
                                                                     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 05/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 71/2020

   RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO

Trata-se  de  impugnação  apresentada  pelo  Sr.  Daniel  Elias  Garcia,  Leiloeiro  Oficial/RS,
Matrícula n.º 404/2020, interessado no Pregão Eletrônico nº 05/2020, que tem por objeto a
contratação de serviços especializados de Leiloeiro Oficial, registrado na Junta Comercial,
Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul,  para preparar, organizar, divulgar e conduzir
leilões  públicos  eletrônicos  e/ou  presenciais,  dos  bens  móveis  patrimoniais  inservíveis,
inclusive  veículos,  de  propriedade  do  CRCRS,  conforme  condições,  quantidades  e
exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

O  impugnante,  na  data  de  1º  de  dezembro  de  2020,  remeteu  ao  CRCRS,  via  correio
eletrônico, instrumento de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 05/2020, assinado
eletronicamente, pelo Sr. Daniel Elias Garcia.

1. PRELIMINARMENTE

A  Impugnação  foi  apresentada  tempestivamente,  observando  os  termos  da  Lei  n.º
10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019 e do Edital. 

2. DAS ALEGAÇÕES

Resumidamente, o impugnante apresentou suas alegações, conforme segue:

I- DOS FATOS

O citado impugnante insurge-se contra o disposto nas documentações e habilitação para
participação no certame, que poderá participar do processo licitatório em questão, qualquer
pessoa jurídica, regularmente estabelecida, bem como assegura direitos de preferência às
empresas  optantes  pelo  M.E.  e  E.P.P.,  estando  em  desacordo  com  o  disposto  nas
legislações vigentes,  devendo, por consequência,  haver posterior  adequação do referido
edital, em face das alterações exigidas. 

Alega  que  ao  possibilitar   a  participação  de  interessados  cujo  ramo  de atividade  seja
compatível  com o objeto desta licitação,  de forma ampla, permite que pessoas jurídicas
também  participem  em  editais  que  tem  como  objeto  a  contratação  de  leiloeiro  oficial,
divergindo totalmente  do disposto  na legislação vigente, uma vez que o  correto  seria  a
contratação  de  leiloeiro  na  qualidade  de  pessoa  física,  haja  vista  tratar-se  de  um ato
personalíssimo,  salientando que a profissão de leiloeiro está regulamentada pelo Decreto
21.981/1932, que dispõe sobre os requisitos impostos, frisando, à pessoa natural que tenha
interesse em exercer a atividade de leiloaria, sobre os seus deveres e direitos, bem como
acerca do regime de fiscalização estatal que estes se sujeitam.

Cita os respaldos legais acerca da privatização dos leiloeiros oficiais promoverem leilões,
conforme previsto no Decreto Federal n.º 21.981/32 e na Instrução Normativa 72/2019 do
DREI  –  Departamento  de  Registro  Empresarial  e  Integração,  e  demais  legislações
aplicáveis.
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Menciona que, de outra parte, não se ignora que a participação de pessoas jurídicas se
restringe às firmas individuais de titularidade apenas de leiloeiro público oficial devidamente
matriculado  na  Junta  Comercial  competente,  nos  termos  do  artigo  52  da  Instrução
Normativa 72/2019, do DREI, veja-se:

“Art. 52. É pessoal o exercício das funções de leiloeiro em pregões e hastas
públicas,  não  podendo  exercê-las  por  intermédio  de  pessoa  jurídica  e  nem
delegá-las,  senão  por  moléstia  ou  impedimento  ocasional  em seu  preposto,
cabendo ao leiloeiro comunicar o fato à Junta Comercial”.

“Art. 53. É facultado ao leiloeiro registrar-se como empresário individual, em uma
das Juntas Comerciais onde estiver matriculado, com possibilidade de abertura
de filiais nas demais em que estiver matriculado”. 

Alega que, ao permitir que pessoas jurídicas participem de processos licitatórios diverge do
disposto legal, a não ser àquela permitida nos termos do artigo 53, da Instrução Normativa
DREI - 72/2019, de acordo com todo o fundamentado acima, portanto, pessoas jurídicas em
seu  sentido  amplo  não  possam  ser  credenciadas  no  certame  em  questão  e,  por
consequência, não há direito de preferência para microempresas e empresas de pequeno
porte.

Com efeito, o fato de a IN/DREI 72/2019, ter facultado ao leiloeiro se inscrever na Junta
Comercial como empresário individual,  não o torna sociedade, nem pessoa jurídica, visto
que tal exigência é devida apenas para fins tributários, controle da Secretaria da Receita
Federal e movimentações financeiras.

Assim, efetivamente, em se tratando de empresário individual, não há duas personalidades
distintas, mas apenas a pessoa física que exerce atividade econômica na forma do art. 966
do Código Civil, sendo o cadastro no CNPJ mera formalidade imposta pela Administração
Tributária, decorrente da necessidade de tratamento fiscal diferenciado.

Logo, é clara a conclusão, não pode a matrícula de leiloeiro ser concedida a pessoa jurídica,
nem podem suas funções serem exercidas senão pessoalmente por ele, nem tampouco
pode o leiloeiro matriculado integrar ou administrar sociedade empresária.

Nesta senda, tem-se, que permitir que pessoas jurídicas participem de processos licitatórios
diverge do disposto legal, a não ser àquela permitida nos termos do artigo
53, da Instrução Normativa DREI - 72/2019, de acordo com todo o fundamentado acima,
portanto,  cristalino  que  pessoas  jurídicas  em  seu  sentido  amplo  não  possam  ser
credenciadas no certame emquestão e,  por consequência,  não há direito de preferência
para microempresas e empresas de pequeno porte.

II - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

Se  não bastasse  as  ilegalidades  até  aqui  explanadas,  O  Edital  de  Licitação  –  Pregão
Eletrônico 05/2020, que como dito, além de permitir que pessoa jurídica participe da disputa,
assevera que eventual empate, FRISE-SE ENTRE M.E e E.P.P, mais especialmente no item
7.26.1. Assim, o critério de sorteio entre tais pessoas jurídicas tão somente, não merece
prosperar, e, assim, por oportuno, que a forma de contratação mais correta a se adotar no
presente caso é a de SORTEIO para eventual empate de propostas apresentadas pelos
Leiloeiros Públicos Oficiais, ora licitantes, como PESSOA FÍSICA.
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III - DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, reconhecida a patente ilegalidade decorrente do desrespeito às
normas vigentes, pugna-se pela alteração da condição que permite participação de qualquer
pessoa jurídica, no presente processo licitatório, passando a constar que poderá participar
desta licitação qualquer pessoa física e/ou pessoas jurídicas, se restringe estas às firmas
individuais de titularidade apenas do leiloeiro público oficial devidamente registrado na Junta
Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. 

Outrossim, primando pela correta aplicação da lei, em eventual empate das propostas, deve
ser adotado o critério de SORTEIO.

Nestes termos, pede deferimento.

3. DO MÉRITO

Considerando o disposto no art.º 3 da Lei n.º 8.666/1993:

“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
administrava, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos”.

E ainda, o disposto no Item 22.6, do Edital:

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

Passamos à análise:

Em relação à participação na licitação, cujo objeto é a contratação de leiloeiro oficial, dispõe
o Edital no seu item 4.1, que poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  conforme
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP n.º 3, de 2018.

Conforme disposto no artigo 53 da IN n.º 72/2019, que dispõe o processo de concessão de
matrícula, seu cancelamento e a fiscalização da atividade de Leiloeiro Público Oficial e dá
outras providências.

“Art. 53. É facultado ao leiloeiro registrar-se como empresário individual, em
uma das Juntas Comerciais onde estiver matriculado, com possibilidade de
abertura de filiais nas demais em que estiver matriculado. 
§  1º  O objeto  será  restrito à  atividade  de leiloaria,  o  que não  o isenta  do
cumprimento das obrigações dos empresários em geral. 
§  2º  O  leiloeiro,  ainda  que  não  tenha  se  registrado  como  empresário
individual,  poderá  ser  representado  em  juízo  por  preposto,  sempre  que

Rua Gutemberg n.º 151 – 11º, 13º e 14º Andares – Bairro Petrópolis  – Porto Alegre-RS  – CEP 91310-010
          Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, n.º 170 – Loja 101- Porto Alegre-RS – CEP 90690-140 

              Telefone: (51) 3254-9400 
             crcrs@crcrs.org.br     –    www.crcrs.org.br



                                                                     

demandado em razão de sua atividade profissional,  equiparando-se nesses
casos, à pessoa jurídica”.

E ainda, nos seus Artigo 70 e 71:

“Art. 70. É proibido ao leiloeiro:
 I - sob pena de destituição e consequente cancelamento de sua matrícula: 
a) integrar sociedade de qualquer espécie ou denominação; 
b) exercer o comércio, direta ou indiretamente, no seu ou alheio nome; 
[...]”.

“Art. 71. Está impedido de exercer a profissão de leiloeiro: 
I - aquele que vier a ser condenado por crime, cuja pena vede o exercício da
atividade mercantil;
II  -  aquele  que  vier  a  exercer  atividade  empresária  cujo  objeto  exceda  a
leiloaria, ou participar da administração e/o de fiscalização em sociedade de
qualquer espécie, no seu ou em alheio nome; 
III - aquele a quem tiver sido aplicada sanção de destituição; e
IV - aquele que tiver sido suspenso, enquanto durarem os efeitos da sanção”. 

Dessa forma, conforme previsões legais, o leiloeiro público obriga-se ao cumprimento dos
regramentos constantes do Decreto  n.º  21.981/32  e  IN  n.º  72/2019,  estando sujeitos  a
proibições e  impedimentos,  sob pena,  inclusive,  de  destituição  e  cancelamento  de sua
matrícula, conforme disposto no artigo 70 da IN n.º 72/2019.

A participação  de licitantes, no presente certame, em desacordo com a legislação vigente
da  profissão  de  leiloeiro  oficial  e  disposições  editalícias,  caso  ocorra,  sujeita-se  às
cominações  legais,  bem  como  à  sua  desclassificação  ou  inabilitação,  em  caso  de
comprovação de irregularidade verificada, inclusive competindo ao Pregoeiro, a verificação
de eventual descumprimento das condições de participação, além de diligências, caso faça-
se necessária, no sentido de comprovação da regularidade da documentação apresentada. 

Quanto ao critério de desempate constante no Edital, conforme disposto no art. 47 da Lei
Complementar 123/2006,  alterada em 2014 pela lei  Complementar  n.º 147, é dever da
Administração  Pública,   a  concessão de tratamento  diferenciado e  simplificado  para  as
microempresas e empresas de pequeno porte, nas contratações públicas.

Assim não há ilegalidade quando esta Autarquia Federal cumpre disposição legal, tendo em
vista  que  o  formato  jurídico  não  se  confunde  com  o  porte  da  empresa,  no  caso  de
Empresário  Individual,  este pode ser considerado, diante do faturamento  auferido, como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus ao tratamento diferenciado e
simplificado, conforme disposto legalmente.

Isto posto,  conheço da impugnação apresentada pelo  Sr.  Daniel Elias Garcia,  para,  no
mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo  os  termos  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.º
05/2020.

 Porto Alegre, 04 de dezembro de 2020.

                                                         Romoaldo Barros da Silva                                               
  Pregoeiro 
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