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DECISÃO DE INABILITAÇÃO DE LICITANTE 

 

 Vistos, etc. 

 

 Trata-se de recurso interposto pela empresa DENT’SLIM, no qual busca 

arguição de que a empresa CLÍNICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO se 

encontra declarada inidônea a contratar com a Administração Pública.  

 O recurso foi tempestivamente interposto, conforme certificado nos autos.  

 Foram intimadas as demais partes, para querendo, apresentarem contrarrazões ao 

recurso, sendo que a empresa CLÍNICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO 

juntou aos autos documentação, buscando defender-se da arguição de inidoneidade.  

 Os autos foram remetidos ao parecer jurídico, o qual resultou na orientação de 

que seja dado provimento ao recurso da empresa DENT’SLIM, o que por consequência 

resultará na inabilitação da empresa CLÍNICA ODONTOLÓGICA 19 DE 

DEZEMBRO, que havia sido a prévia vencedora do certame.  

 Assim sendo, vieram os autos para decisão final.  

 

 Fundamento e decisão.  

  

 Com vistas do que se apurou nos presentes autos, ou seja, arguição em recurso 

de que a empresa vencedora do certame se encontra considerada inidônea para contratar 

com à Administração Pública, com observância dos documentos juntados aos autos, 

bem como da orientação estabelecida no parecer jurídico, é que se decide.  

 Ao que restou apurado a empresa CLÍNICA ODONTOLÓGICA 19 DE 

DEZEMBRO realmente se encontra com declaração de inidoneidade, seguindo 

entendimento jurisprudencial dominante, é que se decide por declará-la como 

inabilitada no presente processo licitatório, eis que a idoneidade é requisito estabelecido 

para a habilitação.  
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 Assim sendo, A DECISÃO É DE INABILITAR A EMPRESA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO.  

  Desta forma, resultando como recebido o recurso interposto, podendo o 

pregoeiro aceita-lo, e assim foi feito, deixo de remeter à autoridade superior.  

As participantes do presente processo licitatório serão informadas da decisão via 

e-mail que forneceram para contato. Ainda, será a presente decisão publicada no site da 

Prefeitura Municipal.  

Mais a mais, segue-se para prosseguimento do presente certame, adotando-se as 

medidas previstas legalmente e no edital convocatório.   

 

  

 

Coronel Freitas – SC, 12 de janeiro de 2018. 
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