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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 Eduardo Schmitz, inscrito no 
CPF nº 945.659.100-04, seguem os fatos: 
 
DA IMPUGNAÇÃO: 
 
A impugnante, em breve síntese, questiona o teor da Declaração de Infraestrutura, Anexo III do Edital, em 
especial, o Item “6”, que trata de sistema de logística para armazenamento e guarda dos produtos. 
 
DA APRECIAÇÃO: 
 
A empresa enviou sua impugnação via SEDEX, sendo que a mesma foi entregue na Prefeitura no dia 23 de 
agosto de 2021. O Edital estabelece que as impugnações deverão ser protocoladas no Setor de compras da 
Prefeitura, sendo esta exigência cumprida pelo impugnante. 
 
DO MÉRITO: 
 
Passando a análise do mérito, conforme posicionamento, a Comissão de Licitação tem as seguintes 
considerações e entendimentos: 
 
O objetivo do presente Chamamento Público é o credenciamento de Leiloeiros devidamente qualificados 
para a realização futura de leilão público de bens inservíveis do município. De imediato não há previsão de 
realização de leilão, muito menos a forma e local de realização, podendo o mesmo ser realizado na sede do 
próprio município ou na estrutura própria do Leiloeiro. O que se pede no momento é a declaração de que o 
Leiloeiro tem condições de oferecer a estrutura elencada no Anexo III no momento em que for realizado o 
Leilão, caso seja o Leiloeiro contratado. 
 
Pode-se afirmar com toda a certeza que tal exigência do Anexo III não prejudicou a concorrência do 
certame, visto que, até o momento, há mais de 10 envelopes de documentação protocolados para este 
Chamamento Público. 
 
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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