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EDUARDO SCHMITZ, brasileiro, casado, Leiloeiro Oficial 

matriculado na JUCEPAR sob n. 20/318-L, portador do RG n. 

2032584704 (SJS/RS), inscrito no CPF sob o n. 945.659.100-04, com 

endereço à Rua XV de novembro nº. 964, 3º Andar, Bairro Centro, 

Curitiba/PR, CEP 80060-000 vem, respeitosamente, com fulcro no 

art. 164 da Lei 14.133/2021, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ao EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO N. 009/2021, pelos fatos e fundamentos abaixo 

aduzidos. 

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O Edital de Credenciamento nº. 009/2021 estabeleceu prazo e 

indicação de legitimados nos seguintes termos: 

7. DA IMPUGNAÇÃO AO CHAMAMENTO 

7.1 – Qualquer cidadão ou pessoa jurídica poderá 

impugnar o presente Edital de Chamamento por eventuais 

irregularidades, devendo protocolar seu pedido no setor 

de protocolo desta municipalidade em até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data de abertura dos envelopes 

(Grifo nosso). 

Ocorre que o prazo estabelecido pelo Edital é diverso 

daquele disposto em lei, de forma prejudicial aos licitantes, 

vejamos o que prevê o art. 41, § 2º, da Lei 8.666/1993: 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 

dos envelopes de habilitação em concorrência, a 

abertura dos envelopes com as propostas em convite, 

tomada de preços ou concurso, ou a realização de 



 

leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 

edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso. (Grifo nosso) 

Logo, o ora impugnante, que é cidadão brasileiro no gozo 

dos seus direitos civis e políticos, bem como licitante 

interessado no objeto do Edital em epígrafe, não só é parte 

legítima para o ato, como também o pratica tempestivamente nesta 

data. Razão pela qual, a impugnação deve ser admitida, conhecida e 

ao final julgada procedente nos termos da fundamentação. 

2. DOS FATOS 

No dia 30 de novembro de 2021, o Município de Santo Antônio 

do Sudoeste tornou público para os interessados, através do Diário 

Oficial dos Municípios do Paraná, o Credenciamento de Leiloeiros 

Oficiais, visando a prestação de serviços de alienação de bens 

móveis e imóveis e ainda sucatas em geral, de propriedade do 

município, nas modalidades presencial e eletrônico.  

No entanto, ao efetuar a leitura detalhada do Edital, 

constatou-se que houve, com a devida vênia e s.m.j., 

irregularidade e equívoco na confecção do mesmo, conforme ficará 

demonstrado a seguir. 

Registra-se que se busca a adequação do procedimento de 

seleção de forma equânime e justa a todos os profissionais 

leiloeiros, vedadas quaisquer espécies de favorecimentos ou 

direcionamentos que firam a Isonomia e Impessoalidade que se exige 

da Administração Pública. 

3. DO DIREITO 

3.1. DA SELEÇÃO DE APENAS 1 (UM) CREDENCIADO E DE SUA 

NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. 

Inicialmente, destaca-se a redação disposta no subitem 

“9.1” do Edital de Credenciamento nº 009/2021: 



 

9. Da seleção do credenciado para execução do leilão 

9.1 – Será efetuado 01 (um) sorteio para escolha dos 

credenciados, para que, caso o 1º sorteado descumpra 

algum requisito de habilitação, seja convocado o 2º 

colocado e assim sucessivamente (Grifo nosso). 

Ainda, o subitem “12.2” assim prevê: 

12 – Da homologação 

12.2 – Será efetuado contrato apenas com leiloeiro 

oficial e devidamente registrado e habilitado em 1º 

lugar. Será efetuado contrato com os demais colocados 

se houver necessidade, nas condições descritas no item 

9.1 (Grifo nosso). 

A seleção do credenciado com a designação da formalização 

de contrato apenas com leiloeiro oficial devidamente registrado e 

habilitado em 1º lugar do sorteio, se revela uma previsão um tanto 

atípica.  

A previsão é contrária as características do procedimento 

de Credenciamento, vez que reconhecida a inviabilidade de 

competição entre os Leiloeiros Oficiais, surge o credenciamento 

como forma de cadastramento de todos os interessados a serem 

contratados e prestarem serviço à Administração, que assim, de 

forma isonômica, chamará oportunamente os credenciados para 

firmarem contrato para a execução de determinada tarefa, seguindo 

o rodízio.  

Sobre essa modalidade de contratação, colhe-se ainda da 

doutrina:  

O credenciamento é espécie de cadastro em que se 

inserem todos os interessados em prestar certos tipos 

de serviços, conforme regras de habilitação e 

remuneração prefixadas pela própria Administração 

Pública. Todos os credenciados celebram, sob as mesmas 

condições, contrato administrativo, haja vista que, 

pela natureza do serviço, não há relação de exclusão, 

isto é, o serviço a ser contratado não precisa ser 

prestado com exclusividade por um ou por outro, mas é 

prestado por todos. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa 



 

e Inexigibilidade de Licitação Pública. São Paulo: 

Dialética, 2003. p. 212). 

Nesse sentido vem decidindo o Tribunal de Contas na União, 

conforme Acórdão 1092/2018 – PLENÁRIO: 

No credenciamento, todos os interessados em contratar 

com a Administração Pública são efetivamente 

contratados, não devendo ocorrer relação de exclusão. 

Nesse sistema não há que se competir por nada, 

forçando-se reconhecer, por dedução, a inviabilidade de 

competição e a inexigibilidade de licitação pública, 

sendo o sorteio eletrônico a forma mais equânime de 

seleção. (Grifos nossos). 

A distribuição dos serviços, nessa situação particular de 

leiloaria, deve se dar de forma equânime, sendo admitida a 

vigência por prazo indeterminado do Credenciamento. 

O credenciamento de leiloeiros pressupõe que a 

administração terá a seu dispor um número considerável de variados 

profissionais e, consequentemente, a variação da gama de 

arrematantes frequentadores dos portais eletrônicos de cada um 

desses profissionais, garantindo assim mais competitividade dos 

lances e melhores resultados para a Administração. 

Repisa-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos 

tribunais de que o credenciamento pressupõe a contratação de todos 

os profissionais credenciados, tanto que, chega-se a admitir a 

possibilidade de vigência por prazo indeterminado do 

credenciamento, a fim de garantir a rotatividade e 

economicidade/praticidade administrativa (vide PARECER n. 

0003/2017/CNU/CGU/AGU). 

 A necessidade de realização de leilões e a respectiva 

contratação de leiloeiros pela administração pública se dão de 

forma esporádica. Assim sendo, a lógica de credenciamento não se 

coaduna com a prestação de serviços de natureza continuada, razão 

pela qual a contratação de serviços de leiloaria de um único 



 

profissional é inadequada e não compatível com o art. 57, II, da 

lei 8.666/93. 

Por fim, frisa-se que em caso recente este profissional 

impugnou o Edital de Credenciamento, com a disposição similar ao 

certame em comento, realizado pelo Município de Monte Carlo/SC. 

Naquele caso, o Município acatou a impugnação haja vista a 

necessidade de ampliação de interessados na participação do 

certame. 

Dito isto se espera a efetiva adequação pelo ente 

Municipal, de modo que cada leiloeiro realize um leilão seguindo-

se a ordem de sorteio rotativamente. 

4. DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO 

recebida e julgada procedente, com publicação de retificação do 

edital e de seus anexos, sem reabertura de prazo, com base na 

parte final do art. 21, § 4º da Lei n. 8.666/93, a fim de: 

a) Redefinir o Ordenamento dos Credenciados 

habilitados de modo que cada leiloeiro realize 

um leilão seguindo-se a ordem de sorteio 

rotativamente. 

Nestes termos, pede Deferimento. 

Curitiba, 06 de dezembro de 2021. 
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EDUARDO SCHMITZ 

LEILOEIRO OFICIAL 
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