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PROCESSO LICITATÓRIO N° 052/2021 
CHAMADA PUBLICA N° 002/2021 
OBJETO CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, REGULARMENTE 

REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA – JUCESC, PARA A EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÕES DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA. 

 
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 
Considerando o documento de Impugnação ao Edital enviado pelo leiloeiro DIEGO WOLF DE OLIVEIRA, 
inscrito no CPF nº 008.761.599-19, seguem os fatos: 
 
DA IMPUGNAÇÃO: 
 
O impugnante, em breve síntese, apresenta alguns questionamentos quanto a documentação exigida para 
a comprovação da habilitação fiscal e também alega que alguns documentos exigidos deveriam ser 
dispensados de sua apresentação. 
 
DA APRECIAÇÃO: 
 
A impugnação foi enviada por e-mail, no dia 23 de agosto de 2021. O Edital estabelece que as impugnações 
deverão ser protocoladas no Setor de compras da Prefeitura, porém mesmo sendo enviado por e-mail, terá 
sua apreciação para fins de esclarecimento. 
 
DO MÉRITO: 
 
Passando a análise do mérito, conforme posicionamento, a Comissão de Licitação tem as seguintes 
considerações e entendimentos: 
 
Inicialmente o impugnante questiona qual documento deverá ser apresentado para atendimento do 
exigido no Item 8.1.12 do Edital, sendo este documento a Certidão Conjunta Federal, não sendo exigido no 
edital a apresentação da DRS-CI. 
 
Quanto a apresentação de Alvará de Leiloeiro, entendemos que não há a necessidade de apresentação do 
documento, bastando para comprovação de sua situação fiscal perante seu Município sede a CND 
Municipal. Compete ao Município de sua sede a fiscalização quanto a regularidade ou não de sua atividade 
como Leiloeiro, bem como é sua obrigação realizar a comunicação de sua atividade ao Município. 
 
O impugnante alega equivocadamente que o Edital não prevê a proibição de participação no certame em 
Consórcio/sociedade de leiloeiros. O Edital exige a apresentação de duas declarações, conforme Itens 
8.1.18 e 8.1.21, mediante às quais o Leiloeiro afirma não atuar em Consórcio ou grupo com outros 
Leiloeiros. 
 
Quanto à exigência constante no Edital para apresentação de cópia autenticada de Ata de Leilão, Diário de 
Leilão e pelo menos uma nota de venda, tratam-se de documentos comprobatórios do exigido no Item 
8.1.25. 
 
Vejamos, se o Leiloeiro realizou toda a prestação de contas de um Leilão realizado e possui em seus 
arquivos toda a documentação, qual o empecilho para apresentação desta documentação para 
atendimento às exigências deste Edital? A impressão que se passa é de que o impugnante quer ganhar 
tempo para enviar sua documentação, caso seja aceita sua impugnação com eventual retificação do Edital e 
nova abertura de prazo.  
 

http://www.guabiruba.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE GUABIRUBA 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS. 

 

 

 

Rua Brusque, 344 – Centro - Guabiruba/SC – Cep: 88.360-000  

Fone/Fax: (47) 3308-3100 – www.guabiruba.sc.gov.br 

Está sendo exigida a comprovação de no mínimo 01 (um) leilão, sendo necessária a apresentação de 
documentação comprobatória deste único Leilão. Não há necessidade de envio do seu Diário de Leilão 
completo, com 1.000 páginas, como sugeriu o impugnante. 
 
Quanto a nota fiscal, de fato, se a nota é emitida eletronicamente e possui chave de verificação de sua 
autenticidade, não faz sentido apresentação de cópia autenticada, bastando a apresentação de uma 
segunda via da mesma. 
 
Quanto a alegação de que estaria infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, o Leilão é um ato público, 
sendo necessária a identificação dos arrematantes. Vale ressaltar aqui que a documentação apresentada 
neste processo de Chamamento Público ficará arquivado no Processo, sendo levado a público somente se 
solicitado e respeitando toda a legislação pertinente. 
 
DA CONCLUSÃO: 
 
Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, a Comissão de Licitação nega acolhimento a impugnação 
apresentada, mantendo todas as condições do Edital. 
 
Guabiruba, 24 de agosto de 2021. 
 
 
LEANDRO WERLE 
Presidente da Comissão de Licitações 
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