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PARECER JURÍDICO 

 

Interessado: COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA. 

Assunto: Participação em Processo Licitatório 

 

Trata-se de requerimento apresentado por Comércio de Pneus Oenning 

Ltda, portador do CNPJ 03.725.261/0001-67, questionando sobre a possibilidade de sua 

participação em certame licitatório deste Município, mesmo tendo recebido penalidade 

de suspensão temporária do direito de licitar, aplica pelo Município de Imbituba/SC. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

As sanções aplicáveis ao contratados pela Administração Pública estão 

previstas no artigo 87 da Lei n.º 8666/93: 

 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além 
da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será 
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descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

As sanções previstas seguem um sistema gradual, da mais leve 

(advertência) a mais severa (declaração de inidoneidade). É oportuno salientar que as 

penalidades supracitadas não são vinculadas a fatos determinados, ficando ao 

Administrador Público, com cunho discricionário, estabelecer a punição dentro de uma 

proporcionalidade com a conduta infratora, lembrando que sempre deverá se assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

 

Enfocando-se nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei de Licitações, 

podemos afirmar que há três entendimentos distintos quanto ao alcance da penalidade 

de suspensão temporária: 

 

I – Restringe-se apenas ao órgão, entidades ou unidades administrativas 

que apenou. 

II – Abrange toda a Administração Pública. 

III – Abrange somente a unidade federativa. 

 

A distinção mais evidente ocorre na leitura dos incisos, sob a teoria 

hermenêutica da literalidade. O inciso III sustenta o impedimento em licitar e contratar 

(suspensão temporária) com “Administração” enquanto o inciso IV sustenta o 

impedimento em licitar e contratar (declaração de inidoneidade) com a “Administração 

Pública”, ambos do artigo 87 da Lei 8666/93. 
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Com fundamento nessa diferença no texto legal, há de se entender que 

a suspensão temporária produz efeito tão somente junto à entidade Administrativa que a 

aplicou, enquanto a declaração de inidoneidade produz efeito em todos os órgãos da 

Administração Pública, ou seja, em todos os entes federativos. 

 

Diante do exposto, opina-se s.m.j., pelo reconhecimento do direito da 

requerente de participar de licitações perante o Município de Ilhota, posto que a 

penalidade de suspensão do direito de licitar aplicada por outro Município gera efeitos 

somente o mesmo, não se estendendo a outros entes federativos. 

 

Florianópolis, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Marcos Vinícius de Souza 

OAB/SC nº 15.192 
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