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Processo 109381/2012 – Pregão Presencial 028/2012 

 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa de prestação 

de serviços de manutenção, com o fornecimento de material, de gestão e inventário do 

parque de iluminação pública do município de Várzea Grande/MT. 

 

DA IMPUGNAÇÃO. 

 

A empresa Construtora Nhambiquaras Ltda. apresenta impugnação ao edital, 

tempestivamente, argüindo, em síntese: 

 

i. que há necessidade em reanálise do mérito desta impugnação quanto à 

modalidade licitatória escolhida; 

ii. que a licitação destina-se a contratação de apenas uma empresa, pois o serviço 

de manutenção, com fornecimento de material, do software desenvolvido para 

gestão e inventário do Parque de Iluminação há necessidade de 

existência/desenvolvimento de software, o que restringe o caráter competitivo da 

licitação. 

 

É o resumo necessário. Decido. 

 

Da análise do pedido, verifica-se, que a ora impugnante repete os mesmos 

argumentos da impugnação realizada anteriormente neste Pregão, e que já foram 

julgados improcedentes, no sentido de que não há qualquer óbice à modalidade de 

Pregão, nos termos do art. 1º da Lei 10.520/02, fato este, inclusive, já foi objeto da 

Resolução de Consulta n.11/2012/TP/TCE/MT e Súmula 257/2010 do C. Tribunal de 

Contas da União. 

Nesse sentido, degundo Luiz Guilherme Marironi: 

 

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, 

como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode 

decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no 

processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à 
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extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente 

quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa 

extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida 

na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, cit., p. 665.) 

 

 Ensinam os doutrinadores que a preclusão é a perda de uma faculdade ou 

direito, por não ter sido exercido no tempo e modo oportunos. Ainda, segundo a 

doutrina, a preclusão pode ser temporal, lógica e consumativa, segundo as causas que a 

originam. A preclusão temporal decorre do esgotamento do prazo para o exercício de 

faculdade processual. A preclusão lógica ocorre quando a prática de um ato é 

incompatível com a prática de outro. A preclusão consumativa, por seu turno, resulta de 

atos decisórios tornados definitivos. As questões decididas por esses atos não 

podem ser reexaminadas. 

 

No caso em comento, a administração já decidiu sobre os mesmos fatos e 

fundamentos de direito argüidos pela Impugnante, quando do julgamento da impugnação 

anterior, razão pela qual entende ter ocorrido a preclusão consumativa com a 

conseqüente coisa julgada administrativa. Inclusive, não havendo figura legal que 

possibilite neste momento processual o “pedido de reconsideração” como apresentado 

pela ora Impugnante. 

Nessa esteira, no julgamento do Processo 26.015/2010, o Tribunal de Contas do 

Distrito Federal – TJDF enfrentou o tema, sendo que, no voto relator, o Presidente em 

Exercício, Manoel de Andrade, assim decidiu: 

 

“Neste Tribunal, a legislação prescreve que os recursos de reconsideração ou de 

reexame, a respeito da mesma matéria, podem ser formulados uma só vez. É essa 

inteligência que se extrai do art. 34 c/c o parágrafo único do art. 47, ambos da Lei 

Complementar n.º 1/94. No caso em exame, o órgão ministerial já manejou 

um recurso de reexame (fls. 223-229) e, agora, intenta a admissão de um 

segundo recurso de reexame (fls. 466-472) e, ambos, sobre a mesma 

matéria e a respeito da mesma fase processual: medida acauteladora. 

No ponto, louváveis os fundamentos adotados pela Unidade Técnica, transcritos 

adiante: 
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“A preclusão é um dos institutos de que se pode servir o julgador para tornar o 

processo mais rápido, pois é um instituto que visa a levar o processo para frente, 

impedindo eternos retornos no curso do procedimento, ferindo o princípio da 

unirrecorribilidade. Nesse sentido, trazemos aos autos a jurisprudência do STJ: 

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO DE RELATOR. 

INTERPOSTO VIA FAC-SÍMILE. PETIÇÃO INCOMPLETA. FALTA DE IDENTIDADE COM 

A ORIGINAL. LEI N. 9.800/99. ART. 4º. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE AGRAVOS 

REGIMENTAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO. PRINCÍPIO 

DA UNICIDADE OU SINGULARIDADE DOS RECURSOS INOBSERVADO. NÃO 

CONHECIMENTO. I. Não se conhece do recurso quando a petição enviada por "fac-

simile" não guarda perfeita identidade com aquela protocolizada a título de original, 

art. 4º da Lei 9.800/99. II. É incabível a interposição sucessiva de agravos 

regimentais contra decisão do relator, pois reclamam mais de um pronunciamento 

judicial contra a mesma decisão. Inobservância do princípio da unirrecorribilidade 

ou singularidade dos recursos. Preclusão consumativa operada em relação ao 

segundo recurso. III. Agravos regimentais não conhecidos." (STJ - 4ª Turma - AgRg 

no Ag 690317/RJ; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0109713-5 - 

Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior - Data do Julgamento: 20/09/2005 - Data 

da Publicação/Fonte: DJ 17.10.2005, p. 310) (grifamos) 

 PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO - 

INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA - RAZÕES IDÊNTICAS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - 

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. I - Nos termos do princípio da unirrecorribilidade, é vedada a 

utilização de duas vias recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. 

Precedentes.  II - A interposição simultânea de embargos declaratórios e agravo 

interno faz operar o fenômeno da preclusão consumativa em relação ao segundo 

recurso, que in casu, ainda possui razões idênticas ao primeiro.  III - Agravo 

interno não conhecido. (STJ - 5ª Turma - AgRg nos EDcl na MC 10413/MG; Agravo 

Regimental nos Embargos de Declaração na Medida Cautelar 2005/0124776-2 - 

Relator: Ministro Gilson Dipp - Data do Julgamento: 27/09/2005 - Data da 

Publicação/Fonte: DJ 17.10.2005, p. 315)’ (grifamos) 

Pelo exposto, entende-se que o Pedido de Reexame apresentado não deve ser 

conhecido, uma vez que busca discutir questão já decidida no presente processo, 

acerca da qual já se pronunciou o MPjTCDF, em momento oportuno, qual seja, a 
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liminar concedida por meio da Decisão nº 4451/2010, posteriormente tornada sem 

efeito, de modo definitivo, pela Decisão nº 6.292/2011.” 

A Unidade Técnica se inspirou, para discorrer sobre a preclusão consumativa do 

segundo recurso, nas orientações originárias do art. 473 do Código de Processo 

Civil, de seguinte teor: 

“Art. 473 - É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já 

decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.” 

De fato, por força do instituto da preclusão consumativa, o direito de recorrer é 

exercido uma única vez e se esgota quando do oferecimento do primeiro recurso. 

Dito de outra forma, o princípio da unirrecorribilidade veda a interposição da 

mesma modalidade de recurso mais de um vez sobre a mesma matéria já 

decidida.” 

Fonte: ttps://www.tc.df.gov.br/sistemas/DocsWord/Ord/.../02/169712.doc 

 

Os Profs. Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari assinalam em seu “Processo 

Administrativo, Editora Malheiros 2007 que: 

 

“É notório o estreito parentesco entre preclusão e coisa julgada (esta última até 

mesmo denominada, com frequência, preclusão máxima ou consumativa). E isso é 

natural, tendo em vista o efeito prático aparente que de uma ou de outra deflui: a 

impossibilidade de reapreciação de certa matéria. No caso da preclusão, for 

força de se ter deixado exaurir o prazo próprio ou assinado para a prática de certo 

ato, influente na decisão; no caso da coisa julgada, porque examinada e decidida 

irrecorrivelmente a matéria. E conquanto, de regra, a área de amplitude da 

impossibilidade de reapreciação seja muito mais ampla quando se fala de coisa 

julgada, verdade também é que muito frequentemente a preclusão acaba por 

acarretar consequências práticas amplas, muito além da consideração do simples 

percalço de natureza processual.” 

 

E mais, o jurista Alexandre Freire Pimentel, Juiz do TJPE, Mestre e Doutor em 

Direito pela FDRUFPE e Professor Adjunto de Direito Processual Civil da Universidade 

Católica de Pernambuco (graduação, especialização e mestrado) e da Faculdade de 

Direito do Recife (FDR-UFPE) em parecer constante do sitio 

http://www.tjpe.jus.br/cej/revistas/num1/cap01.pdf assinala que: 
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“A coisa julgada administrativa consiste na impossibilidade de a Administração 

rever as decisões tomadas em processo administrativo após o transcurso de certos 

prazos. O seu reconhecimento fortalece  a consideração demonstrativa da 

existência e autonomia do sistema de direito processual administrativo. De acordo 

com Wellington Pacheco Barros: “A expressão coisa julgada administrativa 

traduz a impossibilidade de  se  rever,  de  ofício,  ou  por  provocação,  o  

ato  (ou  a  decisão  no  processo  administrativo)  em  sede administrativa, 

após o percurso traçado no ordenamento jurídico. Na verdade, trata-se de um 

imperativo dos princípios da Administração Pública em geral, principalmente os da 

boa-fé, da moralidade e da segurança jurídica”.  BARROS, Wellington  Pacheco. 

Curso de  processo  administrativo. Porto Alegre:  Livraria  do Advogado, 2005, p.  

173. 

 

Nesse mesmo entendimento, Sérgio Guerra, Professor de Direito administrativo do 

curso de Graduação e coordenador Geral dos cursos de Pós-Graduação da Escola de 

Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Diretor Executivo da Revista de 

Direito administrativo – Rda em CURSO DE SERVIÇO PUBLICOS E CONTROLE DA 

ADMINSTRAÇÃO formalizado pela Fundação Getúlio Vargas e disponível em 

http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/archive/2/2e/20090831183940!Serv 

i%C3%A7osP%C3%BAblicos_e_Controle_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BA

blica.pdf assinala que:  

 

“A coisa julgada administrativa não se confunde com o instituto da coisa julgada no 

âmbito do Poder Judiciário. No processo judicial significa a imutabilidade da 

decisão. No âmbito administrativo significa que o assunto não mais poderá 

sofrer alteração “na mesma via administrativa”, embora possa ser revisto 

em âmbito judicial.” 

 

Já o aclamado Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu Curso de 

Direito Administrativo. Editora Malheiros, 17ª edição assinala que: 

 

“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 
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chamada ‘coisa julgada administrativa’ implica, para ela, a definitividade 

dos efeitos de uma decisão que haja tomado.” 

 

Desta forma, em razão dos temas apontados na impugnação ora julgada já ter 

sido objeto de análise anterior por parte da Comissão do Pregão, por ocasião do 

julgamento da impugnação formalizada anteriormente, DECIDO pelo não conhecimento 

da impugnação formalizada por Construtora NhaMbiquaras Ltda, por ter operado a 

chamada preclusão consumativa, ex vi do artigo 473 do Código de Processo Civil, aqui 

aplicado subsidiariamente. 

 

Dê-se ciência aos interessados por meio do sitio institucional. 

 

Várzea Grande, 17/08/2012 às 14H 40 MIN. 

 

 

Otavio Guimarães Rezende 

           Pregoeiro 


