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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  

 

Aguaí, 01 de julho de 2019. 

DESPACHO Nº SECADM/LIC - 006/2019. 

Do Presidente da Comissão Especial de Licitações. 

Aos Srs. Licitantes. 

Assunto: Diligências em documentação do licitante ABS Services e Embalagens LTDA 

EPP. 

  Ref.: – Concorrência Pública nº 002/2019. 

 

 

 

 

1. Considerando a suspensão do certame, conforme a deliberação da Comissão Especial 

de Licitação, para diligenciar sobre a autenticidade da documentação apresentada pela empresa ABS 

Services e Embalagens LTDA EPP, em relação à prova de regularidade com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), após o cumprimento do prazo de 03 (três) dias úteis, concedido em 

conformidade com o constante na ata de sessão de habilitação; 

2. Considerando que o licitante acima citado impetrou requerimento, protocolo nº 

5272/2019, de aceite da regularização junto ao FGTS, afirmando estar em dia com as obrigações atuais 

junto ao citado fundo, porém com apresentação de documentação diversa da solicitada no instrumento 

vinculatório; 

3. Considerando que o edital no item “5”, que trata da Habilitação, prescreve em seu 

sub-item “5.1.4”: “solicita a prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei”; 

4. Considerando que os demais licitantes habilitados apresentaram a Certidão que 

equivale como prova de inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), em conformidade com a prescrição editalícia; 

5. Assim, considerando os fatos narrados e documentos apresentados, INABILITO a 

empresa ABS Services e Embalagens LTDA EPP, devido ao descumprimento do sub-item 5.1.4. e do 

artigo 29, inciso IV da Lei de Licitações nº 8.666/93.  

6. A licitante poderá impetrar recursos na forma da lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da publicação do ato. Caso a empresa não impetre recurso no prazo legal frente a sua 

inabilitação, ficam CONVOCADOS os licitantes habilitados e os demais interessados a comparecerem 

à sessão de abertura dos envelopes de Proposta às 09:00 horas do dia 12 de julho de 2019, na sede do 

Paço Municipal, sito a Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, município de 

Aguaí, estado de São Paulo. 

 

 

   FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA 

   Presidente da Comissão Especial de Licitações 


