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                                                             Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2019.

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML EDITAL PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N.° 07.01991/2018 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019/SML/PVH

 

VERA MARIA AGUIAR DE SOUSA, brasileira, divorciada, Leiloeira Pública 

Oficial do Estado, portadora da cédula de identidade nº 561.268 SS/RO, inscrito no CPF/MF sob o nº 

588.840.922-72, residente e domiciliado à Rua João Paulo I, 2501, Residencial Novo Horizonte, 

quadra 08, casa 08, Bairro: Novo Horizonte, CEP 76.810-154, Porto Velho/RO, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, impetrar Processo Administrativo.

1. Da tempestividade do presente:

Extrai-se do Edital, ter sido designado para os dias;
1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/03/2019 às 09h30min. 1.5. 
DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 13/03/2019 às 10h00min. para a 

realização da sessão pública, quando a autoridade analisará as propostas dos licitantes. 

Observando a norma prevista no “item 7.1” do Edital de pregão onde fala de 
repasse para a administração, impugnação esta julgada improcedente. 

7. ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO, aferido a 

partir do MAIOR PERCENTUAL DE REPASSE À ADMINISTRAÇÃO, sobre o valor de 5% (cinco 
por cento) obtido de Comissão a ser paga ao Leiloeiro Público pelo Arrematante-Comprador. 

2. Do interesse:
Conforme documento em anexo, ora impetrante figura como leiloeira pública 

oficial devidamente habilitada perante a Junta Comercial de Rondônia.
Por isso, resta evidente o interesse e legitimidade do impetrante para discutir as 

regras da licitação em questão, a qual tem como objeto a contratação de leiloeiro público oficial, sendo 
certo, ainda, o direito do ora impetrante em ver garantida a comissão no percentual mínimo prevista na 
legislação em vigor.

3. Síntese dos fatos:

Nos termos do Edital da Prefeitura municipal de Porto Velho, representado pelo 

ora impetrado, publicou edital para a contratação, por intermédio de pregão eletrônico, de leiloeiro 
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público oficial para a alienação de bens móveis inservíveis, cuja sessão pública, para análise das 

propostas, foi designada para o próximo dia 13/03/2019.

Conforme “item 7” até “item 7.8” (do Edital de Licitação) do referido edital, a 

licitação será realizada sob o tipo “menor preço” (ou maior desconto).

Senão, vejamos a transcrição dos referidos itens:

Em suma, o que pretende o impetrado é a contratação de leiloeiro pelo menor 

percentual de comissão a ser paga PELO ARREMATANTE.

Contudo, tendo em vista a sistemática adotada no referido edital ferir a norma 

expressa no art. 24, parágrafo único do Decreto 21.981/32, o qual regulamenta a atividade de leiloeiro, 

o ora solicito o cancelamento do edital em questão.

Assim, sendo certo que a licitação em análise fere norma federal, não restou ao ora 

impetrante outra alternativa senão buscar a guarida do Processo Administrativo.

4. Da norma expressa do art. 24, parágrafo único do Decreto 21.981/32:

Dispõe o parágrafo único do art. 24 do Decreto 21.981/32:

Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção 
escrita que estabelecerem com os comitentes, sobre todos ou alguns dos 
efeitos a vender. Não havendo estipulação prévia, regulará a taxa de cinco 
por cento sobre moveis, semoventes, mercadorias, jóias e outros efeitos e a 
de três por cento sobre bens imóveis de qualquer natureza.   

Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por 
cento sobre quaisquer bens arrematados.   

(grifo nosso)  
Nota-se que o parágrafo único do art. 24 do Decreto que regulamenta a profissão 

de leiloeiro, é TAXATIVO ao garantir, ao leiloeiro, comissão no percentual mínimo de 5% sobre 

o valor da arrematação.

Assim, resta evidente que o intuito do legislador foi, efetivamente, garantir o 

percentual mínimo de 5%, afastando o aviltamento da remuneração do leiloeiro, assim como evitar a 

concorrência desleal entre os profissionais.
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Nesse sentido, assim já decidiu o E. STJ:

(...)   A expressão "obrigatoriamente", inserta no § único do art. 24 do 
Decreto-lei nº 21.981/32, revela que a intenção da norma foi estabelecer 
um valor mínimo, ou seja, pelo menos cinco por cento sobre o bem 
arrematado .(..)   (STJ - REsp 680.140/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 429)  

(grifo nosso)

5. Da ilegalidade e abusividade da sistemática adotada na licitação em 
questão:

Conforme acima mencionado, o impetrado definiu, como critério para a 

contratação de leiloeiro público oficial, o menor percentual da comissão prevista no parágrafo 

único do art. 24 do Decreto 21.981/32.

Assim, “O Sistema Licitações-e disponibilizará a disputa do Pregão Eletrônico na modalidade “Maior 
Desconto”. Os Licitantes, no entanto devem interpretar “Maior Desconto” como “maior percentual de 
repasse à Administração do valor de 5% (cinco por cento) da comissão a
ser paga pelo Arrematante – Comprador”. Sagrar-se-á vencedor o Licitante que oferecer “maior 
desconto”, ou seja, aquele que repassar o maior percentual da comissão recebida do 
Arrematante–Comprador para a Administração.” sendo que “O valor de disputa do objeto, é a 
incidência da comissão do leiloeiro, prevista no parágrafo único do Art. 24, do Decreto 21.981 de 
1932.”

Em primeiro lugar, nota-se que o parágrafo único do art. 24 do Decreto 21.981/32, 

IMPÕE, EXPRESSAMENTE, O PERCENTUAL MÍNIMO DE 5%.

Não bastasse isso, extrai-se do mesmo dispositivo legal, que tal percentual deve 

ser pago pelo ARREMATANTE. Portanto, mesmo que fosse possível reduzir tal percentual, o que 

não se aceita nem mesmo por argumento, não tem a administração pública qualquer interesse na 

redução de tal percentual, uma vez que tal comissão deve ser paga exclusivamente pelo 

arrematante, e não pela administração pública. Dessa forma, NA HIPÓTESE, INEXISTE 

QUALQUER INTERESSE PÚBLICO, uma vez que o valor da comissão do leiloeiro não será 

pago pelos cofres públicos, mas sim, repita-se, pelo arrematante.

Por fim, mas não menos importante, verifica-se que o tipo de licitação eleito pelo 

impetrado não atende os interesses públicos, pois, além de infringir norma legal, impede que seja 

efetivamente contratado o melhor profissional, o que seria possível apenas mediante o tipo de 

licitação “melhor técnica”, o que possibilitaria a contratação de leiloeiro com melhor 

qualificação e/ou melhor formação e/ou melhores condições para atender a administração 

pública.
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6. Do ato coator ora impugnado. Do objeto:

Nos termos acima exposto, o presente tem como objeto impugnar o edital e, 

consequentemente, a licitação (pregão eletrônico) cujas regras encontram-se estabelecidas no Edital, 

tendo em vista o mesmo FERIR norma expressa em lei federal em vigor (art. 24, parágrafo único, 

Decreto 21.981/32).

7. Da Liquidez e Certeza:

“Direito líquido e certo (no conceito de Hely Lopes Meirelles, aceito pela doutrina 

e pela jurisprudência) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por Processo Administrativo, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante...” (SILVA, José Afonso da,  Curso de Direito 

Constitucional Positivo,  25ª edição,  Editora Malheiros,  2005,  São Paulo,  página 447).

(grifo nosso)

Pela leitura do texto supramencionado, observa-se que o presente Processo 
Administrativo encontra-se amparado na melhor Doutrina (nos mestres José Afonso da Silva e Hely 
Lopes Meirelles), uma vez que visa proteger direito líquido e certo (garantia de comissão no 
percentual mínimo de 5%), direito este emergente dos próprios fatos narrados, assim como da 
legislação vigente.

8. Do Fumus Boni Iures e do Periculum in Mora:

Diante dos fatos narrados, assim como dos fundamentos jurídicos expostos, resta 

cristalino o fumus boni iures do presente Processo Administrativo, uma vez que, além da legislação 

em vigor prever, expressamente, a comissão mínima de 5% a ser paga pelo arrematante, verifica-

se, no caso, inexistir qualquer interesse da administração pública na redução de tal percentual, 

uma vez que o mesmo, conforme já exposto, deve ser pago pelo arrematante, e não pela administração 

pública.

No que diz respeito ao periculum in mora, este também se mostra evidente, uma 

vez que, sendo ilegais os critérios da licitação em vigor, o ato encontra-se viciado em sua origem, 

sendo sujeito à nulidade e, como tal, contagiando todo e qualquer ato posterior, inclusive, 

eventuais leilões que vierem a ser realizados com base em tal licitação, o que poderá causar 
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prejuízos não apenas ao impetrante (e/ou aos demais leiloeiros que vierem a participar do certame), 

mas, também, à eventuais licitante que vierem a participar dos leilões realizados por leiloeiro 

contratado de forma ilegal. 

19. Do Pedido:

Ex positis, requer-se:

a) Presentes a irregularidade solicito a imediata suspensão do Pregão Eletrônico de 
responsabilidade  da Prefeitura Do Município De Porto Velho, 
Superintendência Municipal De Licitações – SML, principalmente da sessão 
pública marcada para o próximo dia 13/03/2019, impondo ao impetrado penalidade em caso de 
descumprimento;

b) A notificação do impetrado, no endereço anteriormente indicado, para que, 

querendo, apresente, no prazo legal, as informações que julgar convenientes; 

c) A procedência do pedido, sendo, ao final, concedida a segurança, a fim de que 

seja reconhecida/declarada a ilegalidade/nulidade do Edital e, consequentemente, da Licitação 

Pregão Eletrônico de responsabilidade do Prefeitura Do Município De Porto Velho, 

Superintendência Municipal De Licitações – SML, tendo em vista a impossibilidade 

de se adotar, como critério para a contratação de leiloeiro público oficial, o menor preço (maior 

desconto), tendo como referência o percentual de comissão previsto no parágrafo único do art. 24 do 

Decreto 21.981/32, tendo em vista tal norma impor, expressamente, o percentual mínimo de 5%; Visto 

que já temos uma decisão transitado e julgada, referente a esse assunto.

Termos em que,

Pede Deferimento.

VERA MARIA AGUIAR DE SOUSA
Leiloeira Oficial do Estado de Rondônia
Matricula 018/13


