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1. PREAMBULO  
 
1.1. A Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, através do seu Pregoeiro (a), designado por força das 
disposições contidas na Portaria de nº 097/2018, torna público que encontra-se instaurada a licitação, sob a 
modalidade de Pregão Eletrônico sob o Nº 002/2018/FECAM, do tipo MENOR  PREÇO  GLOBAL,  
conforme  descrito  neste  edital  e  seus  anexos,  em conformidade com a Lei 10.520/2002 e Decreto 
Municipal nº 19.053/2009, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/ 1993, e ainda,  do Decreto n. 
5.450/2005, da Lei Complementar n. 123/2006, do Decreto n. 8.538/2015 e, subsidiariamente, da Lei n. 
8.666/1993, e demais exigências deste Edital, tendo como interessada a CVMV – Câmara de Vereadores do 
Município de Vilhena/RO 
 
1.2. Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel 
cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do 
desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens; 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Á partir do dia 09/11/2018 às 8:59 (Horário de 
Brasilia-DF). 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 09 de novembro de 2018, às 9:00 (Horário de 
Brasilia-DF). 
FIM DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 09 de novembro de 2018, às 9:59 (Horário de 
Brasilia-DF). 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 09 de novembro de 2018, às 10:00 
(Horário de Brasilia-DF). 
 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br  
 
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do 
Pregoeiro (a) e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF).  
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis  
para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado. Maiores informações e  
esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, à  
Comissão Permanente de Licitação - CPL, cito a sede temporaria da CVMV a Av. Jô Sato, 687 - Bairro 
Jardim América, CEP: 76.980-691 – Vilhena/RO, de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 13h00min. 
Fone: (0xx) 69 - 3322-4333.  
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada 
para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado. 
 
2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO:  
 
2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N° 061/2018, 
e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
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probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo de que lhe são 
correlatos.  
 
3. DO OBJETO:  
 
3.1. Têm por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO/ORNAMENTAÇÃO COM 
FORNECIMENTO DE MUDAS/PLANTAS/INSUMOS A SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DA 
CVMV – CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VILHENA/RO. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018  
O TERMO DE REFERÊNCIA É PEÇA INTEGRANTE DESTE EDITAL E NELE ESTÃO 
INSERIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA, FORMULAÇÃO DA HABILITAÇÃO EXECUÇÃO DO CONTRATO, DEVENDO O 
LICITANTE INTERESSADO LER CAUTELOSAMENTE TODO O CONTEÚDO A FIM DE 
GARANTIR QUE OBTEVE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS 
PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E ANEXOS. 
 
4. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
4.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da LICITANET – Licitações On-line. 
Site www.licitanet.com.br. A utilização do sistema de pregão eletrônico da LICITANET nos termos do 3º do 
art. 1º do Decreto 5.504/2005.  
4.2. O sistema de pregão eletrônico, LICITANET é realizado por meio da internet, mediante condições de 
segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.      
4.3. Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira da CVMV – Câmara de Vereadores do Município de 
Vilhena – RO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“LICITANET” constante na página da internet www.licitanet.com.br.   
4.4. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 da Lei 
Complementar 123/06, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 
 
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:  
 
5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a 
abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar nesta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, qualquer empresa individual 
ou sociedade empresarial, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no ramo do objeto desta 
licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste edital e seus anexos; 
6.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração para fins de 
habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar 
no campo próprio da plataforma de compras o seu regime de tributação para fazer valer o direito da Lei 
Complementar 123, 14 dezembro de 2006 sob pena de desclassificação. 
6.3. Poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, as empresas que estiverem 
devidamente cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line. 
6.4. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela 
utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os 
Planos de Adesão abaixo: 

 
30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
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R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 
 
6.5. O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02. 
6.6. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas 
6.7. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública 
ou impedida legalmente. 
6.7.1. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da 
Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha 
sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição;  
6.7.2.  Estrangeiras que não funcionem no País;  
6.7.3.  Que tenham sido consideradas inidôneas por quaisquer órgãos governamentais, autárquicos, 
funcionais ou de economia mista;  
6.8. A participação nesta Licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas 
no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, 
inclusive quanto a recurso. A não observância destas condições ensejará na sumária desclassificação da 
proponente. 
 
7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
 
7.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições:  
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  
c) abrir as propostas de preços;  
d) analisar a aceitabilidade das propostas;  
e) desclassificar propostas indicando os motivos;  
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;  
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  
h) declarar o vencedor;  
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
 
7.2. DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE:  
7.2.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home Broker, o 
qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.   
7.3. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos elencados no 
subitem  
7.4. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por 
solicitação do licitante.  
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao 
Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para seu e-mail a 
nova senha de forma imediata.  
7.5. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
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7.6. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal 
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
certame.  
 
7.7. DA PARTICIPAÇÃO:  
 
7.7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
7.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante em parte ou até a promulgação do 
vencedor;  
7.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo telefone: 
(34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail: contato@licitanet.com.br.    
 
7.10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES:  
 
7.10.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura e julgamento da proposta inicial de 
preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas;  
7.11. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;  
7.12. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja 
inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.  
7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar;  
7.14. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;  
7.15. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a 
Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
7.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura 
da sessão;  
7.17. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra, 
ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo à 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não 
podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO)  
7.18. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de 
lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada 
por falta de tempo hábil;  
7.19. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor 
preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  
7.20. Encerrada a etapa de lances e negociação, a Pregoeira examinará a proposta de preços classificada em 
primeiro lugar, quanto a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para a contratação. 
7.21. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica 
prevista.  
7.22. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o lote cujo preço total seja superior ao estimado 
para contratação, constante do Quadro Estimativo do Setor de Cotação de preços desta CVMV – Câmara de 
Vereadores do Município de Vilhena – RO, a cargo e responsabilidade de cada departamento.  
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7.23. Cumprida as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a(s) Proposta(s) de Preços e os Documentos de 
Habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lances, conforme disposições contidas no 
presente Edital.  
7.24. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará a proposta de preços subsequentes e, assim sucessivamente na ordem de classificação 
até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.  
7.25. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades estabelecidas neste Edital.  
7.26. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor preço 
apurado, a Pregoeira declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) lote (s).  
7.27. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativa à 
Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem 
prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.  
7.28. Caso hajam propostas empatadas, a classificação se fara em conformidade com o art. 45 da Lei 
8.666/93. Após o desempate, poderá a pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor 
de referencia definido pela administração pública. 
 
8. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO:  
 
8.1. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 14 deste Edital, deverão ser remetidos 
digitalizados via correio eletrônico: licitacao.cmv@gmail.com no prazo de 2 (duas) horas do mesmo dia em 
que ocorrer a licitação, após o licitante ser declarado vencedora, com posterior encaminhamento do original 
ou cópias autenticadas, observados os prazos legais pertinentes.  
8.2. Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em originais 
ou cópias autenticadas juntamente com a original da proposta de preços, contendo as exigências deste edital, 
devidamente atualizada com o ultimo lance, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita (anexo II), para o seguinte endereço:  
Câmara de Vereadores do Município de Vilhena – RO.  
Comissão Permanente de Licitação  
A atenção da Pregoeira 
Avenida Jô Sato, nº 687 – Jardim America  – Vilhena  – Rondônia  
CEP.: 76.980-691 
8.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido 
acarretará nas sanções previstas no item 16, deste Edital, podendo a Pregoeira convocar a empresa que 
apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 
  
9.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  
9.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser preenchidas com as 
MARCAS/MODELOS dos produtos ofertados, EXCETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A não inserção de 
informações contendo as marcas e modelos dos produtos neste campo implicará na desclassificação da 
Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.  
9.3. Até a data de abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada;  
9.4. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto ao registro de sua 
proposta de preços (planilha ou outros anexos, somente se for exigido neste Edital), sob pena de 
desclassificação da empresa no certame, pela Pregoeira.  
9.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública 
bem como o conhecimento de que refere o item 7.8.  
9.6. Para que possam participar do presente pregão, bem como gozar dos demais benefícios previstos nos 
capítulos V, da Lei Complementar 123/2006, é necessário que a Microempresa (ME) ou Empresa de 
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Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI), no campo trazido pelo sistema, 
manifestem cumprir plenamente os requisitos para classificação como tal, nos temos do art. 3° da referida 
Lei.   
9.7. O licitante que deixar de assinalar o Campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 mesmo que Microempreendedor 
individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o mesmo poderá ser desclassificado na fase de 
analise das propostas.  
9.8. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de 
preços, independente do resultado do procedimento licitatório;  
9.9. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico, ou 
financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma licitante participe em mais 
de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela 
entidade promotora da licitação;  
9.10. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as 
empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais 
comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa;  
9.11. Nas Propostas de Preços registradas no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas as seguintes 
condições: 
9.12. O desconto total do lote, de acordo com os praticado no mercado, considerando as quantidades 
constantes no Anexo I do presente edital;  
9.13. Os descontos cotados deverão estar neles incluídas todas as despesas com impostos, ISS, taxas, fretes, 
seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita 
execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.  
9.14. Deverão estar de acordo às especificações do objeto, conforme Anexo I incluindo marca e quando for o 
caso, outros elementos que identifiquem e constatem as configurações cotadas, sob pena de desclassificação.  
9.15. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a indicação de 02 (duas) ou 
mais marcas para cada item do lote, exceto quando determinar o edital.  
9.16. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
9.17. A Pregoeira verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes da abertura da 
fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 
 
10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO:  
 
10.1. A Empresa vencedora, deverá enviar à Comissão de Licitação, juntamente com a documentação de 
habilitação, a Proposta de Preços escrita, com os valores atualizados após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 
rubricada carimbada em todas as folhas com carimbo do CNPJ e a última assinada pelo 
Representante Legal da Empresa, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, 
contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 
completo, número de telefone e fax, dados do representante legal, número de agência de conta bancária 
conforme Anexo II, no prazo estipulado no item 8.1 e 8.2, deste Edital;  
10.2. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em caso de 
discordância existente entre as especificações do objeto prevalecerão as descritas no Anexo I.  
10.3. Atendidos todos os requisitos, será(ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que oferecer(em) o 
MENOR PREÇO GLOBAL;  
10.4. Na proposta escrita, deverá conter:  
a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor dos objetos ou destacados;  
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas 
virtuais;  
c) Especificação completa dos objetos oferecidos com informações técnicas que possibilitem a sua completa 
avaliação, totalmente conforme descrito no Anexo I, deste Edital;  
10.4.1. As propostas devem conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente 
as características técnicas do objeto ofertado, constando os quantitativos e valores unitários e totais, bem 
como a marca, conforme modelo contido no Anexo II deste Edital;  
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10.4.2. Indicação da exigência do Local de entrega, prazo de entrega, deste edital.   
10.5. Os descontos cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao 
objetos até sua entrega no local fixado neste Edital. 
10.6. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a indicação de 02 (duas) ou 
mais marcas para cada item do lote.  
10.7.  O desconto ou preço unitário e total do item bem como total do lote, de acordo com o preço praticado 
no mercado valor fixo, irreajustável, de acordo com a legislação em vigor, conforme estabelece o inciso IV, 
do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) 
casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo I do presente edital;  
10.8. Nenhum dos documentos de propostas de preços poderão conter rasuras ou entrelinhas, não sendo 
permitidos palavras ou algarismos manuscritos.  
10.9. No desconto ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas 
com impostos, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto desta licitação;  
10.10. Os descontos cotados deverão incluir no preço do objeto ofertado, a alíquota do imposto intitulado 
ISS, considerando para todos os efeitos fiscais, a CVMV – Câmara de Vereadores do Município de Vilhena 
– RO, na condição de comprador final, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer 
natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os 
abatimentos eventualmente concedidos.  
10.11. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;  
10.12. O envio da proposta de preços vinculará o seu autor ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações com inerentes ao certame.  
10.13. Serão rejeitadas as propostas que:  
10.13.1. Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação.  
10.13.2. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.  
10.13.3. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 
identificação do objeto licitado;  
10.13.4. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, 
ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira;  
10.14. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços simbólicos, irrisórios, de 
valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;  
10.15. Que estiverem com valores unitários e totais acima do valor estipulado no edital.  
10.16. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 
11. DOS ENCARGOS E DEVERES DA CONTRATADA:  
 
11.1. São deveres da contratada:  
 
a) Efetuar a entrega dos objetos adquiridos de acordo com as especificações e demais condições previstas no 
Edital;   
b) Comunicar a CVMV – Câmara de Vereadores do Município de Vilhena – RO, no prazo Máximo de 02 
(dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega dos objetos, os motivos que impossibilite o 
seu cumprimento; 
c) Cumprir fielmente o que estabelece este Edital e seus Anexos, de forma que os objetos a serem entregues 
estejam em perfeitas condições.   
d) Assumir toda responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da presente 
licitação.  
 
11.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender todos os pedidos de empenhos efetuados 
durante a vigência do contrato.  
11.3. Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, Regulamentos e demais 
dispositivos legais, nas obrigações da futura contratada, também se incluem os dispositivos a seguir:  
11.3.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e 
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cinco por cento) do valor contratual atualizado ou até o limite da modalidade licitada, de acordo com o Art. 
65, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
11.3.2. Comunicar a contratante verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou 
parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;  
11.3.3. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto com as devidas garantias inclusas, não 
podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa;  
11.3.4. Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive parafiscais), 
que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação;  
11.3.5. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na entrega 
do objeto.  
11.4. Caso, a qualquer tempo a contratante ou a contratada, sejam favorecidas com benefícios fiscais, 
isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço;  
11.5. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
12. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:  
 
12.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ocorrer conforme especificações contidas no Termo de 
Referência contidas (ANEXO X) deste Instrumento Convocatório.  
12.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante nota de empenho, a qual poderá ser entregue 
diretamente na empresa, via correio eletrônico, devendo nesta constar: data, valor unitário dos objetos, 
quantidade solicitada, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.  
 
13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:  
 
13.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste Edital; 
13.2. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições do item 14 do edital.  
13.3. Será declarada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as 
exigências constantes do Instrumento Convocatório.  
13.4. Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, a 
seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a 
data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.  
13.5. No julgamento da habilitação e das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação.  
13.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o entendimento da 
proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os direitos 
dos licitantes.  
13.7. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes.  
13.8. Se a proposta ou o MENOR PREÇO GLOBAL, não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar 
com o participante para que seja obtido preço melhor;  
13.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 
valor estimado para a contratação;  
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13.10. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
14. DA HABILITAÇÃO:  
 
14.1. A(s) licitante(s) deverá (ão) apresentar, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos abaixo 
mencionados, em uma via, em original ou cópia autenticada, no cartório competente ou cópia autenticada por 
servidor da CPL/CVMV, devidamente atualizados e redigidos em Língua Portuguesa, Porém, não serão 
aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos “fac-símile”, bem como aquelas que se encontrarem ilegíveis.  
  
14.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
14.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
14.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
competente, em se tratando de Sociedades Comerciais. No caso de Sociedades por Ações, além dos Estatutos 
Sociais, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores; 
14.2.3. 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; 
14.2.4. No caso de Sociedade simples, inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
 
14.3.  DA REGULARIDADE FISCAL: 
14.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
14.3.1.1. Certidão Regularidade de Débitos perante Dívida Ativa da União; podendo ser Certidão Positiva 
com Efeito de Negativa, quando couber; 
14.3.1.2. Certidão Regularidade de Tributos Estaduais; podendo ser Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa, quando couber; 
14.3.1.3. Certidão Regularidade de Tributos Municipais; podendo ser Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa, quando couber. 
14.3.2. Certidão de Regularidade com o FGTS – CRF/FGTS (Lei 8.036/90), expedida pela Caixa 
Econômica Federal; Podendo ser Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 
14.3.3. Certidão Negativa de Débitos, relativa à Seguridade Social – CND/INSS (Lei 8.212/91), expedida 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social; Podendo ser Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 
 
14.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
14.4.1. Certidão Negativa de Recuperação Judicial expedida pelo Poder Judiciário do estado onde for a sede 
ou filial da Licitante, conforme Lei n° 11.101/05 (falência e concordatas); 
 
14.5. DA REGULARIDADE TRABALHISTA: 
14.5.1. Certidão Regularidade de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei 12.440/11); Podendo ser Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa. 

 
14.6. DAS DECLARAÇÕES:  
 
a) Declaração de que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, em conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal 
(Anexo IV);  
b) Declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese 
do licitante ser uma ME ou EPP) (Anexo V);  
c) Declaração de que inexistem fatos supervenientes ao seu cadastramento junto a CVMV – Câmara de 
Vereadores do Município de Vilhena – RO, impeditivos para a sua habilitação na presente licitação (Anexo 
VI);  
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d) Declaração que não há vinculo empregatício com a CVMV – Câmara de Vereadores do Município de 
Vilhena – RO, ou Administração Pública dos proprietários, sócio, gerentes e diretores, bem como do 
representante designado para representar a empresa neste procedimento licitatório.  
 
14.7.ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
14.7.1.Atestado de Capacidade Técnica em nome da Licitante, onde atesta que forneceu serviço igual ou 
similar deste Termo de Referencia que teve um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido 
fielmente com suas obrigações. 
 
14.8. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela pregoeira, se emitidas nos 
últimos 30 (trinta) dias corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela internet, fica condicionada à 
confirmação no endereço eletrônico específico;  
14.9. Depois de solicitado pela pregoeira, a empresa que ofertou o melhor preço ou lance deverá enviar a 
documentação original ou cópias autenticadas em cartório conforme item 9, para endereço descrito no item 
8.2 no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do encerramento da sessão pública, sob pena de 
inabilitação.  
14.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:  
 
a)  se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;  
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, 
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 
c) se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for 
filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial. 
 
15. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:  
 
15.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;  
15.2.  Em até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão e licitante 
poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão, devendo o licitante mencionar o número do 
pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se via e-mail: licitacao.cmv@gmail.com. Ao 
transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pela Pregoeira e equipe de apoio responsável, para não 
tornar sem efeito, pelo telefone (69) 3321-4333, ou ainda, protocolar o original junto a CVMV – Câmara de 
Vereadores do Município de Vilhena – RO, no horário das 07hrs00min às 13hrs00min, de segunda-feira a 
sexta-feira, no endereço supracitado no item 8.2.  
15.3. Caberá a pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração das especificações técnicas, 
decidir sobre a petição.  
15.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  
15.5. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo de 03 (três) minutos clicando no 
botão ENTRAR C/ RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em local próprio sua intenção com 
registro da síntese das suas razões.  
 
a) A Pregoeira caberá o juízo de admissibilidade;  
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for suficientemente 
justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante;  
b) Aceito o recurso pela Pregoeira, será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias 
úteis.  
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente;  
 
15.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;  
15.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;  
15.8. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo;  
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15.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
16. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
 
16.1. Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às 
penalidades de:  

a) advertência escrita;  
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, 

limitada esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;  
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;  
d) multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 

e) 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 
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nos incisos anteriores. 
 
16.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
  
17. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:  
 
17.1.  A contratação será formalizada mediante a emissão e retirada do instrumento contratual;  
17.2. Como condição para celebração do instrumento contratual, a Licitante Vencedora deverá manter as 
mesmas condições de habilitação;  
17.3. Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/93 será firmado contrato com a licitante vencedora desta 
contratação, regulando a relação entre a Administração-CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
17.4. A CONTRATANTE convocará a empresa para assinatura do Contrato Administrativo, conforme 
Minuta de Contrato, anexo ao Edital de Licitação;  
17.5. Para assinatura do Contrato Administrativo, a empresa terá o prazo de 03 (três) dias úteis após a 
convocação, permitindo-se a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº. 8.666/93 
e suas alterações, ressalta-se que o prazo que se refere ficará interrompido durante o decorrer do envio do 
transporte pelos Correios (SEDEX) através de comprovante de postagem; 
17.6. É condição para pagamento que o Contrato decorrente da contratação esteja devidamente assinado 
pelas partes e publicado em diário oficial do município; ou até mesmo 
17.7. Tratando-se de compra pontual sendo assim o termo de Contrato poderá ser substituído pela Nota de 
Empenho e Autorização de Compras, nos termos do Art. 62, da Lei nº. 8.666/93, dependendo, neste caso, de 
parecer favorável da Presidência. 
  
18.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

18.1.  As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, quando ordenada, se dará através da 

seguinte dotação orçamentária: 

SECRETARIA UNID. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA DE DESPESA 
Fundo Especial da Câmara de Vereadores 
do Município de Vilhena/RO 

22.01.01.031.0065.1163 3.3.90.39.00.00 

 
19. PAGAMENTO:  

 
19.1. O Pagamento será efetuado à licitante vencedora até o 15º (decimo quinto) dia útil, mediante 
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela comissão competente (CRMS), bem como certidões 
negativas e posterior liberação pela Controlaria. 
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19.2. A nota fiscal que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. Nesse caso, o prazo 
começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal, corrigida.  

  
20. REAJUSTAMENTO:  

 
20.1. Os descontos informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a 
vigência do contrato.  
20.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de revisão dos preços em 
face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei Federal 8.666/93.  

  
21. GARANTIA:  

 
21.1. A licitante vencedora ficará obrigada a garantir os padrões de qualidade, conforme as Normas técnicas 
exigidas pelo órgão responsável em cada item especificado neste Termo de Referência, as quais deverão ser 
respeitadas, conforme direitos do consumidor, obrigando-se a substituir todos aqueles que estiverem fora do 
padrão, sem quaisquer ônus para esta Autarquia, até o efetivo atendimento das referidas propostas; 
21.2.A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes 
de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado, com fulcro no Art. 70 da Lei 8.666/93. 
21.3.As mudas/plantas deverão estar em perfeito estado de conservação, protegidas em embalagens 
apropriada e livres de pragas e doenças, e que o fornecedor devera prestar assistência técnica e substituição 
das mudas que vierem morrer dentro do prazo de 3 (três) meses, após a entrega, realizando o plantio das 
plantas ornamentais, arvores palmeiras, gramados, e demais itens vegetais que compõe o paisagismo, ficando 
em sua responsabilidade a substituição e replantio dos itens que não sobreviverem no período acima 
mencionado. 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
22.1.Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os 
serviços/produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 
22.2.Emitir nota de empenho a crédito do(s) fornecedor(es) no valor total correspondente ao serviço 
solicitado; 
22.3.Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 
22.4.Conferir os serviços recebidos e as notas fiscais se os mesmos estão de acordo com a nota de empenho; 
22.5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos 
estabelecidos; 
22.6.Fiscalizar a entrega dos serviços podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, no todo ou em 
parte, qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo. 
22.7.Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do 
contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; 
22.8.Pagar a nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma prevista neste Termo de Referência.   
 
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 
23.1.Fornecer os objetos da licitação conforme especificações e preços propostos na licitação, e nas 
quantidades solicitadas pela CONTRATANTE; 
23.2.Entregar os serviços contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições; 
23.3.Comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de 
vencimento da entrega dos serviços, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 
23.4.Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete; 
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23.5.Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela Administração 
da CVMV, conforme previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; 
23.6.Assumir toda responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da 
adjudicação da presente licitação; 
23.7.Garantir a qualidade dos serviços entregues, bem como substituir qualquer serviço que não esteja dentro 
dos padrões de qualidade e conforme as condições previstas neste Termo; 
23.8.Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CVMV e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 

23.8.1. Manter durante a execução do contrato e/ou empenho todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 
23.9. Fornecer todos os materiais e estruturas necessárias para a execução dos serviços; 
23.10. Fornecer ferramentas, equipamentos e materiais (adubo, substrato, esterco, defensivos e etc.), 
indispensáveis à boa execução dos serviços de paisagismo; 
 
24. DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
24.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a CVMV – Câmara de 
Vereadores do Município de Vilhena – RO, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A 
pregoeira poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 
abertura;  
24.2.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou 
a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis; 
24.3.  É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;  
24.4.  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;  
24.5.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;  
24.6.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da CVMV, a finalidade e a segurança 
da contratação;  
24.7.  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em jornal de 
publicação diária;  
24.8.  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira;  
24.9.  Não cabe à LICITANET qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor 
com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de 
serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.  
24.10.  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de 
Vilhena – RO, considerado aquele a que está vinculado a Pregoeira; 
24.11.  A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 07:00 às 13:00 horas, 
(horário de Rondônia) de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na CPLMO/CVMV, localizada na Avenida 
Jô Sato, nº 687 – Jardim América – Vilhena – RO. Para melhores esclarecimentos.  
24.12.  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da 
licitação e não será devolvida ao proponente;  
24.13.  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, desde que não haja comunicação da Pregoeira em 
contrário.  
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 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação pertinente. 
 
25. ANEXOS 
 
25.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: 
 
ANEXO I – Objeto da Licitação.  
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial.  
ANEXO III – Minuta de Contrato.  
ANEXO IV – Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa.  
ANEXO V – Modelo declaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte.  
ANEXO VI – Declaração de inexistência de fatos impeditivos.  
ANEXO VII – Declaração de Autenticidade.  
ANEXO VII – Declaração de Aceitação do Edital.  
ANEXO IX – Modelo de Declaração Não emprega Servidor Público.  
ANEXO X – Termo de Referência. 
ANEXO XI – Porjeto de Paisagismo.  
 
26. DO FORO 
 
27.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Vilhena/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a Licitação e 
procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
 
 

Vilhena/RO, 29 de outubro de 2018. 
 
 
 
 

MIKELI FERNANDES CUNHA 
Pregoeira 

Portaria nº097/2018 
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO QT. UNID. 
VALOR            
MÉDIO 

UNIT. R$ 

VALOR 
MÉDIO               

TOTAL R$ 

01 
Prestação de serviço de paisagismo, nas 
instalações do prédio da CVMV conforme 
descrito neste Termo de Referência. 

1 Serv. R$ 5.633,33 R$ 5.633,33 

02 Buxinho com no mínimo 30 cm de diâmetro. 50 Unid. R$ 73,33 R$ 3.666,50 

03 Fênix de no mínimo 1,5 metros de altura. 14 Unid. R$ 290,00 R$ 4.060,00 

04 Tapete de Grama Esmeralda  2.000 M² R$ 21,27 R$ 42.540,00 

05 Ipê Amarelo de no mínimo 2 metros de altura. 11 Unid.  R$ 105,00 R$ 1.155,00 

06 Moreia Branca de no mínimo 50 cm de altura. 160 Unid. R$ 47,67 R$ 7.627,20 

07 Nandina de no mínimo 1,5 metros de altura. 50 Unid. R$ 211,67 R$ 10.583,50 

08 
Palmeira imperial de no mínimo 5 metros de 
altura. 

16 Unid. R$ 2.566,67 R$ 41.066,72 

09 Rafia de no mínimo 1,5 metros de altura. 20 Unid. R$ 63,33 R$ 1.266,60 

VALOR TORAL ESTIMADO R$ R$ 117.598,85 
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(apresentar em papel timbrado da empresa licitante) 
 

 
ANEXO II 

 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 
Prezados Senhores, 
 
Após cuidadoso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO 002/2018/FECAM, em referência, 
seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com 
as condições estabelecidas no referido Edital. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAISAGISMO/ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUDAS/PLANTAS/INSUMOS A 
SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DA CVMV – CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE 
VILHENA/RO.  

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
EMPRESA CNPJ TELEFONE 

   
FAX CELULAR E-MAIL 

   
BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

   
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

NOME CARGO CPF/MF CI/RG 
    

TELEFONE FIXO CELULAR 01 CELULAR 02 
 
 
 

ITEM UNID.  DESCRIÇÃO DO OBJETO QT.  
MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNIT. 

VALOT 
TOTAL 

01       

 
 
1. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data limite para recebimento das propostas. 
2. Prazo de entrega do objeto no local indicado pela – Câmara de Vereadores do Município de Vilhena - RO: 
Conforme Termo de Referência. 
3.Declaramos, sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 002/ 
2018/FECAM, que: 
 
3.1. Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, e todas as demais despesas 
necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência;  
3.2. Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem 
como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;  
3.3. Que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no Pregão Eletrônico Nº 
002/2018/FECAM;  
3.4. Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 
informações, condições locais e grau de dificuldade dos objetos a serem executados;  
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3.5. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;  
3.6. Inexistem fato superveniente impeditivo de sua habilitação;  
3.7. Não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em 
cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.  
3.8. Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por 
qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. 
 
 
 
 

Local e data  
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa e Carimbo do C.N.P.J. 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2018 
 
EMENTA: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
PAISAGISMO/ORNAMENTAÇÃO COM 
FORNECIMENTO DE 
MUDAS/PLANTAS/INSUMOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CÂMARA DE VEREADORES 
DO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO E A 
EMPRESA _________ (Processo Administrativo 
Nº 061/2018).  

 
A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VILHENA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.390.977/0001-13, sediada na Av. Jô Sato, nº 687, bairro Jardim América, Cep: 76.980-691, no Município de 
Vilhena/RO, doravante denominado contratante, neste ato representada por seu Presidente em Exercício, Vereador 
Adilson José Wiebbelling de Oliveira, brasileiro, (profissão), (estado civil), portador do RG nº ____, inscrito no 
CPF/MF sob o nº _______, residente e domiciliado na ___________, no Município de Vilhena/RO, e a empresa 
_________________, inscrita no CNPJ sob nº _______, com sede na _______________________, na cidade de 
___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _________________, ________, 
_______, ________, portador do RG nº ________ Emissor: _______ e do CPF nº ___________, residente e 
domiciliado na _______________________, pactuam o presente Contrato na conformidade das cláusulas e condições a 
seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO): O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços por parte da 
CONTRATADA em Serviço de Paisagismo/Ornamentação com fornecimento de Mudas/Plantas/Insumos a serem 
realizados no prédio da Câmara de Vereadores de Vilhena, e ainda das demais especificações constantes do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 002/2018/FECAM e do Termo de Referência que lhe é integrante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR): A presente contratação obedecerá ao 
estipulado neste Contrato, bem como fica vinculada às disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 
002/2018/FECAM, constante do Processo Administrativo nº 061/2018/FECAM, e aos documentos de habilitação e de 
proposta de preços apresentados pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO REGIME DE EXECUÇÃO): A execução dos serviços se dá por regime de execução 
indireta, na modalidade de empreitada por preço global (art. 6º, VIII, “a”, Lei nº 8.666/93). 
 
CLÁUSULA QUARTA (DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO): Ao 
presente contrato se aplicam os ditames da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002, bem como são reconhecidos à 
CONTRATANTE os seus direitos de Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA (DO VALOR, DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO): O valor estimado do 
presente contrato é de R$ ____________________, sendo que, pelos serviços de Paisagismo/Ornamentação com 
fornecimento de Mudas/Plantas/Insumos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis, salvo, o disposto no item 20 do 
Edital de Licitação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento pelo serviço somente será realizado após análise e validação por 
equipe técnica da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Cumpridas as condições descritas no Parágrafo Segundo e sendo prestados os 
serviços, o pagamento será realizado até o 15º (décimo quinto) dia útil, mediante apresentação da Nota Fiscal e das 
certidões comprobatórias das regularidades fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA, bem como da 
verificação de sua regularidade pela comissão competente e liberação pela Controladoria. 

PARÁGRAFO QUARTO: Os pagamentos serão efetuados mediante depósito ou transferência eletrônica para 
conta corrente bancária indicada pela CONTRATADA, cujo número, banco e agência deverão ser informados por esta 
na proposta. 
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CLÁUSULA SEXTA (DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA): As despesas decorrentes do 
presente contrato correrão a conta da seguinte programação: Câmara de Vereadores do Município de Vilhena/RO, 
Unidade Orçamentária 01.01.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades do Legislativo, Elemento de Despesa 
3.3.90.39.00.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE): São obrigações da CONTRATANTE: 
I - Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os 
serviços/produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 
II - Emitir nota de empenho a crédito do(s) fornecedor(es) no valor total correspondente ao serviço solicitado; 
III - Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 
IV - Conferir os serviços recebidos e as notas fiscais se os mesmos estão de acordo com a nota de empenho; 
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando 
todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 
VI - Fiscalizar a entrega dos serviços podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, no todo ou em parte, qualquer 
execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo. 
VII - Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, 
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; 
VIII - Pagar a nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma prevista neste Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA): A CONTRATADA deverá zelar pelo fiel 
cumprimento do objeto deste Contrato, com obediência às normas legais e regulamentes, à boa-fé, e às obrigações já 
especificadas no do Edital de Licitação e no Termo de Referência. 
I - Fornecer os objetos da licitação conforme especificações e preços propostos na licitação, e nas quantidades 
solicitadas pela CONTRATANTE; 
II - Entregar os serviços contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições; 
III - Comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da 
entrega dos serviços, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 
IV - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete; 
V - Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela Administração da CVMV, 
conforme previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; 
VI - Assumir toda responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da adjudicação da 
presente licitação; 
VII - Garantir a qualidade dos serviços entregues, bem como substituir imediatamente qualquer serviço que não esteja 
dentro dos padrões de qualidade, após notificação formal da CVMV que estiverem em desacordo com as especificações 
previstas neste Termo; 
VIII - Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CVMV e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 
IX - Manter durante a execução do contrato e/ou empenho todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
X - Fornecer todos os materiais e estruturas necessárias para a execução dos serviços; 
Fornecer ferramentas, equipamentos e materiais (adubo, substrato, esterco, defensivos, aterro e etc.), indispensáveis à 
boa execução dos serviços de paisagismo; 
 
CLÁUSULA NONA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA): O presente contrato terá vigência pelo prazo de 3 (três) meses, a 
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DO REAJUSTE): Os descontos informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão 
fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
revisão dos preços em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65, 
inciso II, alínea “d” da Lei Federal 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS): Em caso de 
inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades de:  

a) advertência escrita;  
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, limitada esta 

a 10 (dez) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;  
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de recusa de assinatura do termo contratual, ou de sua aceitação ou 

retirada, ou em caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;  

d) multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão 
do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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e) 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 autoridade que aplicou a sanção, 
depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base nos incisos anteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA RESCISÃO CONTRATUAL): O presente contrato poderá ser rescindido 
pelos motivos relacionados nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, e poderá operar-se por:  
a) rescisão amigável, mediante termo escrito no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 
Administração;  
b) por ato unilateral da CONTRATANTE, mediante notificação escrita, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993; ou  
c) por decisão judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DAS GARANTIAS): A licitante vencedora ficará obrigada a garantir os 
padrões de qualidade, conforme as Normas técnicas exigidas pelo órgão responsável em cada item especificado neste 
Termo de Referência, as quais deverão ser respeitadas, conforme direitos do consumidor, obrigando-se a substituir 
todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem quaisquer ônus para esta Casa de Leis, até o efetivo atendimento das 
referidas propostas; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado, com fulcro no Art. 70 da Lei 8.666/93; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As mudas/plantas deverão estar em perfeito estado de conservação, protegidas 
em embalagens apropriada e livres de pragas e doenças, e que o fornecedor devera prestar assistência técnica e 
substituição das mudas que vierem morrer dentro do prazo de 3 (três) meses, após a entrega, realizando o plantio das 
plantas ornamentais, arvores palmeiras, gramados, e demais itens vegetais que compõe o paisagismo, ficando em sua 
responsabilidade a substituição e replantio dos itens que não sobreviverem no período acima mencionado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DO FORO): As partes elegem o foro da Comarca de Vilhena/RO para nele serem 
dirimidos quaisquer litígios oriundos da interpretação do presente instrumento. 
 
E por estarem, assim, justos e contratados, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, cujo 
resumo deverá ser publicado pela CONTRATANTE no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 
8.666/93. 
 
 

Vilhena/RO, ____ de _________ de _____. 
 
 
 

____________________________________________________ 
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VILHENA 

CONTRATANTE 
Vereador-Presidente 

 
 
 

_____________________________________________________ 
CONTRATADA 

Representante Legal 
 
 
 

 Visto: 
 

Assessoria Jurídica CVMV 
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ATO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO Nº____/2018  

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 002/2018/FECAM 
 
 
 

Licitação na Modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2018/FECAM 
Tipo: Menor Preço Global  
Processo Adminsitrativo nº 061/2018  

 
 

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICPIO DE VILHENA/RO  
 
CONTRATADA: __________________________, CNPJ nº _______________________. 
 
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ____________________,  

 
 

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Paisagismo/Ornamentação com 
fornecimento de Mudas/Plantas/Insumos a serem realizados no prédio da CVMV - Câmara de Vereadores do 
Município de Vilhena, de acordo com as condições, quantidades e especificações constantes no Instrumento 
Convocatório do Pregão Eletronico nº 002/2018/FECAM, no Termo de Referência (Anexo X) e demais 
Anexos, e informações contidas no Edital.  

 
Prezado Senhor (a),  

 
Comunicamos que o processo licitatório supra, fora devidamente homologado por meio de Ato de 
Ratificação do Presidente desta Casa de Leis, restando como vencedora a proposta apresentada por Vossa 
Senhoria, conforme documentação acostada aos autos licitatórios.  
 
Portanto, fica convocado V. S., para no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da 
presente convocação, firmar o respectivo Instrumento Contratual e iniciar o fornecimento do objeto ora 
contratado.  

 
Vilhena/RO, _______ de _________ de 2018.  

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VILHENA   
PRESIDENTE/VEREADOR 

CONTRATANTE 
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ANEXO IV 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO 

DO MENOR 
 
 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2018/FECAM 
 
 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº. _________________, por intermédio de seu 
representante legal, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
OBSERVAÇÃO: Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes deverá declarar essa condição. Esta 
declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante ou que tenha o carimbo do CNPJ. 
 
 
 
 

................................................ 
(data) 

 
 
 

............................................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE  

 
 
 

(Razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu 
representante legal, o (a) Sr. (a.) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador (a) da Carteira de 
Identidade nº. . . . . . . . . . . . . . .. e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto 
no subitem 14.7 deste Edital, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018/FECAM sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: ( ) 
MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, alterado 
pela Lei Complementar 147/14 art. 43; ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 
3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, alterado pela Lei Complementar 147/14 art. 43. Declara 
ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela Lei Complementar 147/14 art. 43. 

 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
(data) 

 
 
 

............................................................................... 
Nome e assinatura do Representante legal 

CNPJ DA EMPRESA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS.: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 
 
 
 
 
 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VILHENA 
PALÁCIO VEREADOR NADIR ERENO GRAEBIN 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Proceso: 61/2018 

Nº Folhas:______ 

Rubrica:________ 

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante) 
  
 

ANEXO VI 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CGC  nº 
____________________________, sediada na (endereço 
completo)___________________________________, declara , sob as penas da lei, que até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 

 
................................................ 

(data) 
 
 
 

............................................................................... 
Nome e assinatura do Representante legal 

CNPJ DA EMPRESA  
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ANEXO VII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE  
 
 
 
 
 
 
Pelo presente, a empresa _______________________, situada a Rua_____________, n.º _______, 
devidamente inscrita no CNPJ n.º __________________, declara para fins de participação na Licitação 
denominada Pregão Eletrônico Nº 002/2018/FECAM, instaurada pelo CVMV – Câmara de Vereadores do 
Município de Vilhena-RO, conforme edital supra referenciado, que assume inteira responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação. 
 
 
 

 
 
 

................................................ 
(data) 

 
 
 

............................................................................... 
Nome e assinatura do Representante legal 

CNPJ DA EMPRESA  
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 
 
 
EMPRESA: ........  
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico Nº 002/2018/FECAM 
 
 
A  
Pregoeira  
 
CVMV – Câmara de Vereadores do Município de Vilhena - RO  
 
 
 
Senhora Pregoeira,  
 
 
Para fins de participação da licitação denominada Pregão Eletrônico Nº 002/2018/FECAM, tendo tomado 
conhecimento do Edital correspondente, D E C L A R A M O S que aceitamos plenamente os termos e 
condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos. 
 
 
 

     
................................................ 

(data) 
 
 
 

............................................................................... 
Nome e assinatura do Representante legal 

CNPJ DA EMPRESA  
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ANEXO IX 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 
 
 
A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do 
CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente 
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 
(data) 

 
 
 

............................................................................... 
Nome e assinatura do Representante legal 

CNPJ DA EMPRESA  
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ANEXO X 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
27. DO OBJETO 
 
27.1. O presente Termo de Referência trata-se de contratação de empresa especializada para prestação de 
Serviço de Paisagismo/Ornamentação com fornecimento de Mudas/Plantas/Insumos a serem realizados no 
prédio da CVMV – Câmara de Vereadores do Município de Vilhena. Através de Pregão Eletrônico. 
 
28. DA JUSTIFICATIVA 
 
28.1. A contratação de empresa especializada no objeto deste Termo de Referência, consiste em realizar 
aquisição de forma legal, através de procedimento licitatório. 
28.2.O paisagismo não é apenas a criação de jardins através do plantio desordenado de algumas plantas 
ornamentais, é uma técnica artesanal aliada à sensibilidade, que procura reconstituir a paisagem natural 
dentro do cenário devastado pelas construções. Requer conhecimentos de botânica, ecologia, variações 
climáticas regionais e estilos arquitetônicos. 
28.3. A criação de jardins internos (paisagismo de áreas internas) comprova a necessidade do ser humano em 
manter-se ligado à natureza. A adoção de paisagismos nas organizações sem dúvida proporciona um 
ambiente de trabalho mais harmônico e prazeroso aos seus colaboradores e visitantes desta Casa de Leis. 
 
29. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO 
 

QT. UNID. ESPECIFICAÇÃO 

1 Serv. 
Prestação de serviço de paisagismo, nas instalações do prédio da CVMV conforme 
descrito neste Termo de Referência. 

50 Unid. Buxinho com no mínimo 30 cm de diâmetro. 

14 Unid. Fênix de no mínimo 1,5 metros de altura. 

2.000 M² Tapete de Grama Esmeralda  

11 Unid. Ipê Amarelo de no mínimo 2 metros de altura. 

160 Unid. Moreia Branca de no mínimo 50 cm de altura. 

50 Unid. Nandina de no mínimo 1,5 metros de altura. 

16 Unid. Palmeira imperial de no mínimo 5 metros de altura. 

20 Unid. Rafia de no mínimo 1,5 metros de altura. 

 
29.1.Considerando que as quantidades foram estimadas através de projeto de paisagismo e aprovado pelo 
Presidente desta Casa de Leis. 
29.2.Todas as plantas, árvores e gramas deveram ser colocadas/plantadas em seus respectivos locais 
conforme descriminado no projeto de paisagismos e relatório oriundo do projeto, a empresa devera 
fornecer juntamente com a mão de obra todas as ferramentas e materiais (adubo, aterro, substrato, 
esterco, defensivos e etc.), necessários para a realização dos serviços de paisagismo a serem realizados 
no prédio da CVMV. 

 
30. ESTIMATIVA DE VALOR  
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30.1.O valor desta contratação esta baseado em três pesquisas de preços levantados pela CONTRATANTE, 
conforme as cotações anexas, em que fora realizado o valor médio entre as três pesquisas. 
 
31. DO AGRUPAMENTO DO OBJETO EM LOTE ÚNICO 

 
O agrupamento em LOTE ÚNICO justifica em razão da possibilidade de competição potencial, sem 
restringir a participação de empresas devidamente habilitadas e autorizadas. 
Ademais, a racionalização dos custos operacionais na gestão do contrato é também justificativa que vai ao 
encontro dos entendimentos recentes do TCU, que ao proferir o Acórdão n. 3140/2006-TCU, onde a licitação 
por lote único seria a amis eficiente para à administração: 

 
“Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada adotado nesse parecer 
utilizou uma excessiva pulverização dos serviços. Para cada um de cinco prédios, previram-
se vários contratos (ar condicionado, instalações elétricas e eletrônicas, instalações 
hidrossanitárias, civil). Esta exagerada divisão de objeto pode maximizar a influência de 
fatores que contribuem para tornar mais dispendiosa a contratação (...) embora as 
estimativas numéricas não mostrem consistência, não há nos autos nenhuma evidência no 
sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administração. Ao 
contrário, os indícios são coincidentes em considerar a licitação global mais econômica.” 

 
Quando se tem vários fornecedores envolvidos, é comum um fornecedor transferir ao outro a 
responsabilidade pelo problema, deixando a CONTRATANTE a tarefa de diagnosticar com precisão o 
problema, após o que então terá condições de imputar responsabilidades e penalidades pelo descumprimento 
de obrigações contratuais, o que nos leva optar pela contratação de um único fornecedor responsável pelo 
serviço e fornecimentos das mudas/plantas e por sua garantia. A interlocução com um único parceiro facilita 
e agiliza os trabalhos de diagnóstico e correção de problemas, assegurando economia à CONTRATANTE 
por não ter seus trabalhos interrompidos por longo período de tempo à espera de soluções isoladas como no 
caso de contratação de fornecedores de partes da solução. 
Desta forma, o próprio TCU reconhece que o loteamento de itens é perfeitamente justificável quando se 
busca promover a economia de escala e a eficiência da gestão dos contratos administrativos no setor público, 
quando preenchidos os requisitos legais e se verifica que não haverá restrições de participações no certame. 
 
32. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:  
 
32.1.A entrega do objeto da contratação desta licitação ocorrerá de acordo com o projeto de paisagismo da 
CONTRATANTE, a qual emitira empenho dos serviços a serem realizado no prédio da CVMV; 
32.2. O serviço de paisagismo devera ser realizado pela CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias, após o 
recebimento da nota de empenho e/ou assinatura do contrato; 
32.3. O serviço de paisagismo deverá ser realizado em horário comercial, nas dependências da CVMV, 
situado na Avenida Tancredo Neves, nº 4308 – Jardim América, neste Município de Vilhena / RO – CEP 
76.980-706; 
32.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação das mudas e plantas até as dependências da CVMV 
é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CVMV responsável pelo 
fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte; 
32.5. O serviço de paisagismo dessa licitação assim que finalizado será recebido PROVISORIAMENTE, 
pela comissão de recebimento juntamente com o jardineiro, para fins de conferência do critério quantitativo;  
32.6. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o serviço deverá ser substituído/refeito, por conta e 
ônus da CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo 
de entrega; 
32.7.O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade 
do serviço fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas. 
 
33. DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO:  
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33.1.  Tratando-se de compra pontual sendo assim o termo de Contrato poderá ser substituído pela Nota de 
Empenho e Autorização de Compras, nos termos do Art. 62, da Lei nº. 8.666/93, dependendo, neste caso, de 
parecer favorável da Presidência; 
 
34. DA RESCISÃO DO CONTRATO:  
 
34.1. A inexecução total ou parcial do contrato ou outro equivalente enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as prevista em lei ou regulamento administrativo; 
 
35. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  
 
35.1. As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução do objeto 
contratado. 

 
36. DA GARANTIA  
 
36.1. A licitante vencedora ficará obrigada a garantir os padrões de qualidade, conforme as Normas técnicas 
exigidas pelo órgão responsável em cada item especificado neste Termo de Referência, as quais deverão ser 
respeitadas, conforme direitos do consumidor, obrigando-se a substituir todos aqueles que estiverem fora do 
padrão, sem quaisquer ônus para esta Casa de Leis, até o efetivo atendimento das referidas propostas; 
36.2. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes 
de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado, com fulcro no Art. 70 da Lei 8.666/93; 
36.3. As mudas/plantas deverão estar em perfeito estado de conservação, protegidas em embalagens 
apropriada e livres de pragas e doenças, e que o fornecedor devera prestar assistência técnica e substituição 
das mudas que vierem morrer dentro do prazo de 3 (três) meses, após a entrega, realizando o plantio das 
plantas ornamentais, arvores palmeiras, gramados, e demais itens vegetais que compõe o paisagismo, ficando 
em sua responsabilidade a substituição e replantio dos itens que não sobreviverem no período acima 
mencionado. 

 
37. DA HABILITAÇÃO  
 
37.1.Poderão participar do Pregão, os interessados do Ramo de atividade relacionada ao objeto que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes do Edital e seus anexos e 
estiverem habilitados para participação de Pregão, desde que: 
Desempenhe atividades pertinentes e compatíveis com o objeto do pregão; 
Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no Edital; 
O não cumprimento dos prazos estabelecidos no edital e anexo poderá acarretar desclassificação da 
empresa; 
 
37.2. DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 
37.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
37.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
competente, em se tratando de Sociedades Comerciais. No caso de Sociedades por Ações, além dos Estatutos 
Sociais, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores; 
37.2.3. 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; 
37.2.4. No caso de Sociedade simples, inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
 
37.3. DA REGULARIDADE FISCAL: 
37.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
37.3.1.1. Certidão Regularidade de Débitos perante Dívida Ativa da União; podendo ser Certidão Positiva 
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com Efeito de Negativa, quando couber; 
37.3.1.2. Certidão Regularidade de Tributos Estaduais; podendo ser Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa, quando couber; 
37.3.1.3. Certidão Regularidade de Tributos Municipais; podendo ser Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa, quando couber. 
37.3.2. Certidão de Regularidade com o FGTS – CRF/FGTS (Lei 8.036/90), expedida pela Caixa 
Econômica Federal; Podendo ser Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 
37.3.3. Certidão Negativa de Débitos, relativa à Seguridade Social – CND/INSS (Lei 8.212/91), expedida 
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social; Podendo ser Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 
 
37.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
37.4.1. Certidão Negativa de Recuperação Judicial expedida pelo Poder Judiciário do estado onde for a sede 
ou filial da Licitante, conforme Lei n° 11.101/05 (falência e concordatas); 
 
37.5. DA REGULARIDADE TRABALHISTA: 
37.5.1. Certidão Regularidade de Débitos Trabalhista – CNDT (Lei 12.440/11); Podendo ser Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa. 
 
37.6. DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
37.6.1. Declaração sob as penas da lei, que a empresa não utiliza em seu quadro funcional a mão-de-obra de 
menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, em 
conformidade com a Lei nº. 9.854, de 27/10/99. 

 
37.7. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
37.7.1.Atestado de Capacidade Técnica em nome da Licitante, onde atesta que forneceu serviço igual ou 
similar deste Termo de Referencia que teve um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido 
fielmente com suas obrigações. 

 
38. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
38.1.Fornecer os objetos da licitação conforme especificações e preços propostos na licitação, e nas 
quantidades solicitadas pela CONTRATANTE; 
38.2.Entregar os serviços contratados estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições; 
38.3.Comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de 
vencimento da entrega dos serviços, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 
38.4.Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete; 
38.5.Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela Administração 
da CVMV, conforme previsto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; 
38.6.Assumir toda responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da 
adjudicação da presente licitação; 
38.7.Garantir a qualidade dos serviços entregues, bem como substituir imediatamente qualquer serviço que 
não esteja dentro dos padrões de qualidade, após notificação formal da CVMV que estiverem em desacordo 
com as especificações previstas neste Termo; 
38.8.Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CVMV e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 
38.8.1. Manter durante a execução do contrato e/ou empenho todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 
38.9. Fornecer todos os materiais e estruturas necessárias para a execução dos serviços; 
38.10. Fornecer ferramentas, equipamentos e materiais (adubo, substrato, esterco, defensivos, aterro e 
etc.), indispensáveis à boa execução dos serviços de paisagismo; 
 
39. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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39.1.Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os 
serviços/produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 
39.2.Emitir nota de empenho a crédito do(s) fornecedor(es) no valor total correspondente ao serviço 
solicitado; 
39.3.Encaminhar a nota de empenho para a contratada; 
39.4.Conferir os serviços recebidos e as notas fiscais se os mesmos estão de acordo com a nota de empenho; 
39.5.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos 
estabelecidos; 
39.6.Fiscalizar a entrega dos serviços podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, no todo ou em 
parte, qualquer execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Termo. 
39.7.Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do 
contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência; 
39.8.Pagar a nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma prevista neste Termo de Referência. 
 
40. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
40.1.A proposta, que compreende a descrição do objeto ofertado de menor preço por item, que deverão ser 
compatíveis com o edital e seus anexos; 
40.2.Serão desclassificadas as propostas que: 
40.2.1.Não atendam às exigências do Edital e seus Anexos; 
40.2.2.Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
40.2.3.Não atendem às características mínimas deste Termo de Referência. 
 
41. DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS:  
 
41.1.Poderão participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente Termo de 
Referência, devidamente qualificado, mediante comprovação das regularidades fiscais, obedecendo à 
legislação que rege a matéria; 
41.2.Não poderão participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:  
41.2.1.Que se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação; 
41.2.2.Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si; 
41.2.3.Que por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão 
da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato 
tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição; 
41.2.4.Empresas estrangeiras que não atenderem as exigências de habilitação, onde tais serão exigidas, 
mediante documentação equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por tradutor 
juramentado de Boas Práticas de Fabricação; 
41.2.5.Empresa que não possua sede e operação de funcionalidade. 
 
42. MECANISMO E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
42.1.Ficará a cargo da CONTROLADORIA da Câmara Municipal de Vilhena, a fiscalização, que registrará 
todas as ocorrências e as deficiências em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
As exigências e a atuação da fiscalização da Controladoria da Câmara Municipal de Vilhena, em nada 
restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne à execução 
do objeto. 
 
43. DAS PENALIDADES 
 
16.1.Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades 
de: 
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a) advertência escrita; 
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, limitada 
esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 
c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano; 
d) multa de 20% (vinte por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 
suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 
e) 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 autoridade que aplicou 
a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base nos incisos anteriores. 
 
44. DAS FONTES DE RECURSOS 
 
44.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste certame, quando ordenada, se dará através da 
seguinte dotação orçamentária: 
 

SECRETARIA UNID. ORÇAMENTÁRIA 
NATUREZA  
DE DESPESA 

Fundo Especial da Câmara de Vereadores do 
Município de Vilhena/RO – FECAM 

22.01.01.031.0065.1163 3.3.90.39.00.00 

 
45. DO PAGAMENTO 
 
45.1.O Pagamento será efetuado à licitante vencedora até o 15º (decimo quinto) dia útil, mediante 
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela comissão competente (CRMS), bem como certidões 
negativas e posterior liberação pela Controlaria. 
45.2. A nota fiscal que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. Nesse caso, o prazo 
começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal, corrigida. 
 
46. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
46.1. Este Termo de Referência tem como base legal a Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns); Lei nº 8.666/93 (institui normas para 
licitações e contratos); Lei nº 8.078/90 (Dispõe sobre a proteção do consumidor); Lei Complementar nº 
123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP); o Decreto nº 5.450/2005 (Regulamenta o pregão, na 
forma eletrônica) e Decreto nº 8538/2015 (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
para as ME e EPP nas contratações públicas); 
46.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as legislações bases citadas no item 19.1 e demais 
normas aplicáveis; 
46.3.A presente licitação proveniente deste Termo não importará necessariamente na contratação da 
adjudicatária, podendo a Administração da CVMV revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
mediante ato escrito e fundamentado, sendo dada a devida ciência aos licitantes, por meio de publicação no 
órgão oficial; 
46.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não sendo a 
CVMV, em nenhuma hipótese, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório; 
46.5.  Mais informações poderão ser adquiridas pelo telefone (69) 3322.4333 ou na sede da CVMV – 
Câmara de Vereadores do Município de Vilhena - RO, situado, na Avenida Jô Sato, nº 687, Jardim América, 
Vilhena/RO, de segunda às sextas-feiras das 07h00min às 13h00min; 
46.6.  O presente Termo de Referência foi elaborado por Alan Rodrigo Teofilo, revisado e aprovado por 
Adilson José Wiebbelling de Oliveira, Presidente/Vereador. 
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47. DO FORO:  
 
47.1. Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
     
 

   Vilhena/RO, 24 de outubro de 2018. 
 
 
Elaborado por: 
 
________________________________ 
Alan Rodrigo Teofilo 
Assessor da Diretoria Administrativa I 
 
 
 
 
 
Aprovo o presente Termo de Referência em ____/____/2018, e autorizo a imediata realização do certame 
licitatório nos termos do art. 38, caput da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, III, e 30, V do Decreto nº 
5450/05. 

 
 

 
Adilson José Wiebbelling de Oliveira 

Vereador/Presidente 
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QUADRO COMPARATIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID. QT. 

FLAVIO 
LADISLAU 

ACIOLI 
89651510234 

JOÃO 
BATISTA 

ALVES 
JARDINAGEM 

ME 

SAMUEL 
LEMOS DOS 

SANTOS 

PREÇO 
MÉDIO 

VALOR               
TOTAL 

1 
Prestação de serviço de paisagismo, nas instalações do prédio da 
CVMV conforme descrito neste Termo de Referência. 

Serv. 1 R$5.500,00 R$6.400,00 R$5.000,00 R$ 5.633,33 R$ 5.633,33 

2 Buxinho com no mínimo 30 cm de diâmetro. Unid. 50 R$70,00 R$90,00 R$60,00 R$ 73,33 R$ 3.666,50 

3 Fênix de no mínimo 1,5 metros de altura. Unid. 14 R$290,00 R$280,00 R$300,00 R$ 290,00 R$ 4.060,00 

4 Tapete de Grama Esmeralda  M² 2.000 R$24,00 R$19,80 R$20,00 R$ 21,27 R$ 42.540,00 

5 Ipê Amarelo de no mínimo 2 metros de altura. Unid.  11 R$120,00 R$95,00 R$100,00 R$ 105,00 R$ 1.155,00 

6 Moreia Branca de no mínimo 50 cm de altura. Unid. 160 R$55,00 R$28,00 R$60,00 R$ 47,67 R$ 7.627,20 

7 Nandina de no mínimo 1,5 metros de altura. Unid. 50 R$220,00 R$185,00 R$230,00 R$ 211,67 R$ 10.583,50 

8 Palmeira imperial de no mínimo 5 metros de altura. Unid. 16 R$2.700,00 R$2.200,00 R$2.800,00 R$ 2.566,67 R$ 41.066,72 

9 Rafia de no mínimo 1,5 metros de altura. Unid. 20 R$70,00 R$60,00 R$60,00 R$ 63,33 R$ 1.266,60 

VALOR DO LOTE COTADO R$  R$ 117.598,85 
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ANEXO XI  
 

PROJETO PAISAGISMO  
Disponivel no endereço eletrônico:  http://transparencia.vilhena.ro.leg.br/portaltransparencia/licitacoes  

 


