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PROCESSO DE LICITAÇÃO 054/2021  

CHAMADA PÚBLICA 002/2021  

 

OBEJETO: CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS 

 

 

 

 

 

Diego Wolf de Oliveira, brasileiro, Leiloeiro Público Oficial devidamente matriculado 

na JUCESC sob o nº AARC 357, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.761.599-19, com 

endereço constante no rodapé, vem à vossa ilustre presença, apresentar 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

com fulcro na Lei 8666/93 e cláusula 6.1.1. do presente Edital, pelos motivos de fato 

e de direitos a seguir expostos:  

 

PRELIMINARMENTE: 

DA TEMPESTIVIDADE: 

 

Na qualidade de licitante do presente certame, e, conforme ensina a Lei 8666/93 e 

cláusula 6.1.1 deste Edital tempestivo está a presente Impugnação, pois 

apresentada totalmente dentro do prazo legal. 
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DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

A Administração de Guabiruba/SC, publicou Edital para Credenciamento de 

Leiloeiros interessados em contratar com o município.  

 

Ocorre que o Edital é um pouco omisso na apresentação para a comprovação da 

habilitação Fiscal do Profissional, não deixa claro quais os documentos específicos 

desejam comprovação, bem como, requer apresentação de outros documentos que 

em nada influenciarão na análise e comprovação técnica do Leiloeiro. 

 

Percebam a redação dada no item 8.1.12 no que tange à apresentação de 

documentos: 

 

Prova de regularidade para com a Fazenda 

Federal E Prova de regularidade relativa às 

contribuições previdenciárias e às de terceiros, 

demonstrando situação regular no 

cumprimento das contribuições sociais, de 

acordo com a Lei n. 8.212/91); (GRIFO 

NOSSO) 

 

Quais os documentos estão sendo especificamente solicitados? Apenas CND 

Federal? DRSC-I complementarmente? 

 

Vale salientar que o Leiloeiro é pessoa física sendo equiparado à empresário 

individual, tendo o dever de contribuir para o INSS, sendo que, a Regularidade Fiscal 

do Leiloeiro perante o INSS somente será comprovada com a emissão da DRSC-I 

(Declaração de Regularidade de Situação de Contribuinte Individual), a qual é 

emitida exclusivamente pelo INSS e não abrange a CND Conjunta Federal. 

 

http://www.diegoleiloes.com.br/
mailto:diego@diegoleiloes.com.br


 
MATRÍCULAS:  

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC AARC 357 
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ -  JUCEPAR 20/317-L 

 

Rua da Independência, 141 – apartamento 602 – bairro Anita Garibaldi – Joinville / SC – CEP 89203-305 

Telefones: (47) 9.9928-5888 / 3804 - 0874 

Site: www.diegoleiloes.com.br 

Email: diego@diegoleiloes.com.br 

Vejam as Portarias da Receita Federal do Brasil: 

 

PORTARIA CONJUNTA INSS/RFB Nº 6, 
DE 3 DE JUNHO DE 2008 
 
“Art. 1º A prova de regularidade de 
inscrição e de recolhimento das 
contribuições do Contribuinte 
Individual para com a Previdência 
Social, efetuada mediante a 
apresentação da Declaração de 
Regularidade de Situação do 
Contribuinte Individual (DRS-CI), será 
fornecida exclusivamente pelo INSS.” 
 

PORTARIA CONJUNTA RFB / PGFN Nº 
1751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 
 
“Art. 1º A prova de regularidade fiscal 
perante a Fazenda Nacional será 
efetuada mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados.”. 
 
[...] 
 
“§ 4º Nos termos da Portaria Conjunta 
INSS/RFB nº 6, de 3 de junho de 2008, 
a prova de regularidade de inscrição e 
de recolhimento das contribuições do 
Contribuinte Individual para com a 
Previdência Social, efetuada mediante 
a apresentação da Declaração de 
Regularidade de Situação do 
Contribuinte Individual (DRS-CI), será 
fornecida exclusivamente pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS).” 
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Desta forma, o Edital deverá ser retificado exigindo a apresentação da CND 
Conjunta Federal, bem como o DRSC-I para que o Leiloeiro comprove a sua 
habilitação Fiscal. 
 
Não menos importante, a Administração deixou de exigir a apresentação do Alvará 
do Leiloeiro a fim de se verificar da sua regularidade profissional com a sua cidade 
sede. 

A apresentação de Alvará do Leiloeiro, a título como ocorre em 

qualquer outro ofício, demonstrará a regularidade do licitante perante a 

Administração Municipal da sua sede. É com o Alvará que o profissional comprovará 

que comunicou a Administração Municipal da sua sede quanto ao seu ofício. A 

Prefeitura Municipal nunca certificará eventual débito de ISS caso não tenha a 

devida informação da atividade do leiloeiro, ou seja, na Certidão de Débitos 

Municipal do Leiloeiro nunca aparecerá eventual débito com o mencionado imposto 

caso leiloeiro não possua Alvará para o seu devido funcionamento. 

 

O Edital também não prevê a proibição de participação no certame 

em consórcio/sociedade de Leiloeiros, o que é totalmente abominado pela 

legislação vigente. 

 

Vajam o que ensina a atual Legislação, inclusive o TCE/SC:  

 

A Regulamentação da Profissão de Leiloeiros é dada pelo 

Decreto Federal n° 21.981/32, devendo o exercício da profissão ser exercida de 

forma pessoal e indelegável, podendo delega-la somente em casos excepcionais 

à preposto devidamente habilitado perante a Junta Comercial, sendo mesmo assim, 

terminantemente proibida a atuação em conjunto, conforme ensinam dos artigos 11, 

12, 19, e, 37 e § único do mencionado decreto. 

 

O parágrafo 2º do artigo 36 do Decreto Federal n° 21.981/32, 

ensina ainda: 

É proibido ao leiloeiro: 
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[...] 
 
constituir sociedade de qualquer 
espécie ou denominação 
 

Nesta mesma linha, a Instrução Normativa Diretor Do 

Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC Nº 113 De 28.04.2010 

também apresenta: 

 

 

 

SEÇÃO III 
 
Das Proibições e Impedimentos 
 
Art. 12. É proibido ao leiloeiro: 
 
I - sob pena de destituição e 
consequente cancelamento de sua 
matrícula: 
 
a) Integrar sociedade de qualquer 
espécie ou denominação; 
 
[...] 
 

Sobre esta matéria o Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, no Prejulgado nº 614 já decidiu: 

 

[...] 
De acordo com o Decreto nº 21.981/32 
e a Instrução Normativa nº 17/2013 do 
Departamento de Registro Empresarial 
e Integração, não é admissível que 
leiloeiros sejam contratados em 
sociedade, mesmo que de fato com 
outros(s) leiloeiro(s), para atuarem 
junto a órgãos e entidades públicas no 
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âmbito estadual e municipal, haja vista 
que não é permitido o exercício das 
atividades de leiloeiro mediante 
pessoa jurídica por ele integrada ou 
administrada. 

 

Assim também são os ensinamentos da Instrução Normativa DREI 

nº 72/2019: 

 

Art. 70. É proibido ao leiloeiro: 

I - sob pena de destituição e 
consequente cancelamento de sua 
matrícula: 

a) integrar sociedade de qualquer 
espécie ou denominação; 

 
Art. 71. Está impedido de exercer a 
profissão de leiloeiro: 
 
[...] 
 
II - aquele que vier a exercer atividade 
empresária cujo objeto exceda a leiloaria, 
ou participar da administração e/o de 
fiscalização em sociedade de qualquer 
espécie, no seu ou em alheio nome; 

 

Desta forma, a Administração também deverá retificar o edital, abrindo-se novo 

prazo para entrega da documentação. 

 

Por outro lado, a Administração de demonstrou excessiva demais em requerer a 

apresentação de documentos que em nada somarão para a análise documental do 

licitante, os quais estão inseridos nas alíneas a, b, c da cláusula 8.1.25. Percebam 

o que se requer: 
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“8.1.25 Ter executado no mínimo 01 (um) leilão presencial ou eletrônico, utilizando-

se de sistema informatizado de emissão de nota eletrônica de arrematação, com 

resultados positivos, ou seja, com a venda de no mínimo 80% dos bens levados a 

hasta pública, devendo para sua comprovação obrigatoriamente apresentar:  

 

a. Cópia Autenticada da Ata de Leilão  

b. Cópia Autenticada do Diário de Leilão;  

c. No mínimo uma cópia autenticada de nota de venda eletronicamente emitida nos 

leilões que comprovar;” 

 

Ora, se o Leiloeiro possui Atestado de capacidade técnica, é porque cumpriu com 

todas as formalidades de prestação de contas, sendo que a Ata em nada influenciará 

para verificar se o profissional cumpre com a sua habilitação jurídica e fiscal, o que 

é foco de qualquer licitação.  

 

Já quanto ao Diário de Leilão cabe esclarecer que o diário de leilões é um controle 

de interno do próprio leiloeiro, o qual serve para registrar todos os bens que o 

Leiloeiro recebeu para a realização do Leilão. Este documento é de controle da 

Junta Comercial que o utiliza na Prestação de Contas e Recadastramento anual. 

Alguns Leiloeiros podem ter o seu Diário de Leilões com mais de 1000 folhas. Qual 

seria a serventia da apresentação do Livro Diário de Leilão se a competência 

fiscalizadora da profissão cabe à Junta Comercial? Apenas encher o 

credenciamento papéis inúteis ao certame. 

 

Na mesma linha, a emissão da nota de venda em leilão na forma eletrônica é 

competência do Leiloeiro, o qual poderá apresentar segunda via do documento sem 

a necessidade de qualquer autenticação. Por outro lado, o Leiloeiro, na 

apresentação do documento estaria infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados - 

LGPD (Lei 13.709/2018), pois, estaria deixando de respeitar o direito da privacidade 

do arrematante, o qual, possui o direito de preservar a sua identificação. Este item 
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pode ser suprido com uma simples declaração do Leiloeiro que possui 

sistema informatizado para emissão de nota de venda em leilão, motivo pelo 

qual, o edital merece retificação neste sentido.  

 

DOS PEDIDOS: 

 

Diante de tudo que fora apresentado e devidamente fundamentado, querer: 

• O recebimento, processamento e o julgamento totalmente procedente da 

presente impugnação; 

 

• Seja publicado a retificação do Edital, agendando-se nova data para entrega 

da documentação hábil para o presente credenciamento. 

 
Joinville/SC, 23 de agosto de 2021. 
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