
1

licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Setor de Licitação <licitacao.sc20@gmail.com>

Enviado em: quarta-feira, 7 de julho de 2021 18:21

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO LEILOEIROS Nº 004/2021

Boa noite! 
 
Com nossos cordiais cumprimentos, pela presente solicitamos esclarecimento sobre o Edital de Credenciamento de 
leiloeiros nº 004/2021, em relação aos seguintes itens: 
 
7 DA DOCUMENTAÇÃO 
(.............) 
7.1.2 Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC no máximo 30 
(trinta) dias anteriores à sua apresentação a Comissão Permanente de Licitação, dando conta de 
que o interessado se acha devidamente matriculado como Leiloeiro naquele órgão, indicando o 
número e data da respectiva matrícula e eventuais penalidades sofridas; 
  
Não se pode pedir validade em certidão ou atestado conforme artigos 3º, combinados com parágrafo 1º 
juntamente com artigo 30 parágrafos 1º e 5º todos, da lei 8666/93, senão vejamos:  
 
Artigo 3 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 § 1o É vedado aos agentes públicos: 

 I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam 
ou frustrem o seu 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 específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e 
no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010). 

 /////////// 

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

 I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

(.........) 

§ 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: (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994). 

§ 5º.  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época 
ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação. 
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Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.

  

Atenciosamente, 

Setor de Licitações/Jurídico. 

Telefone 47 3525 4742 ou 48 98852 0474 

 


