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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO N.º 04/2018 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
OBJETO: PERMISSÃO ONEROSA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO (GUINCHO) E 
DO SERVIÇO DE CUSTÓDIA (ESTADIA/GUARDA/DEPÓSITO) DE VEÍCULOS APREENDIDOS, 
RETIDOS OU REMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TIMBÓ E PELA 
POLÍCIA MILITAR, EM DECORRÊNCIA DE CONTRAVENÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NA 
CIDADE DE TIMBÓ/SC, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I. 

 
RELATÓRIO 

 
 
Trata-se de recurso formulado pela Empresa Renato Schumman contra a decisão proferida 

pela Comissão de Licitações, que julgou válida a proposta e declarou vencedora a empresa Resgate 

Rápido Eireli, nos termos do art. 109, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.666/93.  

 

Em suas razões de recurso, requer a anulação de todo o certame, e/ou a manutenção da 

decisão que o havia declarado vencedor anteriormente, fundamentando, em suma, aduz na ausência de 

julgamento de mérito do MS nº 0302961-40.2018.8.24.0073 – fls. 351; na desnecessidade da 

apresentação da planilha de custos pormenorizada – fls. 352/354; e na necessidade de anulação do 

certame por eventual vício no edital, fatos este que, conforme documentos de fls. 282/290, já fora 

argumentados no recurso contra sua desclassificação. 

 

Em cumprimento aos preceitos legais e normativos, o recurso fora submetido ao contraditório, 

tendo a empresa RESGATE RÁPIDO EIRELI apresentado suas contrarrazões recursais, em que arguiu 

pela firme e irrevogável manutenção da decisão que classificou e declarou a empresa como vencedora. 

 

Os autos foram submetidos a esta autoridade para análise e decisão acerca dos argumentos 

recursais. 

 

É a síntese dos autos. 

 
 

Vistos e examinados os autos do processo, constata-se que o recorrente repisa em seu recurso 

todos os argumentos já utilizados quando do recurso já julgado pelo Prefeito de Timbó, alusivo à 

desclassificação de sua proposta.  

 

Neste sentido, sobre tais fatos, entende-se exaurida, no âmbito administrativo, qualquer 

manifestação divergente sobre a matéria, não só pelo fato de já ter sido objeto de julgamento pela 
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autoridade máxima, mas principalmente por representar o entendimento da administração acerca da 

licitude dos atos praticados pela comissão no presente processo.  

 

Neste sentido são as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis: Algumas vezes, com 

a expressão, muito criticada, ‘coisa julgada administrativa’ pretende-se referir a situação sucessiva 

a algum ato administrativo em decorrência do qual Administração fica impedida não só de 

retratar-se dele na esfera administrativa, mas também de questioná-lo judicialmente. Vale dizer: a 

chamada ‘coisa julgada administrativa’ implica, para ela, a definitividade dos efeitos de uma decisão que 

haja tomado. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. "Curso de Direito Administrativo". São Paulo: Editora 

Malheiros, 17ª edição, p. 421). 

 

E, mudando aquilo que deve ser mudado:  "É vedado que o juiz decida novamente questões 

já resolvidas no curso do processo" (REsp 510.084/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 05.09.2005). 

(TJSC, Apelação Cível n. 0000731-98.2006.8.24.0015, de Canoinhas, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, 

Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-05-2018). (sem grifos no original). 

 

Não obstante, vale destacar que, independente da irresignação do recorrente, ainda que válida 

fosse sua proposta, o que aduzimos apenas para argumentar, estaria ela acima da proposta da empresa 

Resgate Rápido, fato que culminaria inevitavelmente na mesma decisão ora recorrida. 

 

Portanto, e atendendo ao princípio da eficiência, legalidade, impessoalidade, interesse 

público, economicidade, e considerando os fundamentos acima apresentados, decide-se por 

CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO TENDO POR RAZÃO DE 

DECIDIR A DECISÃO DE FLS. 321/331. 

 

 

 
MOACYR CRISTOFOLINI JÚNIOR 

Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços. 


