
 

 

 

 

 

 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022 

 

FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE 

LEILÃO PÚBLICO, ONLINE E PRESENCIAL, DESTINADO À ALIENAÇÃO DE BENS 

PATRIMONIAIS MÓVEIS E INSERVÍVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS/SC 

 

IMPUGNANTE: SABRINA DA SILVA PEREIRA ECKELBERG, Leiloeira Oficial Matrícula AARC 442. 

 

I – DAS PRELIMINARES  

Trata-se de Impugnação Administrativa interposta pela Leiloeira 

Oficial Sra. SABRINA DA SILVA PEREIRA ECKELBERG, contra os termos do edital de Pregão 

Presencial nº 39/2022, o qual tem por objeto a contratação de serviços de preparação, 

organização e condução de leilão público, online e presencial, destinado à alienação de bens 

patrimoniais móveis e inservíveis pertencentes ao município de Tunápolis/SC. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE  

Verifica-se a tempestividade e a regularidade da presente 

impugnação, atendendo ao preconizado no art. 41, §1º da Lei de Licitações e item 15.3 do edital.  

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  



 

 

 

 

 

 

 

 

A impugnante alega, em síntese, que o edital traz CERCEAMENTO A 

COMPETITIVIDADE sob a seguinte alegação: 

1) Acudindo ao chamamento do certame licitacional susografado, os IMPUGNANTES tomaram 

ciência dos seus termos, para que participassem do certame os Leiloeiros Oficiais Credenciados 

na JUCESC.  

2) Ocorre que, ao arrepio da Lei, da Doutrina e da Jurisprudência, a análise das regras 

condicionantes ao Credenciamento revelou-se por demais restritivas, fato que não pode prosperar 

pelos motivos de fato e de direito que passo a expor.  

3) De forma absolutamente estranha, a Administração Municipal cometeu equívocos e 

desrespeitou 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 vícios, a saber: 

ITEM IRREGULAR DO EDITAL:  

6.1.13. DRSC-I (documento que comprova a Contribuição Individual ao INSS, emitido 

exclusivamente pelo INSS).  

5) A Declaração (DRSCI) NÃO CONSTA NO ROL DE DOCUMENTOS PERTINENTES E EXIGIDOS 

NA LEI 8666/93 a não ser na “invencionice” ou na criatividade de alguns. Não há uma outra Lei 

no país que exija tal documento. 

Faz ainda diversas considerações, apontamentos, se usa da doutrina 

de jurisprudência e normas legais, em cópia fiel do Recurso apresentado por Leiloeiros ao 

município de Monte Carlo – SC no ano de 2021. 

Por fim, requer que a presente impugnação seja recebida pela 

Administração com a retificação do edital ao ponto de excluir o item 6.1.13, deixando para tanto 

de exigir documento que comprova a Contribuição Individual ao INSS, emitido exclusivamente 

pelo INSS.  

 

IV – DO MÉRITO 

Inicialmente, é importante esclarecer que as exigências dispostas no 

Edital de Pregão Presencial nº 39/2022, foram pautadas em conformidade com a legislação 



 

 

 

 

 

 

 

 

vigente, não carecendo de revisão como restará demonstrado pelos fundamentos a seguir 

expostos. 

Analisando a Impugnação interposta pela Leiloeira Oficial Sra. 

SABRINA DA SILVA PEREIRA ECKELBERG, sob a luz da legislação aplicável e do edital, 

passamos a discorrer acerca dos argumentos apresentados.  

A impugnante alega, em síntese, que o edital traz cerceamento de 

Competitividade quando a clausula  6.1.13.  traz a necessidade de apresentação de DRSC-I 

(documento que comprova a Contribuição Individual ao INSS, emitido exclusivamente pelo INSS), 

para habilitação.   

Em atenção a alegação da impugnante acerca do quanto solicita o 

edital, importante fazer apontamento acerca da obrigação pela Lei nº 8.666/93 a comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista: 

 
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 
relativa a:  

I - habilitação jurídica;  
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira;  
IV – regularidade fiscal e trabalhista;  
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.  
 

A mencionada Portaria nº 358 de 05 de setembro de 2014 apenas 

dispões sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, ao contrário do quanto 

menciona a recorrente.  

Nesse sentido, mencionar o quanto determina a Portaria a Conjunta 

nº 1.751, de 02/10/2014, acerca da comprovação da regularidade perante o INSS: 

Art. 1º A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados. 
  ... 

§ 4º Nos termos da Portaria Conjunta INSS/RFB nº 6, de 3 de junho de 2008, a prova 

de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições do Contribuinte 
Individual para com a Previdência Social, efetuada mediante a apresentação da 
Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRS-CI), será 
fornecida exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A documentação solicitada pela Administração Pública no presente 

Edital, se mostra passível de atendimento por qualquer pessoa interessada que goze de 

regularidade perante o INSS, não devendo aqui ser retirada do texto qualquer exigência requerida. 

Desta forma, certo é que a licitação é o meio pelo qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para “os contratos com terceiros 

destinados à prestação de serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, 

inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e 

ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse 

patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens”, de acordo com o art. 28 da 

lei nº 13.303/16, ressalvadas as hipóteses legais, por um procedimento administrativo que 

propiciará a isonomia entre àqueles que desejam contratar com a mesma, sob a égide da 

eficiência e moralidade, e, principalmente, que atenda ao interesse público.  

Neste sentido, MEIRELLES (2011, p. 272) considera licitação como: 

O procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta 
mais vantajosa para o contrato de seu interesse. 

 

Dito isso, diferente do alegado pela impugnante, não há 

irregularidades ou ilegalidades no edital, principalmente nos pontos mencionados. 

A habilitação da licitante será verificada por meio da habilitação 

jurídica, fiscal e trabalhista, bem como pela qualificação técnica e por documentos 

complementares.  

Por oportuno, são requisitos mínimos garantidores de uma 

contratação segura, eficiente e benéfica à Administração, sem caracterizar restrição a 

competitividade do certame, pois, como é sabido, o Leiloeiro Público Oficial, tem sua profissão 

regulamentada no Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, e deverá estar 

devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, inexistindo qualquer 

irregularidade no edital. 

A Lei nº 8666/93 em diversos dispositivos se refere ao Princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório: 

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. 
Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada. 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

[…] 
XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 
convite e à proposta do licitante vencedor; 

 

Assim, para o caso em tela, não vê qualquer possibilidade esta 

Comissão de Licitações em estar deixando de exigir documentos que se mostram essenciais para 

a habilitação de licitantes.     

 

V – DA CONCLUSÃO  

Nesse contexto, entende-se serem infundadas as razões da 

impugnante, não insurgindo razões que impeçam a continuidade do edital de Pregão Presencial 

nos exatos termos em que se acha. 

 

VI – DA DECISÃO  

Por todo o exposto, considerando as fundamentações aqui 

demonstradas e, principalmente, em homenagem aos princípios da legalidade, da razoabilidade e 

da eficiência, decide-se por conhecer a impugnação e, no mérito, INDEFERIR as razões contidas 

na peça interposta por SABRINA DA SILVA PEREIRA ECKELBERG, mantendo-se inalteradas as 

condições estabelecidas no instrumento convocatório. 

 

Tunápolis, 17 de junho de 2022. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

  Diante do exposto em conclusão a presente RECURSO ADMINISTRATIVO DE PROCESSO 

LICITATÓRIO ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022, essa comissão opina por INDEFERIR as 

razões contidas na peça interposta por SABRINA DA SILVA PEREIRA ECKELBERG, mantendo-se 

inalteradas as condições estabelecidas no instrumento convocatório. 

Tunápolis, 17 de junho de 2022. 
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