
A empresa RODA BRASIL PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.889.977/0001-98, possui interesse em participar do certame e a ser realizado perante à 

Administração Pública municipal de Ihota e, em posse do referido edital, constou-se a restrição na 

participação de empresas com penalidades, e, dessa forma, vem, por meio deste, solicitar 

esclarecimentos quanto a possibilidade de participação da empresa no certame, devido que se 

encontra temporariamente suspensa de licitar no Município de Catanduva/SP, oriundos de um 

suposto atraso ínfimo de dias na entrega dos produtos - qual foi justificado e não possui culpa da 

empresa -  sendo inclusive, objeto de discussão judicial.   

Para tanto, necessário esclarecer para a Administração Pública de que a penalidade 

aplicada no Município de Catanduva/SP, possui abrangência apenas para aquele órgão, ou seja, 

a limitação dos efeitos da suspensão tão somente se aplica ao órgão que aplicou a 

penalidade, sendo possível a participação em licitações em outros órgãos e esferas da 

Administração Pública.  

Prova disso, verifica-se pela tela comprobatória da própria aplicação da penalidade 

do CEIS, onde deixa evidente que os efeitos da suspensão aplicada à empresa restringem-se 

somente no Município de Catanduva/SP:  

 

 



Ademais, referida abrangência já encontra-se sumulada, restando completamente 

ilegal a restringir a participação de empresas suspensas nos demais certames:  

SÚMULA Nº 51 

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da 

Lei nº 8.666/93) tem seus efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos 

da Administração Pública, ao passo que, nos casos de impedimento 

e suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e 

artigo 7º da Lei nº 10.520/02), a medida repressiva se restringe à 

esfera de governo do órgão sancionador. (gf) 

Dessa forma, ante a situação apresentada acima, tendo em vista a penalidade de 

suspensão aplicada para a empresa no Município de Catanduva/SP ser restrito apenas aquele 

órgão, requer seja dado a anuência para a participação da empresa RODA BRASIL PNEUS LTDA 

no certame de pneus a ser realizado em Vossa Municipalidade.  

Cientes de Vossa compreensão, apresentamos nossas cordiais saudações.  
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: licitacao1@rodabrasil.com.br

Enviado em: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 10:09

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTO PP 001/2021 - PNEUS

Anexos: ESCLARECIMENTO ILHOTA.pdf

Prezados, bom dia! 
 
Segue em anexo, pedido de esclarecimento quanto a participação de nossa empresa no, pregão 
presencial nº 001/2021, objeto: Pneus. 
 
Att: 
 

--  

 

Naiana Frigo  

Phone: +55 (49) 3442-0077 / +55 (49) 3442-0010  

Skype: naifrigo 

MATRIZ: Rua Aliatar Silva, 10 - Sertão de Santa Luzia 
Porto Belo, SC - 88.210-000 
 

FILIAL: R. Tancredo de A. Neves, 5056 - São Cristóvão 
Concórdia, SC - 89711-650 

 

 

 


