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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 RECURSOS APRESENTADOS 
 
Considerando os recursos apresentados pelos Leiloeiros Paulo Alexandre Heisler, inscrito no CPF nº 
534.364.310-87 e Magnun Luiz Serpa, inscrito no CPF nº 005.915.389-03, seguem os fatos: 
 
DOS RECURSOS: 
 
O Leiloeiro Paulo Alexandre Heisler em breve síntese contesta sua inabilitação devido a não autenticação 
do comprovante de residência e alega que apresentou documento original, sendo o mesmo emitido na 
internet. 
 
O Leiloeiro Magnun Luiz Serpa contesta sua inabilitação e alega que apresentou documentação correta 
referente à Certidão Negativa de Protestos dos Cartórios do Município sede onde exerce a função de 
leiloeiro. 
 
DA APRECIAÇÃO: 
 
O recorrente Paulo Alexandre Heisler enviou seu documento de recurso via correios no dia 01/09/2022, 
sendo considerado tempestivo merecendo sua apreciação. 
 
O recorrente Magnun Luiz Serpa enviou seu documento de recurso após o prazo estabelecido para tal, 
sendo considerado intempestivo, porém terá sua apreciação com vistas e reparação de um equívoco por 
parte da Comissão Permanente de Licitação. 
 
DO MÉRITO: 
 
Passando a análise do mérito, conforme posicionamento, a Comissão de Licitação tem as seguintes 
considerações e entendimentos: 
 
Em relação a inabilitação do Leiloeiro Paulo Alexandre Heisler por falta de autenticação no seu 
comprovante de residência, verificou-se que o documento apresentado se trata de uma fatura de energia 
elétrica emitida na internet, sendo assim podendo ser considerado documento original. Deve-se levar em 
consideração que é um documento que tem como única finalidade a comprovação do domicílio do 
proponente, o que pode ser facilmente comprovado por meio da certidão negativa de débitos municipal 
além de outros documentos que trazem a mesma informação. 
 
Por este mesmo motivo, outros proponentes também foram inabilitados, devendo aqui haver a reparação 
igualmente para todos que apresentaram documento emitido via internet para sua comprovação de 
endereço, mantendo assim a isonomia do processo. 
 
Em relação a inabilitação do Leiloeiro Magnun Luiz Serpa, foi realizada consulta junto ao 2º Tabelionado de 
Notas e 3º de Protestos de Joinville a respeito das alegações do recorrente, sendo que foi enviada a 
seguinte resposta: 
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” O Sr. pode apresentar o documento que pretende protestar em qualquer cartório, e o mesmo fará o envio 
para a distribuição. E o cartório distribuidor se encarrega de fazer a distribuição para os cartórios de 
protestos.” 

Com base na resposta recebida, ficou clara a razão do recorrente não podendo a Comissão de Licitação 
manter sua inabilitação, mesmo que seu recurso tenha sido enviado depois do prazo. Neste caso deve se 
levar em conta a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal conforme transcrito abaixo: 
 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

DA CONCLUSÃO: 
 
Pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, a Comissão de Licitação resolve acolher os recursos 
apresentados, declarando as empresas recorrentes habilitadas no processo e resolve habilitar as demais 
empresas equivocadamente inabilitadas pelo mesmo motivo. 
 
Sendo assim, as empresas declaradas habilitadas e classificadas para a fase de sorteio constam na relação 
abaixo: 
 
DANIEL ELIAS GARCIA 
JORGE VINÍCIUS DE MOURA CORRÊA 
PAULO ALEXANDRE HEISLER 
MAGNUN LUIZ SERPA 
ALEX WILLIAN HOPPE  
ULISSES DONIZETE RAMOS  
OSMAR SÉRGIO RAMOS 
ARIDINA MARIA DO AMARAL 
MICHELE PACHECO DA ROSA SANDOR 
JULIO RAMOS LUZ 
EDUARDO SCHMITZ  
DIEGO WOLF DE OLIVEIRA  
RODRIGO SCHMITZ 
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO 
RODOLFO DA ROSA SCHÖNTAG 
CESAR LUIS MORESCO 
ROGER WENNING 
DIÓRGENES VALÉRIO JORGE 
MARCUS ROGÉRIO ARAÚJO SAMOEL 
PAULO ROBERTO WORM 
 
 
Guabiruba, 04 de julho de 2022. 
 
 
 
 
LEANDRO WERLE 
Presidente da Comissão de Licitações 
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