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DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Referência: Pregão Eletrônico nº 096/2021
Objeto: Contratação de Leiloeiro Público oficial
A Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e tendo
como prerrogativa os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, em
especial o art. 38, inciso IX e art. 49, ambos da Lei Federal 8.666/93, bem
como:
Considerando as impugnações ao Edital oferecidas por HELCIO
KRONBERG LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL e EDUARDO SCHMITZ,
RESOLVE:
ANULAR
o
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº 096/2021, MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO, cujo objeto é a Contratação de Leiloeiro Público
Oficial.
Os autos do procedimento licitatório foram recebidos por esta
autoridade nesta data, para análise dos fundamentos que maculam o processo
administrativo em comento. Ao analisar os fundamentos relatados nas
impugnações oferecidas, verifico a ocorrência de vício insanável relativo ao
critério de julgamento adotado no certame, o qual ofende o artigo 24, § único,
do Decreto Federal nº 21.981/32, na medida em que pode reduzir o percentual
de comissão do leiloeiro em patamares inferiores ao mínimo legal, que é de
5% (cinco por cento).
Além disso, outro vício constatado é relativo a ofensa aos ditames
da Lei Estadual nº 19.140/2017, na qual se estabelece que os leiloeiros
poderão participar de forma individual ou na qualidade de empresário
individual.
Embora esse segundo vício pudesse ser sanado por simples
alteração no Edital com a reabertura do prazo, percebe-se que o primeiro vício
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citado recomenda a anulação do certame, sobretudo porque vai de encontro
com a modalidade adotada (pregão).
Considerando a impossibilidade de redução do percentual de
comissão do leiloeiro em patamares inferiores ao mínimo legal, que é de 5%
(cinco por cento) e a não incidência de pagamento relativo à comissão por
parte da Administração – ou seja, não há despesa para a Administração
Pública no tocante à atividade desempenhada pelo leiloeiro (impossibilitando
a definição de critério de julgamento da melhor proposta na licitação) – extraise ser inviável a realização de procedimento licitatório para a seleção de
leiloeiro, o que torna juridicamente possível a contratação por meio do
credenciamento, cujo fundamento legal repousa no art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93.
Desta forma, considerando que a ocorrência de vicio insanável
macula o procedimento licitatório, ensejando sua anulação, e considerando
que a administração pública tem o poder/dever de rever seus atos, com ou sem
provocação, podendo/devendo anulá-lo administrativamente, sem que isto se
constitua ato ilegal, ou abuso de poder, sendo amparada pelas súmulas 346 e
473 do STF, bem como pelo art. 49 da Lei 8.666/93, DECLARO ANULADO
o Procedimento Administrativo Licitatório Pregão Eletrônico n.º 096/2021.

Fernandes Pinheiro, 08 de novembro de 2021.
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