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ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO(A).  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 

Ref.: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 06/2021 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

Eu, Paulo Alexandre Heisler, Leiloeiro Público Oficial, inscrito no CPF sob o n° 
534.364.310-87, Registro profissional na JUCISRS n° 313/2.015, com sede na Rua 
Bagé, 1428, na Cidade de Canoas/RS,  vem, tempestivamente, conforme permitido 
no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93,  em tempo hábil, à presença de Vossa 
Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante 
específica o que faz na conformidade seguinte: 

I – TEMPESTIVA. 

Considerando o prazo legal para apresentação da presente. impugnação, são as 
razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do 
prazo de impugnação se dá em 5 dias uteis conforme item 9.2 do edital, razão pela 
qual deve conhecer e julgar a presente impugnação. 

II– FATOS. 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação Credenciamento Público, 
conforme consta no edital. 

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o 
edital prevê que os interessados em participar deverão “comprovar ter 
executado pelo menos dois leilões nos últimos 12 meses”, como trecho do 
edital: 

h) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado (comprovação de execução de 
no mínimo dois Leilões nos últimos 12 meses). 

III – DIREITO. 

            Conforme acima já destacado, consta do edital que há a necessidade de 
apresentação da “comprovação de execução de no mínimo dois Leilões nos 
últimos 12 meses”. 
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            Todavia o estabelecido não corresponde à Lei de Licitações, onde é VEDADA 

A EXIGÊNCIA de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO COM LIMITAÇÕES DE TEMPO, 
como segue trecho da lei: 

“Lei 8666/93 

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

(...) 

§ 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.” 

IV– PEDIDOS. 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, 
com efeito de alterar a restrição do edital, facilitando a concorrência para demais 
interessados que não comprovem esta exigência. 

Importante salientar, no caso do licitante aqui posto, tem vários anos de 
experiência na execução de leilões para órgãos públicos, inclusive no vigente, mas 
não tenho como fazer a comprovação com os atestados, porque, os mesmo não 
foram emitidos. 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui 
pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 4º, do art. 21, da 
Lei nº 8666/93. 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

Canoas, 03 de novembro de 2021. 

 
 

_____________________________________________ 
Paulo Alexandre Heisler 
Leiloeiro Público Oficial 
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