Reconheça-se que o Decreto nº 21.981/1932 foi editado durante o Governo

Provisório de Getúlio Vargas, sendo resultante do exercício do poder legislativo

pelo Executivo. Forçoso reconhecer, contudo, que legislação deve sucumbir

diante de norma constitucional que lhe diga o contrário, tal como ocorre no

ponto específico pertinente ao modo de escolha, pela administração pública, do

leiloeiro oficial a ser contratado.

(..)
Quandoo artigo 42 do Decreto nº 21.981/1932 manda a administração pública

proceder à contratação de leiloeiro oficial por meio de critério da antiguidade o

faz inspirado em valores bem diversos daqueles homenageados pela Corte

Constitucional de 1988. A norma em estudo cria uma reserva de mercado e

procura afastar o regime de concorrência dos negócios públicos. Tais objetivos

discrepam totalmente do regime jurídico inaugurado em 1988, o qual, nos
termos mencionados alhures, busca permitir a ampla participação de todos os

interessados nos negócios a serem celebrados pelos entes governamentais ao

tempo em que estabelececritérios voltados à contratação mais vantajosa para
a administração. A regra do artigo 42 do Decreto nº 21.891/1932 contrapõe-se
veementemente a esses dois objetivos, não trazendo consigo justificativas

capazes de mitigar o princípio da licitação pública.

Não se está aquia infirmar a possibilidade de inexigibilidade da licitação diante

de características pessoais do leiloeiro, as quais dotariam seu serviço de

singularidade tal que impeçam, no caso em concreto, a concorrência. O que
não se coaduna com o atual regramento constitucional é a não realização de

licitação para a contratação de leiloeiro por ter-se de respeitar uma fila de

antiguidade. Este critério encontra-se descompassado com a art. 37, XXI, da

Constituição, não tendo sido recepcionado.

Com essas considerações, para a contratação de leiloeiro oficial pela

Administração Pública, afasta-se a incidência do art. 42 do Decreto nº

21.891/1932, por nãoter sido recepcionado pela atual sistemática jurídica vigente,

devendo ser observado o necessário procedimento de licitação.
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Assim com relação a alegação da empresa sobre a inaplicabilidade e ilegalidade

do critério de desempate adotado no edital, qual seja a escala de antiguidade

prevista no Decreto 21.981/32 entendemos que assiste razão o impugnante,

motivo pelo qual opinamos pela exclusão do critério de antiguidade e o retorno do

critério de desempate do sorteio.

Assim quanto ao questionamento da empresa a respeito do modo como foi

publicado o edital no tocante a apresentação de propostas iguais a zero por cento

para a taxa administrativa e cinco por cento para a remuneração do leiloeiro

oficial, afirmando que todas as propostas seriam iguais o que inviabilizaria a

disputa, temos a dizer que comaretirada do critério de antiguidade e o retorno do

critério de desempate do sorteio, sane-se o problema, haja vista que haverá

possibilidade de desempate.

Assim, pelos fundamentos, opinamos pelo recebimento da impugnação e no

mérito, dar-lhe provimento parcial.

S.M.J.,
É o nosso parecer.
Afonso Cláudio/) outubro de 2019.

Roberta de Vafgas Vieira

Procuradora Municipal
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 9809/2019.

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL, NO REGULAR
EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO, PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ ES.

PREGÃO PRESENCIAL Nº000049/2019

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Diante o exposto, ratifico o parecer da Douta Procuradoria.

Comunique ao interessado.

Afonso Cláudio — ES, 11 de outubro de 2019.

EA
EDÉLIO FRANGISCÓ GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL
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