
 

ATA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 42/2022. 

 
 
Aos dezoito dias do mês abril do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas, no 
setor de licitações, reuniu-se para proceder a abertura e julgamento das 
documentações referente ao credenciamento n.º 42/2022, tendo como objeto 
contratação de profissional - leiloeiros oficiais, regularmente registrados na junta 
comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC, para promover venda de bens de 
propriedade da prefeitura de Águas Mornas/SC e outros materiais inservíveis. 
protocolaram envelopes os leiloeiros abaixo indicados: 
 

DANIEL ELIAS GARCIA 

EDUARDO SCHMITZ 

GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MANEGOTTO 

RODRIGO SCHMITZ 

 
Aberto os envelopes relativos as documentações dos leiloeiros acima mencionados, 
todos os membros da Comissão rubricaram o respectivo conteúdo contido nos 
envelopes. Após analise verificou-se que o leiloeiro Rodrigo Schmitz não apresentou 
o comprovante de endereço autenticado, conforme exigido no item 8.1.4. do referido 
edital. O leiloeiro Eduardo Schmitz também não apresentou o comprovante de 
endereço autenticado, conforme exigido no item 8.1.4. Os leiloeiros Rodrigo Schmitz 
e Eduardo Schmitz apresentaram a mesma matrícula de imóvel para atendimento do 
item 8.21.26, porém o item 8.1.20 e 5.1.d) impedem a participação de leiloeiros que 
integram sociedade de fato. O leiloeiro Giancarlo Peterlongo Lorenzini Manegotto 
apresentou o termo de posse na matrícula da JUSESC datado novembro de 2020, e 
conforme o item 8.1.3. do referido edital, exige no mínimo 3 (três) anos, além dos 
comprovantes de endereço e certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal 
estarem  no endereço do Estado do Rio Grande do Sul e no rodapé das declarações, 
tem endereço de Santa Catarina que não foi utilizado; conforme exigido no item 8.1.9 
do referido edital, também não apresentou a Certidão de Falência e Concordata SAJ 
e e-Proc, tampouco do TJRS. Considerando as análises acima mencionadas, os 
leiloeiros Eduardo Schmitz, Rodrigo Schmitz e Giancarlo Peterlongo Lorenzini 
Manegotto ficam inabilitados, por não cumprirem os requisitos exigidos quanto a 
habilitação para o referido credenciamento. O leiloeiro Daniel Elias Garcia apresentou 
toda a documentação conforme exigido no edital, ficando assim habilitado para o 
referido credenciamento. Considerando que não se fazem presentes os participantes 
do certame, a comissão de licitação abre prazo de 5 (cinco) dias úteis, para 
manifestação de quaisquer recursos quanto a análise e julgamento da habilitação dos 
leiloeiros. Não havendo mais nada a tratar, lavra-se a presente ata, que vai assinada 
por todos os membros da comissão de licitação e demais presentes. 
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