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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: procuradoria@ilhota.sc.gov.br
Enviado em: terça-feira, 27 de julho de 2021 18:18
Para: SCHMITZ Leiloeiros Oficiais
Cc: licitacao3; marcos@zoegacoelho.com.br
Assunto: Re: RES: IMPUGNAÇÃO - Credenciamento Público nº 004/2021 - Ilhota

Boa tarde, Sr. Eduardo. 

Sua impugnação foi conhecida, porém desprovida. 

Entendeu a Administração que o critério de antiguidade está previsto no artigo 42 do Decreto 
21.981/32 e que referido critério vem sendo reconhecido como válido pelo r. Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina, nos termos da jurisprudência abaixo ementada: 

A contratação de leiloeiro oficial para promover leilão de bens da administração pública direta e da 
indireta prestadora de serviço público, ou cujo patrimônio público tenha sido destinado a atender 
objetivo de interesse público relevante, deve obedecer à escala de antiguidade prevista no art. 42, 
obrigatoriamente organizada pela Junta Comercial, conforme dispõe o at. 41, ambos do Decreto 
Federal n.º21.981/32. (PARECER nº: MPTC/1156/2011. PROCESSO nº: CON-11/00024589). 

Portanto, o edital do Credenciamento Público 4/2021 permanece inalterado. 

Cordialmente, 

Luís Fernando Melcher e Maba 

Procurador-Geral do Município 

  

 

Em 27-07-2021 16:31, SCHMITZ Leiloeiros Oficiais escreveu: 

Boa tarde,  

  

Solicito informações acerca do Julgamento da Impugnação apresentada. 
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De: SCHMITZ Leiloeiros Oficiais [mailto:comercial@clicleiloes.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:17 
Para: 'licitacao3@ilhota.sc.gov.br' 
Assunto: RES: IMPUGNAÇÃO - Credenciamento Público nº 004/2021 - Ilhota 

  

Bom dia, 

  

Venho através do presente, encaminhar impugnação ao Edital de Credenciamento Púbico nº 
004/2021, segue em anexo. 

  

Favor Acusar Recebimento. 

 

  

De: licitacao3@ilhota.sc.gov.br [mailto:licitacao3@ilhota.sc.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 07:51 
Para: comercial@clicleiloes.com.br 
Assunto: ENC: ENC: A/C Presidente da CPL - DÚVIDAS - Credenciamento Público nº 004/2021 - 
Ilhota 
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Bom dia! 

  

Segue resposta do setor jurídico.  

  

  

Att. Francineide Pereira 

Pregoeira Oficial 

Coordenadora de Compras e Licitações 

  

  

  

De: procuradoria@ilhota.sc.gov.br <procuradoria@ilhota.sc.gov.br>  
Enviada em: terça-feira, 20 de julho de 2021 14:25 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: Re: ENC: A/C Presidente da CPL - DÚVIDAS - Credenciamento Público nº 004/2021 - Ilhota 

  

Boa tarde, Fran. 

Sobre o primeiro e-mail do Sr. Eduardo: 1) sim, é possível encaminhar impugnação ao edital. 2) Os 
bens que serão levados a leilão ficarão sob a guarda do Município (assim sempre foi feito). Se o 
leiloeiro quiser, pode remover ao seu depósito. No entanto, deverá suportar as despesas. 

Acerca do segundo e-mail: possivelmente houve equívoco na numeração dos anexos do edital. Porém, 
a apresentação da declaração de atendimento às normas que regulam os processos licitatórios é 
suficiente.    

  

Atenciosamente, 

Luís Fernando Melcher e Maba 

Procurador-Geral do Município 

Em 20-07-2021 08:01, licitacao3@ilhota.sc.gov.br escreveu: 

  

  

De: SCHMITZ Leiloeiros Oficiais <comercial@clicleiloes.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 10:50 



4

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: A/C Presidente da CPL - DÚVIDAS - Credenciamento Público nº 004/2021 - Ilhota 

  

  

Bom dia, 

  

Inicialmente, seria possível obter uma resposta ao pedido de esclarecimento enviado no 
e-mail retro? 

  

Ademais, solicito esclarecimentos quanto ao disposto no item 7.1.11, vez que o mesmo 
dispõe "Declaração de atendimento às normas que regulam os processos licitatórios, nos 
termos do Anexo II",. Ocorre que o Anexo II e o Anexo IV estão com numerações trocadas 
e nenhum deles possui a frase descrita no item acima colacionado. Razão pela qual 
questiona-se se é necessário alterar o arquivo ou se a apresentação das Declarações 
nos moldes do Anexo são suficientes ao cumprimento das exigências? 

  

 

  

De: SCHMITZ Leiloeiros Oficiais [mailto:comercial@clicleiloes.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2021 11:34 
Para: 'licitacao3@ilhota.sc.gov.br' 
Assunto: Credenciamento Público nº 004/2021 - Ilhota 
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Boa tarde, 

  

Solicito esclarecimentos quanto a possibilidade de encaminhamento de impugnação ao 
Edital de Credenciamento nº 004/2021, cujo objeto é o Credenciamento de Leiloeiros 
Oficiais. 

  

Ademais, solicito escarecimentos quando ao disposto em Cláusula Sétima, inciso I da 
Minuta de Contrato – Anexo III do Edital, o qual dispõe:  

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO [...] I – Responsabilizar-se pela remoção 
e guarda dos bens a serem leiloados, caso haja interesse em transferi-los para as 
dependências próprias ou de terceiros, hipótese em que todas as despesas de remoção 
(tranferência/retorno) correrão por conta e responsabilidade do leiloeiro. 

  

Questiona-se se a responsabilização pela remoção e guarda dos bens se dará 
exclusivamente no caso de interesse do Leiloeiro Oficial? Caso contrário, questiona-se 
ainda qual será a remuneração ofertada para o serviço extra referente a guarda? 

  

Aguardo esclarecimentos. 
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