
 
Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 
Secretaria Municipal de Governo 

   Procuradoria Geral do Município 
 
 
 

Av. 22 de março, 915, Centro, São Félix do Xingu, CEP 68380-000, Fone 94-3435 1197 
 

PROCESSO: CHAMADA 001/2022 

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: PARECER 

PARECER JURÍDICO EMENTA – CHAMADA PUBLICA 001/2022 – OBJETO –
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOSA 
OFICIAIS PARAA REALIZAÇÃO DE LEILÕES DE BENS MÓVEIS INSERVIVEIS E 
SUCATAS E VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FELIZ DO XINGU. 

RELATÓRIO EM APERTADA SÍNTESE. 

 
Submete-se á apreciação o presente processo, tendo em vista a realização da 

CHAMADA PÚBLICA ACIMA identificada com vista ao cadastramento de leiloeiros públicos 
para atuação em leilão desta municipalidade. 

Em análise ao processo, verifica-se que o mesmo esta dentro das normas 
vigentes. 

 É o relatório. 

Passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

  O “Chamamento Público” não é uma modalidade de licitação, como aquelas 
estabelecidas na Lei 8.666/1993, ou na Lei 10.520/2002, o pregão. No entanto é um 
procedimento que lembra uma licitação, mas destinado, no caso pr3esente ao credenciamento de 
leiloeiro para proceder ao leilão de bens moveis de propriedade do muncipio, inservíveis aos 
serviços da municipalidade. 

 Segundo Hélcio Kronberg (apud MEIRELLES, 2004, 
p.18), em sua obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 
os leiloeiros são classificados como agentes delegados 
que recebem a incumbência de execução de 
determinada atividade ou serviço público, mas sob as 
normas do Estado e fiscalização do delegante, 
chamados de comitentes. Nesse sentido, fica claro que o 
Leiloeiro é um profissional liberal, capaz, mandatário, 
habilitado, que realiza profissionalmente um trabalho 
de venda de bens a partir da realização de um pregão. 
Na esfera do Poder Público, é considerado um auxiliar 
da Justiça, merecendo, inclusive, fé pública dos seus 
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atos no processo e outras colaborações tais 
como remoção e guarda de bens penhorados. 

 

Por estar sujeito ao Direito Comercial, a profissão do leiloeiro se submete a fiscalização de uma 
autarquia estadual denominada de Junta Comercial do Estado, que é o órgão administrador 
competente por efetuar registros públicos de empresas mercantis, bem como fiscalizar outras 
atividades afins, como, a matrícula, direitos, deveres investidura e funções concernentes às 
atividades do Leiloeiro. Cumpre salientar que os leiloeiros não são comerciantes, pois o mesmo 
não pratica comércio, podendo sua atuação ser tanto na esfera pública como a privada, porém, 
somente na área correspondente ao Estado federativo o qual esteja vinculado; 

Desta feita, OPINO pelo prosseguimento do processo, eis que o mesmo 
encontra-0se em ordem até a presente fase. 

 

É o parecer. 

S.M.J. 

São Félix do Xingu, em 03 de junho de 2022 

 

  Luiz Otávio Montenegro Jorge 
PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO 

DECRETO 239/2021 


		2022-06-03T15:48:15-0300
	LUIZ OTAVIO MONTENEGRO JORGE




