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EXCELENTÍSSIMO(a) SENHOR(a) PRESIDENTE(a) E PARA SENHOR(a) 
PROCURADOR(a) E PARA A DIGNÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇOES DO 

C.R.M. DE SC. 
 
VANESSA PRISCILA BRASSIANI, Leiloeira Pública Oficial, matrícula AARC 
451, com endereço profissional a Rua Arthur Hermann, Nº 766, Jardim 
Primavera, Lontras, SC, inscrita no C.P.F. sob nº 066.840.619 40, portadora da 
identidade sob nº 5.654.755, abaixo assinada, vem respeitosamente à presença 
de vossa excelência, com base nos arts. 74 §2º e 75, CF, oferecer ..... 
  

RECURSO COM APONTAMENTOS DE IRREGULARIDADES NO  
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3468/2022 
 

RECURSO COM APONTAMENTOS DE IRREGULARIDADES EM PROCESSO 
LICITATÓRIO, INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

Nº 025/2022 
 

ITENS IMPUGNADOS E QUE ESTÃO A CAUSAR RESTRIÇÕES E 
OBSTÁCULOS A LICITAÇÃO  

 

6.3 — Habilitação Jurídica e Fiscal  
a) (.................) 

 
b) Certidão de registro ou inscrição atualizada emitida pela da Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina - JUCESC, comprovando a sua regularidade como leiloeiro 
público oficial naquela instituição e comprovação que exerce a profissão por não menos 
que 03 (três) anos em qualquer unidade da federação; 

 
f) Prova de regularidade relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, 
demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais, de acordo com 
a Lei n. 8.212/91). 
 
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal; 
............ 

6.4 Qualificação Técnica:  
a) (....................) 
 

I. Cópia da Ata de Leilão; 
 

II. Cópia do Edital e sua devida publicação em jornais de circulação e em outros 

meios de divulgação; 
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1 = RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO =  DO CERCEAMENTO A COMPETITIVIDADE: 
 
 
 

1) Acudindo ao chamamento do certame licitacional susografado, a 
IMPUGNANTE tomou ciência dos seus termos, para que participassem do 
certame os Leiloeiros Oficiais Credenciados na JUCESC. 
 
2) Ocorre que, por equívoco e/ou ao arrepio da Lei, da Doutrina e da 
Jurisprudência, a análise das regras condicionantes ao Credenciamento revelou-
se por demais restritiva, fato que não pode prosperar pelos motivos de fato e de 
direito que passamos a expor. 

 
3) De forma absolutamente estranha, a Administração Municipal cometeu 
equívoco que desrespeita o que diz a Lei de Licitações, aliás, com uma 
clareza Solar. 
 
4) EM TOTAL CONTRADIÇÃO com a norma constitucional e legislação 
licitatória, o referido edital possui vício, a saber: 

 
5)  Importante lembrar a administração deste município que a Lei de Licitações 
8666/93, ao contemplar a “Qualificação Técnica” dos licitantes, inseriu em seu 
artigo 30, I, dos parágrafos 1º e 5º, a vontade do legislador de não impedir a 
participação de interessados que possuíssem capacidade e experiência 
anterior de objeto semelhante ao que é licitado.  
 
 

06) ITEM IRREGULAR 6.3, letra “b”: com uma clareza solar e lunar, este item 
desrespeita a Lei 8666/93 em seu artigo 30, onde pode se ler: 
 
 

Art.30: A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 

(...)      Versa o trecho do inciso I do § 1º: (...) 
 “Serviço de características semelhantes (...), vedadas às exigências de quantidades 

mínimas ou prazos máximos”. 

 

§ 5º:  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 

tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, 

que inibam a participação na licitação. 
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07) ITEM IRREGULAR 6.3, letra “f”:  
 
7.1) A Certidão do INSS foi unificada pela Certidão da União, juntamente com a Receita 

Federal, DESDE 2014, conforme a Portaria 358, de 5 de setembro de 2014. Se houver 
dívidas ou pendências, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, ambas aparecerão 
na Certidão da União, como já dito. 

 
8)  ITEM IRREGULAR 6.4, letra “g”: 
 

O leiloeiro Público Oficial exerce cargo Federal, com vínculo Estadual, porém, 
tratar-se de Direito personalíssimo. Mais de 90% trabalham sozinhos de forma 
autônoma e, assim sendo, não tem cadastro junto ao FGTS porque não são 
nem empregadores e nem empregados. Aqui está a se falar de Prestação de 
Serviço por Pessoa Física e não Jurídica. Pessoas Jurídicas não podem 
realizar leilões.  
 
A Nosso ver, pode ser apresentada a “Prova de regularidade relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica 
Federal”, ou Declaração de não tê-la. 

 
9)  ITEM IRREGULAR 6.4, letra “a”, II: 
 
Seria interessante que o CRM de SC informasse aonde fica a Banca de Revistas mais próxima ou 
informasse qual jornal ainda circula em Santa Catarina, pois, o Diário catarinense, O Jornal de 
Santa Catarina, o Jornal A Notícia, entre outros, não circulam mais e, por conseguinte, não são 
mais impressos. 
 
O próprio CNJ (Conselho nacional de Justiça), bem como o novo CPC (Código de Processo Civil) 
de 2015, já SEPULTOU as publicações legais, bastando a publicação do Leiloeiro em seu site, 
com a devida antecedência as Praças de Leilão. 
 
Quanto a apresentação do Edital, assinada pelo Leiloeiro, que tem fé-pública dada pelo Decreto-
Lei nº 21.981/32, este até merecer ser apresentado por Cópia ou em Original, apesar de ser inútil, 
pois já está se exigindo Atestado de Capacidade Técnica que já envolve e demonstra tudo isso. 
Pura burocracia. Os bons profissionais têm capacidade técnica. 
 

10) Excelências: Mais grave ainda: Não há data para Sessão Pública para a 
conferência de documentos apresentados nem tampouco para o sorteio dos 
habilitados! 

 
10.1) Lê-se no preâmbulo do edital do CRM SC: 

 
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SANTA CATARINA, CRM SC, com sede na Rodovia José 
Carlos Daux, nº 3890, SC-401, Km 4, Bairro Saco Grande, CEP 88032 005, Florianópolis, SC, inscrita 
no CNPJ sob nº 79.831.566/0001 15, por intermédio da Comissão de Leilões do CRM-SC, torna público 
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que fará realizar Chamamento público para objetivando o CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO 

OFICIAL para alienação de bens patrimoniais do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, 

nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, 
Decreto nº 21.981/32, Instrução Normativa do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração (DREI) nº 72 de 19 de dezembro de 2019 e alterações posteriores de e demais 
normas legais federais e estaduais vigentes. 
 

10.1.1) Então, vamos cumprir a Lei pois há clara violação do Artigo 43 da Lei 
8666/93, pois há a impressão de que se pretende realizar uma licitação a 
portas fechadas ou às escuras, pois, não houve a marcação e não 
haverá a intimação dos licitantes para a sessão pública, tanto para 
abertura de envelopes e verificação de documentos, tanto para o 
sorteio. 

 
10.1.2) Lembramos que a abertura dos envelopes SEMPRE DEVERÁ 

OCORRER EM ATO PÚBLICO, no qual se dará aos licitantes a 
oportunidade de analisar os documentos e os envelopes e protestar 
contra eventual violação ou quaisquer outros defeitos que observarem.  

 
10.1.3) Em todas as licitações, seja na modalidade que for, é obrigatória a 

marcação da sessão pública para recepção e para conferência dos 
documentos, afinal, é uma licitação e deve ser cumprido o princípio 
da transparência, ao invés de fazer-se tudo à portas fechadas, sabe-
se lá por quem e por que! 

 

Artigo 43 da Lei 8.666/93: 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos:  

        I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

concorrentes, e sua apreciação;       II – (...........) 

                § 1o.   A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as 

propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, 

do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela 

Comissão. 

        § 2o  Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e 

pela Comissão.  (TODOS GRIFOS SÃO NOSSOS). 

 
11) Nossa Lei Geral de Licitações, trata assim do tema, in verbis: 
 

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 
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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. 
 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 

3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
 

12)  Não há poder discricionário do agente da administração em estabelecer nos 
ditames editalícios cláusulas ou condições que não comprometam, restrinjam 
ou frustrem o seu caráter competitivo. Há e deve sempre haver ato vinculado, 
obrigação de agir de acordo com a Lei e fazer cumprir o disposto no mesmo para 
fins de legalidade dos atos. 
 

13) No caso em tela, resta comprovado que alguns critérios poderão levar a crer 
que o CRMSC poderá reduzir ou poderá causar direcionamento a licitação. Não 
queremos crer nisso e não estamos afirmando, mas a leitura do texto como está, 
é essa. 
 
14) É de bom alvitre lembrar que nas contratações realizadas pela Administração 
Pública, entes públicos e paraestatais devem ser considerados os princípios 
constitucionais e a Lei nº 8.666/93. Entendemos que exige-se, a princípio, que a 
licitação deve respeitar os princípios basilares que regem a própria Administração 
Pública insculpidos na Constituição da República de 1988, e na Lei de Licitações, 
Lei nº 8.666/32, e seus regulamentos posteriores, para que a efetivação de suas 
contratações respeitem a isonomia, a ampla competividade e a proposta mais 
vantajosa.  

 
15) Desta forma, Senhores e Senhoras, resta cristalino que os critérios fixados 
pelo CRMSC poderão dar conotação de privilégio a um ou outro profissional, 
podendo também dar conotação de que poderá haver direcionamento na 
contratação do leiloeiro, (o que não queremos crer e não estamos afirmando), 
ferindo de morte os princípios da legalidade, da isonomia e da publicidade, 
afrontando, os artigos 3º e 45, § 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.  
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16) Hely Lopes Meirelles1, pai do Direito Administrativo Brasileiro leciona que:  

“Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto, na 

Administração pessoal é licito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública 

só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza.” (Grif). 

 
17)  Não é outra a lição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello2, quando 
leciona acerca da violação dos princípios fundantes das licitações: 
 
“Violar um Princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao Princípio implica em ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 

insurgência a todo sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 

irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” 

 

II - DOS PEDIDOS: 
 

Diante destas razões e fatos até aqui expendidos e para evitar 
discussões no mundo jurídico, já abarrotado de processos, requeremos: 

A)  Que o presente apontamento seja conhecido e processado na forma da 
lei, e, ao final, providos tudo para o fim de ver reconhecido o direito dos 
licitantes de participar da referida licitação em condições de igualdade, 
pelas razões fundamentadas na presente impugnação, pelo Município 
citado, até para se evitar demandas junto ao Ministério Público desta 
Comarca, pelo Tribunal de Contas do Estado e da União, que poderão 
converter em representações. Há tempo de se evitar, bastando apenas 
regularizar os itens do edital. 
 

B) Que SEJA MARCADA A DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A SESSÃO 
PÚBLICA visando a ABERTURA DOS ENVELOPES E A 
CONFERÊNCIA dos documentos, com a presença facultativa dos 
Licitantes ou de seus representantes, conforme prevê o ARTIGO 43, I, 
§ 1o e § 2o da Lei 8666/93 e que na mesma Sessão, seja realizado 
sorteio com a participação apenas dos habilitados, ou seja, aqueles 
que até a data da Sessão tenham entregue sua documentação 
rigorosamente em dia; 

 
C)  Que seja MODIFICADO o item 6.3, letra “b”, Primeiro, porque 

Certidão da JUCESC NÃO TEM PRAZO DE VALIDADE e SEGUNDO, 
porque a validae pode ser conferida no link 
https://leiloeiros.jucesc.sc.gov.br/site/  

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes.  Licitação e Contrato Administrativo.  São Paulo: Malheiros, 1990, p.136 
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 3a ed. Malheiros: São Paulo, 1992. 
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B.1) Sugerimos o seguinte texto:  
 
“O licitante deverá apresentar Certidão de registro ou inscrição atualizada 
emitida pela da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, 
comprovando a sua regularidade como leiloeiro público oficial.  

 
D) Que seja RETIRADO o item 6.3, letra “f”, POR SER 

INCONVENNIENTE E UM EXCESOS DE ZELO.  Primeiro porque a 
certidão do INSS FOI UNIFICADA pela Certidão da União, 
juntamente com a Receita Federal, DESDE 2014, conforme a Portaria 
358, de 5 de setembro de 2014. Se houver dívidas ou pendências, seja 
da pessoa física, seja da pessoa jurídica, ambas aparecerão na Certidão 
da União, como já dito. Segundo, porque já está sendo requerida 
apresentação da Certidão Negativa da União, que engloba toda e 
qualquer dívida perante a União. Além disso, o CRM não é órgão 
fiscalizador de tributos. 
 

E) Que seja ALTERADO o item 6.3, letra “G”, PORQUE CONFORME O 
Decreto Lei 21.981/32, o Leiloeiro não pode praticar atos de 
comércio. Assim sendo, caso não tenha Certidão do FGTS poderá o 
licitante terá a faculdade de apresentar uma DECLARAÇÃO 
afirmando que não a possui. 

 
F)  Que seja ELIMINADO o item 6.4, letra “a”, II, porque não há mais 

Jornais Impressos em Santa Catarina, ou seja, mas um excesso de 
zelo e mais um documento não previsto no rol da Lei 87666/93. 
Senhores e Senhoras: Se já está sendo pedido Atestado de 
Capacidade Técnica, o resto é desnecessário. Muito papel e muita 
BUROCRACIA o que só poderá causar CERCEAMENTO DE 
COMPETITUIVIDADE. 

 
            Nestes termos, pedimos deferimento. 
 
            Estado de Santa Catarina, (SC), 22 de julho de 2.022. 
 
 

VANESSA PRISCILA BRASSIANI 
Leiloeira Pública Oficial 
JUCESC AARC Nº 451 

 

EM ANEXO DECISÕES DE OUTRAS LICITAÇÕES 
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DECISÃO SIMILAR DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 
DO OESTE 
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