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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

SOB A MODALIDADE DE CONVITE Nº 006/2021 
 

Modalidade: CONVITE Nº 006/2021 

Data de abertura da Licitação: 02/07/2021 

Data de abertura das propostas: 12/07/2021 

Horário de abertura das propostas: 10 horas 

Local da abertura: Prefeitura Municipal de Estação 

Objeto da Licitação: Aquisição de material de higiene e limpeza, 
copa e cozinha para as secretarias municipais. 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 O Prefeito Municipal de Estação-RS, Geverson Zimmermann, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade de Convite, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos.  
 
2. Poderão participar desta licitação as empresas convidadas e as demais empresas 
pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto deste edital, que manifestarem o 
seu interesse retirando uma cópia do Edital com antecedência de até 24 (vinte e quatro) 
horas da apresentação das propostas. 
 
2.1 As propostas deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Estação, na 
Rua Fiorelo Piazzetta, 95, em Estação, RS. 
 
3. Conforme Lei Complementar Federal n.º 123 de 14/12/2006 e Lei Municipal n.º 
1.048/2009 ESTE PROCESSO LICITATÓRIO É DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À 
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.  
 
4. DO OBJETO 
 
4.1. Constitui objeto desta licitação a Aquisição de material de higiene e limpeza, copa e 
cozinha para as secretarias municipais; conforme anexos. 
 
4.2. Somente serão aceitas propostas entregues até as 10 horas do dia 12 de julho de 
2021. Sendo que a abertura dos envelopes se iniciará, imediatamente após, encerrado o 
prazo de recebimento dos mesmos. 
 
4.3. Prazo de validade quando o produto exigir, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses 
contados a partir da data da entrega dos produtos junto ao Almoxarifado Central do 
Município. 
 
5. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I: Modelo de Proposta Financeira; 
Anexo II: Modelo de Declaração de não empregar menor; 
 

6. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 
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6.1. A validade das propostas será de sessenta dias. 
 
6.2. A Municipalidade reserva-se o direito de aceitar a proposta mais vantajosa, observados 
os critérios de preços, condições de pagamento e outros fatores, assim como de recusar, 
total ou parcialmente, o conteúdo da proposta, nos termos da Lei nº 8.666/93. 
 
6.3. Não serão aceitas as propostas que não atenderem as condições gerais deste Convite 
ou aos dispositivos legais pertinentes à matéria. 
 
6.4. Esta licitação será processada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e para 
fins de julgamento, é considerada do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER: 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope 
indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa. 
 

EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
CONVITE NÚMERO: 
DATA DE ABERTURA: 

 
7.1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1.1. Habilitação Jurídica 
a) Cópia da cédula de identidade dos sócios da empresa;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou 
credenciamento, deverá apresentar, além de todos os documentos das letras ‘a’ à ‘d’, 
cópia autenticada ou original do documento de credenciamento ou do instrumento 
particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a 
previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes 
específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento de intimações, 
constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração 
estar devidamente identificado; 
f) A empresa deverá apresentar documentação comprobatória de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte para utilizar dos benefícios previstos nos art. 
42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
7.1.2. Declarações 

a) Declaração formal de que a licitante não possua em seu quadro pessoal, empregado 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de dezoito anos, em qualquer 
trabalho menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99); 
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a) Declaração formal de que a licitante não possua em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 
 

7.1.3. Regularidade Fiscal 

a) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, conforme 
dispõe a Lei n.º 8.212/91; 

 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos 
e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa 
de Débitos quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional); 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito de 
Tributos e Contribuições Municipais expedida pela Secretaria da Receita Municipal quanto 
à divida ativa Municipal), sendo:   
 1)  Do domicilio da sede do licitante; e 
 2)  Da sede do Município Contratante (Estação). A falta desta Certidão acarretará 
na desclassificação do proponente. A Certidão pode ser obtida através do link a seguir: 
http://sistema.pmestacao.com.br:8090/sys530/publico/certidoes/negativa-debitos.xhtml  
 
7.1.4. Regularidade Trabalhista 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, conforme dispõe a Lei nº 12.440/2011. 
 
7.1.5. Qualificação Econômico-Financeira:  
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, no caso de sociedade 
empresária, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
7.1.6. Comprovação de enquadramento com empresa de pequeno porte ou 
microempresa. 
 

7.2. Os documentos acima descritos poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou cópia acompanhada do original 
que será autenticada pelos membros da Comissão de Licitação no ato de abertura dos 
envelopes, exceto as certidões obtidas pela internet, que poderão ter sua autenticidade 
verificada por meio eletrônico. 
 
7.3. A Comissão Permanente de Licitações, se impedida de realizar tal procedimento, em 
virtude de problemas relativos a falha da página eletrônica do órgão ou outro problema 
superveniente, que impeça a comprovação da regularidade da empresa, efetuará a 
inabilitação da licitante. 
 
7.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 

http://sistema.pmestacao.com.br:8090/sys530/publico/certidoes/negativa-debitos.xhtml
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7.5. As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito a habilitação no certame, a 
apresentar toda a documentação supracitada, comprovando a sua regularidade perante 
os referidos órgãos, sendo que tais documentos deverão ser entregues acondicionados em 
envelopes devidamente identificados. 
 
7.6. Após a fase de habilitação, não serão admitidos quaisquer acréscimos, retificações ou 
desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
8. DA PROPOSTA FINANCEIRA - ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER: 
Deverá conter na parte externa as seguintes indicações obrigatórias: 
 

EMPRESA: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
CONVITE NÚMERO: 
DATA DE ABERTURA: 

 
8.1. A proposta financeira, preferencialmente, deverá ser apresentada em mídia (CD 
ou PENDRIVE) e obrigatoriamente também em uma via, datilografada ou impressa do 
sistema, rubricada e assinada pelos representantes legais da proponente, não 
podendo de forma alguma conter rasuras ou entrelinhas que impeçam o seu perfeito 
entendimento ou interfiram no resultado final. 
 
8.2.  Para o preenchimento do arquivo das propostas fornecido pelo setor de 
licitações a proponente deverá acessar o link: 
http://www.systempro.com.br/sysproposta/sapi  e proceder à instalação e preenchimento 
das propostas. O software é disponibilizado gratuitamente com passo a passo para 
instalação e operação do sistema. 
 
8.3.  Deverá ser especificada a MARCA de cada item, para conferência na entrega, a não 
especificação poderá implicar em desclassificação do ITEM. Deverá constar, valor unitário 
e valor total do item, além de identificada e assinada, a proposta, pelo representante legal 
da proponente, a ser entregue em envelope devidamente fechado. 
 
8.4.  Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item 
(unitário e global) em algarismo, com ATÉ TRÊS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA e 
o valor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente 
nacional (R$), considerando as condições deste Edital. 
 
8.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 
insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as 
que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 
 
8.6. Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, 
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto desta licitação, correrão por conta do proponente. 
 
8.7. A apresentação da proposta é manifestação implícita de que são aceitas as condições 
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do presente Convite. 
 
9. DOS PROCEDIMENTOS DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1. Abertura do envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
9.1.1. No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus 
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a 
Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 
“Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos 
seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a 
abertura do envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
9.1.2. Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO – serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como 
pelas proponentes ou seus representantes credenciados. 
 
9.1.3. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a 
mesma será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será 
publicado no Mural da Prefeitura Municipal, para conhecimento de todos participantes. 
 
9.1.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo 
posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo 
tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 
 
9.2. Abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
9.2.1. Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas 
serão abertos em momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos 
envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de 
Licitações, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de 
interposição de recursos de que trata o Artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 
Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 – 
PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação no 
Mural da Prefeitura Municipal, após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem 
interposição. 

 
9.2.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão 
examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem 
como pelas proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a 
leitura dos preços. 
 
9.2.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo 
posteriormente tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo 
tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

 
9.2.4. Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser 
realizada no dia, será publicada no Mural da Prefeitura Municipal a data da divulgação do 
resultado pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
10. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
10.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
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atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o critério de MENOR PREÇO 
POR ITEM, conforme inciso I, do parágrafo primeiro do art. 45, da lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
10.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do 
art. 3º da Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados. 
 
10.2.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que também apresentem, no 
envelope de habilitação, documentação comprobatória de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, observando o que prescrevem os arts. 44 e 
45 da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
10.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa “ME” ou empresa de pequeno 
porte “EPP” somente será procedido pela Comissão Permanente de Licitações, se o 
interessado comprovar tal situação jurídica. 
  
10.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 
renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente de Licitações, dos 
benefícios da Lei Complementar 123/2006, aplicáveis ao presente certame. 
 
10.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas 
as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
10.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo 
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este 
será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 
10.4. Serão desclassificadas as proposta que: 
 a) Não atenderem às exigências deste edital; 
 b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

 
10.5. Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no Art. 48, inciso 
II, da Lei 8.666/93. 
 
10.6. Se todas as empresas forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o Município poderá fixar um prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme o § 3° do art. 48 
da Lei n° 8.666/93. 
 
10.7. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas 
possuírem erro de forma ou inconsistências, serão verificadas quanto aos seguintes erros, 
os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços 
unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, 
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prevalecerá o valor por extenso; 
b) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, 
corrigindo-se o produto; 
c) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o 
resultado; 

 
10.8. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos 
mencionados no item 10.7. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante 
não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 
 
10.9. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, 
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas 
contendo borrões, emendas ou rasuras que prejudiquem a legibilidade da proposta. 
 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1. É admissível recurso em qualquer fase deste processo e das obrigações dela 
decorrentes, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de intimação do ato ou da 
lavratura da Ata, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O recurso 
interposto fora do prazo previsto não será conhecido. 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 
12.1. Transcorrido o prazo recursal e decidido o recurso interposto, o resultado deste 
processo será submetido a autoridade competente, para o procedimento de homologação 
do objeto à empresa vencedora do certame. 
 
13. DA ADJUDICAÇÃO 
13.1. Após o julgamento das propostas, a autoridade competente adjudicará o objeto deste 
processo à empresa cuja proposta apresentar o menor preço por item, observado o 
disposto no item 10.1 deste Convite. 
 
14. DA ENTREGA 
14.1. A empresa deverá efetuar a entrega dos produtos junto a Secretaria Municipal de 
Educação, sita na Rua Fiorelo Piazzetta, nº 95, na cidade de Estação, sem cobrança de 
taxas, fretes e descarga, em uma única vez, em até 10 dias corridos após a solicitação 
da Prefeitura Municipal.  
 
14.2. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos itens prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas. 
 
14.3. A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o produto que vier a 
ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação. 
 
14.4. Caberá ao fornecedor o descarregamento dos produtos no momento da entrega, 
devendo possuir pessoal disponível para tal serviço. 
 
15. DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a entrega dos produtos e 
apresentação da nota fiscal, conforme disponibilidade financeira do Município. 
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16. DAS PENALIDADES 

16.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a 
aplicação das seguintes penalidades: 
I - Advertência, por escrito; 
II – Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total adjudicado por inexecução parcial e 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado no caso de inexecução total; 
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
16.2. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
 
16.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade. 
 
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. Os recursos orçamentários consignados para esta Licitação ficam a cargo das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 
03 – Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico 
03.01.04.122.0004.2007 – Manutenção das atividades da Sec. De Administração 
03.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.22 (6733) – Material de Higiene e Limpeza 
03.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30.21 (6732) – Material de Copa e Cozinha 
Recurso – 1 Livre 
 
07 – Secretaria de Saúde 
07.01.10.301.0017.2039 - Manutenção das atividades da Sec. De Saúde 
07.01.10.301.0017.2039.3.3.90.30.22 (7717) – Material de Higiene e Limpeza 
07.01.10.301.0017.2039.3.3.90.30.21 (7716) – Material de Copa e Cozinha 
Recurso – 40 ASPS, 4011 Incentivo Atenção Básica 
 
08 – Secretaria de Educação Cultura e Desporto 
08.02.12.361.0022.2059 – Manutenção do Ensino Fundamental 
08.02.12.361.0022.2059.3.3.90.30.22 (7420) - Material de Higiene e Limpeza 
08.02.12.361.0022.2059.3.3.90.30.21 (7419) - Material de Copa e Cozinha 
Recurso – 20 MDE 1049 QSE 
 
09 – Secretaria de Assistência Social 
09.01.08.244.0028.2079 – Manutenção das atividades da Sec. De Ass. Social 
09.01.08.244.0028.2079.3.3.90.30.22 (7514) – Material de Higiene e Limpeza 
09.01.08.244.0028.2079.3.3.90.30.21 (7513) – Material de Copa e Cozinha 
Recurso – 1 Livre e 1101 SCFV 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. A apresentação de proposta por parte da empresa licitante determina a sua 
concordância com os termos do presente Edital, e com as demais disposições da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.2. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação para habilitação e da proposta comercial não serão aceitas alegações de 
desconhecimento ou discordância de seus termos. 
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18.3. As empresas participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase deste processo. 
 
18.4. É vedado à adjudicatária subcontratar, total ou parcialmente, o fornecimento do 
objeto deste processo. 
 
18.5. Naquilo em que o presente Edital porventura for omisso, contraditório ou impreciso, 
aplicar-se-á o disposto, no que couberem as disposições da Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 
 
18.6. O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação. 
 
18.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido. 
 
18.8. Eventuais dúvidas e omissões do presente Edital serão decididas pela Comissão 
Permanente de Licitações. 
 
Prefeitura Municipal de Estação, 02 de julho de 2021. 
 

 
Este edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria jurídica  

        
__________________________ 

            Assessor Jurídico 
 
 
 
Geverson Zimmermann 
        Prefeito Municipal 
 

 


