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Protocolo: 18202/2019 Edital: TERMO DE CHAMAMENTO Nº 2.0141/2019 

Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS DO 
SESI E SENAI 

Abertura: 17 07 2019 

 

Impugnante: JOACIR MONZON POUEY 

Impugnada: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SESI/SENAI-PR  

 

1. 
DA TEMPESTIVIDADE 

• É tempestivo a impugnação apresentada pelo leiloeiro JOACIR MONZON POUEY no dia 11 de 
julho de 2019 em meio físico. 

2. 

 
DAS RAZÕES RECURSAIS 
O impugnante JOACIR MONZON POUEY alega que: 

1) A contratação objeto do termo de chamamento deve ser dar de maneira vantajosa, motivo pelo 
qual, deve ser contrato via licitação adotando critério técnicos e objetivos entre os leiloeiros 
interessados; 

2) Não há possibilidade de realizar a contratação via chamamento público pois não se justifica a 
dispensa de licitação conforme prevê a Lei Federal 8.666/93; 

3) A AGU em parecer nº 048/2012 conclui que a contratação de leiloeiro público oficial, pela 
administração pública, deve, obrigatoriamente, ser efetuada mediante processo licitatório; 

4) No mesmo entendimento o MPF manifestou em Mandado de Segurança 5008628-
60.2018.4.04.7000, que a legislação em vigor prevê que a seleção/contração de leiloeiros, pelos 
órgãos da administração pública, deve se dar mediante licitação; 

5) Seguindo, o TRF-4 proferiu que para os órgãos da Administração Direta e Indireta, o critério a 
ser adotado para alienação pública é a licitação; 

6) Por fim, seja suspenso o recente edital de chamamento público eis que demostrada a 
ilegalidade. 
 

3. 

 
PARA INFORMAÇÃO E DA ANÁLISE: 
 
De pronto cumpre informar que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no 

sentido que os Serviços Sociais Autônomos não se submetem às regras da Lei Federal nº 8.666/93, 
posto que não integram a Administração Pública, tal como delimita seu artigo 1º. 

 
Ainda, a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos Conselhos Nacionais 

dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos. 
Nesse contexto tem-se que o SESI/SENAI se pautam pelo seu Regulamento de Licitações e Contratos 
(RLC). 

 
Salienta-se, ainda, que os processos realizados pelo SESI/SENAI atendem aos Princípios da 

Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade, da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos, 
inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. Tais princípios estão estabelecidos no Art. 
2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, no qual está respaldado o presente Termo 
de Chamamento. 
 

Considerando que o leiloeiro será remunerado pelo arrematante, na forma da legislação vigente, 
que não há proposta comercial para definição de critérios objetivos, e os Serviços Sociais Autônomos 
não se submetem às regras da Lei Federal nº 8.666/93, o SESI/SENAI adota procedimentos próprios 
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para a escolha de leiloeiros, sempre prestando pela transparência, publicidade e isonomia, de modo a 
permitir que todos os interessados, dentre aqueles habilitados perante a JUCEPAR, tenham 
conhecimento e possam participar. 

 
Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que, ficou claro a obrigatoriedade de 

licitar aos órgãos da Administração Direta e Indireta, os quais, quando necessitarem de 
seleção/contração de leiloeiros, devem realizar licitação. 
 

Diante do exposto, após análise da impugnação apresentada, esta Autoridade Competente 
entende que não há embasamento para alteração do Termo de Chamamento.  

 

4. 

 
DA CONCLUSÃO 
Diante das considerações acima, esta autoridade competente para análise da impugnação conhece das 
razões, eis que tempestivas, e no mérito as julga: 

1) IMPROCEDENTE, mantendo o Termo de Chamamento publicado pela Comissão de Licitação; 
 

2) Determino que a Comissão de Licitações publique ato formal contendo as decisões tomadas 
neste julgamento de impugnação. Após, proceda-se com as demais fases do processo; 

 
3) DIVULGUE-SE para fins de direito. 

 
Curitiba, 15 de julho de 2019. 

 
MANUEL EMILIO RODRIGUES 

GERENTE EXECUTIVO DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO E ENGENHARIA 
 
 

Ciente. De acordo. 

 

Priscila Ranzani Oliva 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

Fabricio Daniel Nichele 
Presidente da Comissão de Licitação 

Alessandra Teodoro Silverio 
Comissão de Licitação 

Vanessa Cristina de Siqueira 
Comissão de Licitação 

 


