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A empresa Roda Brasil Representações Comércio e Serviços Ltda - Epp, inscrita no 
CNPJ sob o· nº 15.332.890/0001-06, com sede a R. Juscelino Kubitschek, 184 Retiro da Mantiqueira 
- Cruzeiro - SP VENCEDORA do Pregão Eletrônico nº 020/2020 da Prefeitur;a Municipal de Capão do 
Leão R.S., aquisição de veículo tipo minivan com capacidade para 07 lugares marca Fiat modelo Doblo 
Essence, vem a Vossa Senhoria solicitar o cancelamento do contrato de fornecimento do mesmo. 

Diante do gigantesco problema criado em todos os âmbitos pela pandemia mundial do COVID-19, nossa 
empresa não conseguiu adquirir junto a fabricante o veículo para liquidação da entrega. 

Agravando o problema, ainda temos a política de vendas da fábrica que nesse retorno gradual de suas 
atividades prioriza modelos mais vendidos, geralmente os populares, ainda teve veículos que foram 
remodelados nesse intervalo, caso da Fiat Strada. Infelizmente não é o caso do carro em questão aqui, a 
Fiat Doblo. 

Essa situação que nos acomete é inédita no cenário mundial e as conseqüência ainda são imprevisíveis, 
todos os dias órgãos públicos aos quais já vendemos tem entrado em contato solicitando nossa 
participação nos pleitos, pois está havendo um número absurdo de licitações fracassadas em decorrência 
da falta de veículos, além dos seqüentes aumentos nos valores impulsionados pela flutuação do dólar. 

As informações que nos chegam dão conta que a normalização do processo de produção ainda está 
longe de chegar e sendo assim solicitamos o cancelamento do contrato, considerando que o inciso li, do 
art. 19, da Lei n.0 8666/93, autoriza a rescisão contratual amigável, havendo conveniência pra a 
administra_ção. 

Nos colocamos à disposição, 

CLÁUDIO TEIXEIRA PINTO 
Roda Brasil Representações Comércio e Serviços Ltda - Epp 


