
 

ILMA. SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

PREFEITURA DE IÚNA/ES 

 

 

 

EDITAL N° 056/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL 

 

 

 

LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA, brasileiro, solteiro, 

Leiloeiro Público Oficial, portador da matrícula na JUCEMG número 637, da cédula 

de Identidade número MG-11.670.601, e do CPF número 014.721.886-16, com 

endereço na Rua Matias Cardoso, nº 11, sala 205, Bairro Santo Agostinho, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.170-050, telefones (37) 3242-2001 / 99182-2452, e-mail: 

lucasleiloeiro@hotmail.com, comparece respeitosamente perante Vossa Senhoria 

para apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL com fulcro no art. 41 § 1º e 2º, e 

seguintes, da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria, pelos 

motivos a seguir expostos. 

 

I. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

 

Preliminarmente, faz-se necessário que as razões aqui 

formuladas sejam processadas e, se não acolhidas, sejam motivadamente 

respondidas, em respeito ao art. 50 da Lei 9.784/99, não sem antes serem 

submetidas à apreciação da D. Autoridade Superiora, consoante ao que rege o 

Princípio Constitucional de petição (CF/88, art. 5º, inc. LV) e ao ensinamento do 

ilustre professor José Afonso da Silva: 

 

"É importante frisar que o direito de petição não pode ser 

destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido 

escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer para acolhê-la 

quer para desacolhê-la com a devida motivação." 

 

Ressalte-se que o art. 113, § 1º da Lei 8.666/93 assegura ao 

impugnante instância apropriada para dar eficácia ao presente pleito, que, sem 

dúvida, está em harmonia com a jurisprudência emanada da Egrégia Corte de 

Contas. 

 

II. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

A impugnação ora apresentada está em consonância com a Lei 

8.666/93, que trata do prazo para interposição de recurso pelo licitante no artigo 
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“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.  

 

§ 2º 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”. Grifou-se. 

 

Desta forma, a presente impugnação é, em sua totalidade, 

tempestiva, devendo ser recebida e devidamente analisada pela Sra. Presidente 

da Comissão de Licitação.  

 

III. SINOPSE FÁTICA 

 

A presente Impugnação se faz necessária em face de vício 

contido no Instrumento Convocatório, cujas razões estão devidamente apontadas 

adiante, objetivando ao final que a d. Presidente em conjunto com o setor 

responsável pelo instrumento convocatório, retifique e republique o Edital sem os 

favorecimentos suscitados. 

 

O Edital impugnado apresenta o seguinte termo como critério de 

ordem da distribuição dos serviços: 

 

“5.8. A relação numerada de Leiloeiros Oficiais credenciados será 

utilizada de forma a se estabelecer a ordem de designação e o 

rodízio dos leiloeiros, e será rigorosamente seguida, mantendo-

se a sequência, a começar pelo primeiro a ser credenciado. 

 

5.8.1. A ordem de análise dos pedidos de credenciamento será 

por ordem de chegada (de acordo com o número de protocolo).” 

Grifou-se. 
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Em vista de que a lei estabelece o critério de classificação das 

propostas a ser, OBRIGATORIAMENTE o sorteio em caso de empate, não poderia 

o edital prever critério diverso, sob pena de nulidade em vista da manifesta 

ilegalidade. 

 

Do modo como disposto, o critério de classificação privilegia os 

licitantes que residem próximos ao município de Iúna ou que obtiveram acesso 

antes ao edital, o que não quer dizer que tenham maior experiência ou melhores 

condições técnicas, mas privilegia profissionais exclusivos, direcionando a 

contratação a um profissional específico.  

 

O impugnante tem sua pretensão fundada no disposto nos 

artigos 37, inciso XXI da Constituição Federal e no art. 3º da Lei 8.666/93, in verbis: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

 

(...) 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações”. Grifo nosso.  

 

Lei 8.666/93: 

 

“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 administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. ”  

 

Inúmeros municípios já tiveram de alterar o edital para a 

adequação ao critério de sorteio. Anexas ao presente recurso, encontram-se as 
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decisões dos municípios de Visconde do Rio Branco/MG, Itapaci/GO, Itambé do 

Mato Dentro/GO, Guarani de Goiás/GO, Padre Bernardo/GO e Novo Brasil/GO. 

 

O critério de julgamento imposto pelo instrumento convocatório 

representa um desestimulo à participação de interessados no procedimento 

licitatório, ou seja, incluir condições que restringem o caráter competitivo do 

certame, ainda mais, sem a apresentação de fundamento técnico-científico 

satisfatório, sem evidenciar motivos técnicos que conduzam à similitude entre o 

objeto licitado e a exigência constante do edital. 

 

Com base no que dispõe a Lei de Licitações e Contratos e nos 

entendimentos jurisprudenciais da Corte de Contas, observa-se que, no caso 

concreto, o critério em questão restringe, de forma desarrazoada, a 

competitividade do certame, por não guardar relação com as necessidades 

estritamente ligadas ao objeto da licitação. 

 

O critério escolhido para se obter o ordenamento dos Leiloeiros, 

no que tange à prestação de serviços, viola diversos princípios licitatórios, em 

especial: 

 

- LEGALIDADE: trata-se a legalidade de um princípio balizador de 

toda a atividade administrativa, segundo o qual a administração, ao contrário dos 

particulares, só pode fazer o que estiver previsto ou autorizado em lei. 

 

Conforme o §2º do art. 45 da Lei 8.666/93, já transcrito 

anteriormente, em caso de empate entre os licitantes, o critério classificatório 

será através de sorteio em ato público, sendo vedado outro procedimento. 

 

Portanto, a administração deve agir em conformidade com o que 

a lei determina, ou seja, realizar um sorteio para ordenamento dos Leiloeiros. 

Qualquer procedimento contrário fere o princípio da legalidade.  

 

- IMPESSOALIDADE: implica em uma atuação da administração 

pública pautada no dever de conferir tratamento isonômico a todos os licitantes, 

sem favorecimentos ou obrigações que não sejam igualmente estendidas ao mais 

licitantes. 

 

Sendo assim, todos os licitantes almejam as primeiras 

colocações na lista classificatória do certame, a fim de terem a real possibilidade 

de prestarem serviços para a municipalidade. 

 

Portanto, não se mostra razoável a ordem de credenciamento na 

Prefeitura Municipal de Iúna como critério de ordenamento dos Leiloeiros 

habilitados, situação incompatível com a atual sistemática jurídica vigente.  
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Com base no que dispõe a Lei de Licitações e Contratos e nos 

entendimentos jurisprudenciais da Corte de Contas, observa-se que, no caso 

concreto, o critério em questão restringe, de forma desarrazoada, a 

competitividade do certame, por não guardar relação com as necessidades 

estritamente ligadas ao objeto da licitação.  

 

IV. PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, requer a suspensão da Sessão Pública para 

que seja proporcionada a modificação dos itens divergentes ensejadores da 

presente impugnação, com a devida correção e republicação da peça editalícia, 

face ao vício presente no Edital do Procedimento de CREDENCIAMENTO DE 

LEILOEIRO OFICIAL, de modo a: 

 

i. Abster-se de constar como critério de julgamento e/ou 

contratação a conforme a ordem de credenciamento junto à 

Prefeitura; 

 

ii. Adotar o sorteio em ato público como critério de 

ordenamento entre os licitantes participantes do certame. 

Ocasião em que os Leiloeiros deverão ser devidamente 

convocados para acompanhar o sorteio.  

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2022. 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás 

Credenciamento nº 002/2022 

Processo Administrativo: Nº 7107/2022 

 

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO(A)S 

OFICIAIS, regularmente registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás – 

JUCEG, para a eventual realização de leilões PRESENCIAIS de bens móveis e 

imóveis inservíveis ao Município de Guarani de Goiás – GO. 

RAZÕES DA RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

I - DAS PRELIMINARES: 

Da Tempestividade da Resposta A Impugnação 

Conforme-se depreende da impugnação apresentada o Leiloeiro Público 

Oficial LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA, brasileiro, solteiro, Leiloeiro Público 

Oficial, portador da matrícula na JUCEG número 77, da cédula de Identidade número 

MG11.670.601, e do CPF número 014.721.886-16, com endereço na Rua Matias 

Cardoso, nº 11, sala 205, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-

050, telefones (37) 3242-2001 / 99182-2452, e-mail: lucasleiloeiro@hotmail.com, 

apresentou a impugnação dentro do prazo de até três dias antes da data fixada para 

abertura do certame, conforme previsto no artigo 164 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021.  

II - DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

O impugnante, alega que as especificações contidas no Edital, privilegia 

os licitantes que residem no estado de Goiás, mais precisamente próximos ao município 

de Guarani de Goiás, o que não quer dizer que tenham maior experiência ou melhores 
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condições técnicas, mas privilegia profissionais exclusivos, direcionando a contratação a 

um profissional específico. 

Informou que vários tiveram de alterar o edital para a adequação ao 

critério de sorteio. Por exemplo, os municípios de Itapaci/GO, Visconde do Rio Branco/MG 

e Padre Bernardo/GO. 

Por derradeiro, o impugnante, requereu a Administração de Abster-se 

como critério de julgamento e/ou contratação a conforme a ordem de credenciamento 

junto à Prefeitura. 

Por fim, requereu as alterações no presente Edital, bem como adotar o 

sorteio em ato público como critério de ordenamento entre os licitantes participantes do 

certame. Ocasião em que os Leiloeiros deverão ser devidamente convocados para 

acompanhar o sorteio pela republicação de novo Edital. 

III - DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida 

impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido 

para tal. Dessa forma, do artigo 164 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dispõe o 

seguinte: 

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar 

esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido 

até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de 

esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo 

de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 

da abertura do certame. 

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação 

ao departamento de licitação do Munícipio de Guarani de Goiás/GO, portanto, merece ter 
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seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas 

regulamentares. 

IV - FUNDAMENTOS DA RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

Trata-se de pedido de impugnação ao Edital de Credenciamento 

002/2022, Processo Administrativo 7107/2022, onde o impugnante requer a modificação 

da do Edital para adotar o sorteio em ato público entre os licitantes participantes do 

certame, considerando que as especificações constantes do edital impõem 

restrições/direcionamento no caráter competitivo do certame. 

Desta forma, em atendimento a solicitação do impugnante será inserido 

ao presente Edital de Credenciamento 002/2022, as especificações conforme abaixo: 

12. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO DE 

LEILOEIRO(A)S: 

12.1. Serão classificados todos os leiloeiro(a)s oficiais que atenderem 

aos requisitos e condições previstas neste edital e a Comissão de Contratação elaborará 

a lista dos Leiloeiro(a)s Oficiais que serão convocados segundo os critérios do item 

seguinte;  

12.2. Uma vez definida a necessidade de Leilão, a Comissão de 

Contratação convocará os credenciados para REALIZAÇÃO DE SORTEIO, ficando o 

leiloeiro sorteado, intimado para formalizar o contrato de prestação de serviços com o 

Município e atuar no leilão previamente definido;  

12.3. Caso o(a) Leiloeiro(a) convocado(a) esteja irregular ou se recusar 

a assinatura do Contrato, proceder-se-á ao NOVO SORTEIO entre os credenciados.  

12.4. Para cada sorteio, todos os credenciados serão convocados com 

no MÍNIMO 05 (CINCO) DIAS UTÉIS DE ANTECEDÊNCIA para comparecerem à sede 

da prefeitura Municipal de Guarani de Goiás para acompanharem o SORTEIO. 

.  
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Desta feita, conclui-se a presente argumentação entendendo-se estarem 

fundamentadas todas as respostas às indagações feitas pelo impugnante. 

 Portanto, nada resta a não ser a continuidade do procedimento 

licitatório, com a publicação de nova data para recebimento de documentação, em 

atendimento ao Art. 55, §1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação 

na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento 

dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto 

quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

V - DECISÃO 

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pelo Leiloeiro Público 

Oficial, LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA, para, no mérito, dar provimento à 

impugnação em análise e, de consequência, julgá-la PROCEDENTE.  

Guarani de Goiás, aos 26 de setembro de 2022. 

 

VANUZIA FERREIRA MOREIRA BRANDÃO 
Presidente da Comissão de Contratação 

 
 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DE GOIÁS GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 

PADRE BERNARDO – GO 

 

DECISÃO À IMPUGNAÇÃO 

 

CREDENCIAMENTO Nº 009/2022 

 

OBJETO: EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE 

LEILÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PADRE BERNARDO – GO. 

 

ASSUNTO: DECISÃO À IMPUGNAÇÃO 

 

 

Trata-se de pedido de IMPUGNAÇÃO interposto pelo leiloeiro Lucas Rafael Antunes Moreira, 

brasileiro, solteiro, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCEG sob n. 77, portador do RG n. MG-

11.670.601, inscrito no CPF sob o n. 014.721.886-16, com endereço à Rua Matias Cardoso, n° 11, sala 

205, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP 30.170-050, com fulcro no §1°, art. 41 da Lei 

Federal n° 8.666/1993, em que a mesma vem, à presença desta Comissão Permanente de Licitação, trazer 

argumentos de que o Edital de Credenciamento n° 009/2022 apresentam ilegalidades quanto ao critério 

de julgamento e/ou contratação conforme a ordem de credenciamento junto a prefeitura, assim como, do 

critério de ordenamento entre os licitantes participantes do certame e sua necessidade de adequação para 

o ordenamento por sorteio. 

 

Nesse sentido, faremos uma análise breve sobre a admissibilidade do pedido, e em seguida, 

sendo tempestivo, analisaremos seu teor para o final decidirmos sobre o caso em comento. 

 

1. DO OBJETO: 

 

O objeto deste Edital de Credenciamento n° 009/2022 é as execuções dos serviços de leiloeiro oficial 

para realização de leilão de bens móveis e imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Padre 

Bernardo – GO. 

 

2. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

O pedido foi enviado em 08/09/2022 às 10h:10min, assim, pode-se afirmar que o pedido de impugnação 

está tempestivo, pois conforme disposto no item 4.2 do edital: 

 

4.2. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes 

contendo a documentação relativa ao processo de credenciamento dos 

Leiloeiros interessados, qualquer cidadão, com plena capacidade civil, é parte 

legítima para impugnar este edital, devendo a Administração processar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

 

É inquestionavelmente que o pedido de impugnação é tempestivo, razão pela qual será analisado 

e julgado o instrumento de impugnação, conforme determina no ato convocatório editalício. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO: 

 

Em síntese e em linhas gerais, o impugnante alega que há ilegalidade ao critério de julgamento 

e/ou contratação conforme a ordem de credenciamento junto a prefeitura, assim como, do critério de 

ordenamento entre os licitantes participantes do certame e sua necessidade de adequação para o 

ordenamento por sorteio, uma vez que privilegia os licitantes que residem no Estado de Goiás, mais 

precisamente próximos ao Município de Padre Bernardo. 

 



 

 

 

 

ESTADO DE GOIÁS GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 

PADRE BERNARDO – GO 

 

Ademais, o impugnante argumenta que o critério de julgamento imposto pelo instrumento 

convocatório representa um desestímulo a participação de interessados no procedimento licitatório. 

 

Assim, requer a suspensão da sessão pública para que seja proporcionada a modificação dos itens 

divergentes ensejadores da presente impugnação, com a devida correção e republicação da peça 

editalícia. 

  

Nesse sentido, analisando os argumentos apresentado pelo impugnante, assim como, as recentes 

Medidas Cautelares n° 3/2022 e 4/2022 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em razão de 

denúncias com pedido cautelar de suspensão do processo administrativo de chamamento público para 

credenciar leiloeiros oficiais no Município de Anhanguera por meio do Edital de Credenciamento n° 

02/2002, vislumbro que são pertinentes as alegações do impugnante, tendo em vista que: as vedações de 

remessa dos documentos de habilitação via postal e a classificação dos pregoeiros oficiais por ordem de 

Protocolo, podem restringir a competitividade dos leiloeiros, bem como, desrespeitar o Princípio da 

Concorrência. 

 

Por isso, conheço a impugnação e no mérito concordo com os argumentos apresentados pelo 

impugnante Lucas Rafael Antunes Moreira, em relação a retificação do edital quanto a possibilidade de 

remessa dos documentos de habilitação pela via postal, assim como, da possibilidade do critério de 

classificação por ordem de sorteio. 

. 

   

4. CONCLUSÃO: 

 

Por todo exposto, a impugnação interposta pelo impugnante Lucas Rafael Antunes Moreira, 

brasileiro, solteiro, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCEG sob n. 77, portador do RG n. MG-

11.670.601, inscrito no CPF sob o n. 014.721.886-16, tem seus conteúdos conhecidos e sua impugnação, 

protocolizada, deferida. 

 

Sem mais, envie-se cópia dessa manifestação ao impugnante, pelas mesmas vias e formas 

protocoladas, como no site da Prefeitura Municipal de Padre Bernardo/GO, estando disponível a todos os 

interessados.  

 

Atenciosamente. 

 

 

 Padre Bernardo/GO, 08 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

        Hiram Alves da Costa  

      Pregoeiro 
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 DECISAO  

  

Assunto: Impugnação -  CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS 03/2022  

 

  Trata-se os autos acerca do CREDENCIAMENTO de LEILOEIROS OFICIAIS, 
regularmente registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, para a eventual 
realização de leilões na modalidade online, de bens móveis inservíveis, bens automotivos e 
bens imóveis do Município de Novo Brasil – GO, processo Adm. 6020/2022 com abertura da 
sessão  prevista para o dia 10 de outubro de 2022 às 09:00 horas, Expomos: 
 
  Considerando que os leiloeiros RODRIGO SCHMITZ, CPF: 720.840.810-68, e 
LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA CPF 014.721.886-16  , apresentaram peças 
impugnatórias alegando que a exigência do edital do item 12.2 que diz: 

“Uma vez definida a necessidade de Leilão, a 

Comissão permanente de licitações convocará o 

credenciado na ordem cronológica do protocolo, 

ficando o leiloeiro(a) convocado, apto a formalizar o 

contrato de prestação de serviços com o Município e 

atuar no leilão previamente definido;” 

Considerando suas alegações que “EXISTE ILEGALIDADE DO CRITÉRIO 

DE CLASSIFIAÇÃO POR ORDEM CRONOLÓGICA E DA SUA NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO 

PARA O ORDENAMENTO POR SORTEIO” e que podem prejudicar o caráter competitivo da 

licitação e consequentemente considerados inválidos, razão pela qual desafia a suspensão 

do certame, para correção do edital excluindo a exigência do item 12.2, o qual deverá ser 

republicado para constar a forma mediante sorteio dos leiloeiros cadastrados. 

  Considerando o parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município de Novo 

Brasil, que diz que manifestou pela PROCEDÊNCIA das alegações e pedidos formulados pela 

impugnante. 

“Pelo que foi exposto anteriormente, resta patente a 

frustração do caráter competitivo do certame pela 

narrativa exigência contida no Edital, o que poderia 

ter o condão de tolher a participação de possíveis 

interessados, tendendo a restringir o número de 

participantes com a exigência enumerados pelo 

edital. Portanto, ilegal a exigência. Pelas razões 

acima descritas e evidenciadas dos dispositivos 

legais citados, O P I N O pelo provimento das 

impugnações de RODRIGO SCHMITZ E LUCAS 

RAFAEL ANTUNES MOREIRA, para retirar a 

exigência contida no item 12.2 do edital, bem como 
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seja publicado novo edital fazendo constar que será 

realizado da forma de sorteio. 

  Tudo o que consta no parecer emitido pela Assessoria Jurídica o qual 

incorporamos a esta decisão para todos fins de direito. 

  A comissão Permanente de licitação, através da pregoeira, DECIDE pela 

PROCEDENCIA, das alegações e pedidos formulados pelos impugnantes com publicação 

de novo edital, fazendo constar que será realizado da forma de sorteio com adiamento do 

certame com data marcada. 

Comissão Permanente de Licitação, do Município de Novo Brasil, 04 de outubro de 2022 

 

HELLEN MARA GOMES CARNEIRO DE CASTRO 
Pregoeira 

(assinado no original) 
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Valide a assinatura deste documento em https://itapaci.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 429f65



       PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO /MG   
 CNPJ 18.299.537/0001-60    
 Rua Principal, n.71, Centro, CEP: 35820-000- Itambé do Mato Dentro – MG    

Telefone: (31) 3836-5120 / 3836-5121 / www.itambedomatodentro.mg.gov.br 
 

 
TERMO DE ANULAÇÃO 

 
PROCESSO Nº: 059/2022 
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022 
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022 
Objeto: Credenciamento de Leiloeiro Oficial, registrado na JUCEMG, para 
preparação, organização e condução de leilão público destinado à alienação de 
bens móveis inservíveis da propriedade da Prefeitura Municipal de Itambé do Mato 
Dentro-MG. 
 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
 
Considerando o supracitado procedimento licitatório, perpetrado na 

modalidade Inexigibilidade nº 006/2022, com objeto o Credenciamento de Leiloeiro 
Oficial, registrado na JUCEMG, para preparação, organização e condução de leilão 
público destinado à alienação de bens móveis inservíveis da propriedade da 
Prefeitura Municipal de Itambé do Mato Dentro-MG; 

 
Considerando as impugnações interpostas ao edital; 
 
Considerando que o procedimento adotado na presente licitação não se 

apresenta como o mais adequado para o fim almejado; 
 

Considerando o parecer emitido pela assessoria jurídica anexo aos autos; 
 
Considerando o poder da Administração em rever seus atos (Princípio 

Constitucional da Autotutela) e com fundamento no artigo 49 da Lei 8.666/93 e 
demais Princípios Constitucionais norteadores da Administração Pública; 

 
 
RESOLVE: 
 
ANULAR em todos os seus termos, por interesse da administração, o 

Processo Licitatório nº 059/2022, inexigibilidade nº 006/2022, Chamada Publica nº 
001/2022, afim de que seja sanado o vicio constante do edital. 

 
 
Publique-se. 

 
Itambé do Mato Dentro, 16 de setembro de 2022. 

 
 
 

Cleidileny Aparecida Chaves 
Prefeita Municipal 
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