
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações
interpostas  contra  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.
016/2019/SML,  deflagrado  nos  autos  do  Processo
Administrativo  n.  07.01991/2018,  que  tem  por  objeto
resumido  a CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LEILOEIRO,  para
preparação, organização e condução de leilão público para
alienação onerosa de bens móveis,  considerados ociosos,
antieconômicos,  irrecuperáveis,  sucatas  e  outros  desta
Prefeitura  do  Município  de  Porto  Velho,  conforme
estabelecido no Edital e seus Anexos.

No  mérito,  os  argumentos  que  motivam  a
impugnação estão descritos na peça impugnatória, a qual
decido dar publicidade no link relativo ao aludido Pregão
no  Portal  da  Prefeitura  de  Porto  Velho  e  no  Sistema
Licitações, para ciência de todos os interessados. 

I. DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital
impugnado tratou dos prazos para impugnação no item 11 do
instrumento convocatório, onde se extrai: 

“9.1. Até 02  (dois) dias  úteis antes  da data
fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa  física  ou  jurídica  poderá  propor
impugnação deste ato convocatório do Pregão, na
forma  eletrônica,  via e-mail para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com.
(...)
9.5.1.  Os  instrumentos  de  que  tratam  este
subitem (impugnações, recursos ou contrarrazões)
deverão ser  remetidos exclusivamente para o e-
mail  pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os
prazos definidos em lei e neste edital e ainda,
observando-se  em  todo  caso  o  horário  de
expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de
segunda a sexta-feira),  de 8h às 14h, sob pena
de  não  ser  conhecido  em  razão  de
intempestividade.”

Em  análise  aos  documentos  encaminhados,
entende-se  como  data  de  recebimento  da  impugnação  da
leiloeira VERA MARIA AGUIAR DE SOUSA, portadora do RG n.
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561.268 SS/RO, inscrita no CPF sob o nº 588.840.922-72, no
dia  25.02.2019,  por  meio  do  e-mail
sousa.veramaria@hotmail.com.  Assim,  verifica-se  o
atendimento dos requisitos previstos em Edital para seu
recebimento,  motivo  pela  qual  deverá  ser  recebida  e
analisada.  Na  oportunidade,  decido  nesta  data  dar
publicidade às peças impugnatórias, para ciência de todos.

II. DO MÉRITO:

1. DA ALEGAÇÃO

Em síntese a impugnação versa acerca da forma
de contratação definida no Edital, ou seja, questiona a
possibilidade de redução no percentual sobre a comissão de
5% assegurada ao leiloeiro pelo Decreto nº 21.9813/32, que
regula a profissão.

Argumenta que o art. 24 do referido Decreto é
taxativo  ao  garantir  ao  leiloeiro,  a  comissão  no
percentual  mínimo  de  5%  sobre  o  valor  da  arrematação,
sendo ilegal sua redução.

Cita julgados que entende aplicável à matéria
e,  por  fim,  solicita  que  seja  julgada  procedente  sua
impugnação, para que seja declarada a ilegalidade/nulidade
do Edital.

2. DO JULGAMENTO

Importante  destacar  que  o  Pregão  Eletrônico
atendendo aos princípios fundamentais da licitação pública
é o meio pelo qual a Administração Pública seleciona a
proposta  mais  vantajosa,  e  no  certame  em  questão,
contratar o leiloeiro que comprove capacidade técnica e
esteja devidamente cadastrado na Junta Comercial, com base
no menor preço aferido sobre o maior desconto da comissão
de 5%.

Todavia, a contratação do serviço de leiloeiro
apresenta contradição em posicionamento doutrinário e em
julgados  entre  a  Corte  de  Contas  e  os  Tribunais  de
Justiça, conforme trecho do Recurso Ordinário n. 898691 do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais transcrito a
seguir. 

“(…) Naturalmente,  essa  contradição  refletiu
na  doutrina  e  na  jurisprudência.  Nesse
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sentido, há 03 (três) correntes que sustentam
critérios distintos de escolha do leiloeiro. E
o  juízo  de  seleção  desse  profissional
interfere diretamente na sua remuneração.
A  primeira  corrente,  defendida  pelo
recorrente, argumenta que a comissão de 5% do
leiloeiro a ser paga pelo arrematante é fixa e
inegociável e, portanto, não pode ser reduzida
numa licitação do tipo “menor preço”, impondo-
se  a  contratação  do  leiloeiro  conforme  a
disciplina  do  artigo  42  do  Decreto  n.°
21.981/32.
A segunda, escudada pelo Tribunal de Contas da
União – TCU e acompanhada, v.g., pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, admite
uma pluralidade  de opções na contratação  de
leiloeiro  oficial,  na  qual  o  critério  para
tanto se situa nos domínios da oportunidade e
conveniência do gestor, que poderia licitar ou
instar  o  órgão  de  registro  do  comércio  a
indicar o leiloeiro pela regra do rodízio. 
A terceira, perfilhada por esta Corte, apregoa
a possibilidade de a remuneração do leiloeiro
ser transacionada e, portanto, a escolha desse
profissional submete-se a prélio seletivo.”

O Tribunal de Contas da União em seu Boletim de
Jurisprudência 183/2017, deliberou que: “É de 5% o patamar
máximo  da  comissão  a  ser  paga  a  leiloeiro  oficial
contratado  por  conselho  de  fiscalização  profissional,
conforme art. 24, inciso VI, da Lei 9.636/1998, a qual,
embora  se  refira  expressamente  à  alienação  de  bens  de
domínio da União, aplica-se à disposição de bens imóveis
por parte daquelas entidades (Acórdão 1626/217 Plenário)”.

Posicionamento  este  antagônico  ao  Superior
Tribunal  de  Justiça,  que  entende  que  o  valor  pago  ao
leiloeiro é fixo, ou seja, não pode ser inferior ao 5%
(cinco por cento) previsto do Decreto que regulamenta a
profissão, conforme ementa transcrita abaixo, acompanhado
por outros Tribunais de Justiça.

"LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. ARREMATACÃO. COMISSÃO PAGA
AO LEILOEIRO. ART. 705, INCISO IV DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL,  C/C   ART.  24,  §  ÚNICO  DO
DECRETO-LEI  N°  21.981/32.  VALOR  MÍNIMO  5%.
LIMITACÃO  DE  VALOR  MÁXIMO.  INEXISTÊNCIA.
ACORDO PRÉVIO INEXIGÍVEL. EDITAL. INSTRUMENTO
DE  PUBLICIDADE.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  PELO
ARREMATANTE E POSTERIOR PAGAMENTO. PERCENTUAL
DE 10% VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
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I - A expressão "obrigatoriamente", inserta no
§único  do  art.  24  do  Decreto-lei  n.º
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.
II  -  Não há  limitação quanto ao  percentual
máximo a ser pago ao leiloeiro a título de
comissão.  III  -  Não  há  que  se  falar  na
exigência  de  negociação  prévia  acerca  da
remuneração  do  leiloeiro,  pois  com  a
publicação  do  edital,  o  arrematante  teve
ciência de todos os seus termos, oportunidade
em que poderia ter impugnado o valor referente
à  comissão.  IV  -  No  caso  dos  autos,  o
arrematante não só não impugnou, como também
pagou o valor, pois o despacho originário do
presente  agravo  de  instrumento  determina  a
devolução do valor considerado pago a maior.
Dessa forma, resta claro que sobre montante
consentiu e anuiu. V - Não se vislumbra óbice
à cobrança da taxa de comissão do leiloeiro no
percentual  de  10%  sobre  o  valor  do  bem
arrematado. VI - Recurso especial conhecido e
provido." (REsp  680140/RS, 5a  T., rel.  Min.
Gilson Dipp, DJ 06/03/2006, p. 429).

De acordo com artigo 42 do referido Decreto n°
21.981/32  a  Administração  pode  requisitar  da  Junta
Comercial uma relação dos leiloeiros, classificados por
antiguidade, com as anotações que julgarem indispensáveis,
podendo  ainda  solicitar  informações  que  acharem
pertinentes.  Essa  relação  deverá  ser  publicada  e  as
contratações realizadas pela escala de antiguidade.

A  Advocacia-Geral  da  União  no  Parecer  n.
00661/2012/PCLF/PFE/DNIT,  esclarecer  a  possibilidade
adotar  o  credenciamento  com  base  no  art.  41  e  42  do
supracitado  Decreto,  por  meio  de  chamamento  público,
conforme  fls.  198/207.  O  chamamento  público  também  é
adotado  nas  contratações  realizadas  pelo  Estado  de
Rondônia, conforme fls. 208/213.

Cabe  consignar  que  compete  a  Superintendência
Municipal  de  Licitações  a  organização,  coordenação,
modernização e operacionalização das licitações no âmbito
do Poder Executivo, contudo, devido à divergência jurídica
sobre o tema, nada descarta a possibilidade da impugnante
buscar as vias judiciais, o que procrastinaria ainda mais
o certame.
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Assim, com fundamento no item 7.6 do Edital,
realizamos  diligência  por  meio  de  consulta  junto  à
Procuradoria-Geral  do  Município  para  análise  e
manifestação quanto à legalidade dos procedimentos para
contratar um leiloeiro, a qual dispôs que o entendimento
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  hierarquicamente
superior ao da Corte de Contas da União.

Pelo  exposto,  considerando  que  na
impossibilidade  de  redução  da  porcentagem  de  5%  da
comissão a ser pago ao leiloeiro, o critério de disputa e
julgamento  do  Pregão  Eletrônico  n.  016/2019/SML  será
inaplicável  e  inócuo,  assim,  sugerimos  a  Autoridade
Competente a anulação do presente certame. 

Oportuno consignar que a Autoridade Competente
deliberou pela Anulação do presente certame e posterior à
remessa dos autos para que o Órgão Requisitante para que
realize as modificações para necessárias para a contração
do objeto pretendido.

III. DA DECISÃO

Ante  ao  exposto,  com  fulcro  na  legislação
aplicável  e  no  Edital  de  Licitação,  decido  CONHECER  A
IMPUGNAÇÃO ACIMA, por preencher o requisito para tanto e,
no  mérito, DAR  PROVIMENTO,  com  a  anulação  do Pregão
Eletrônico  n.  016/2019,  fundamento  no  art.  49  da  Lei
8.666/93.

Porto Velho, 04 de abril de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML

5-5                              Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, Bairro: Liberdade

CEP: 76.803.884 - Porto Velho/RO


