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CONTRATO Nº 002/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA E A EMPRESA SANEMIX 

MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 

30.920.288.0001-83 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE DESINFECÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES, 

INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DO CRO/BA, DE ACORDO 

COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 

INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, situado na 

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens nº111, Edf. Liz Corporate, 13ºandar – Caminho das 

Árvores, Salvador - BA, 41.830-560. Telefone: (71) 3114-2527, inscrito no CNPJ sob o n.º 

15.246.655/0001-11, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 

Presidente Dr. Marcel Lautenschlager Arriaga, cirurgião dentista CRO 5172, CPF: 003.028.768-55, RG: 

8633122 – SSP-BA, aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado, a empresa SANEMIX 

MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n° 30.920.288.0001-83, situada na Alameda Rio 

Negro, n° 503, Sala 2020, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Barueri/SP, CEP 06.454-000, 
aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo titular da empresa Sr.  Mauricio Alencar 

Marques, CPF: 268.179.168-52, RG: 24.643.365-6/SSP-SP, tendo em vista o processo de Dispensa de 

licitação nº. 002/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 003/2022, 

resolvem firmar o presente CONTRATO, o qual reger-se-á pelas condições constantes no Termo de 

referência, o qual integra o presente instrumento contratual, como se literalmente estivesse transcrito, 

pelas cláusulas e condições deste termo contratual e em especial à Lei 8.666/93. 
 

1) Dispensa de Licitação n.º 02/2022. 
2) Processo Administrativo n° 03/2022. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

Contratação de empresa especializada para   prestação de serviços de desinfecção geral das 

instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários à execução dos serviços, para atender ao Conselho Regional de Odontologia da 

Bahia na capital e interior, de acordo com as especificações contidas neste instrumento e seus anexos 

e termo de Referência. 

 

 CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO  
 

As aquisições correrão por conta dos recursos da Dotação orçamentária, atestada pela Assessoria 
Contábil do Conselho Regional de Odontologia da Bahia:  

Código de despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 
Pela execução dos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato, o CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA o valor unitário de R$500,00 (quinhentos reais), por desinfecção, 
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correspondendo ao valor global anual de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

A programação de execução do serviço será executada de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, 

sempre procedida de comunicação do gestor do contrato, pelo período de 12 (doze) meses.  

 
§1º – O pagamento dos serviços objeto do presente Contrato será efetuado a vista, até 10 (dez) dias úteis 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que ficará sujeito a conferência. 

 
§2º – Caso haja discordância quanto ao valor consignado no boleto por parte do CONTRATANTE, este 

deverá comunicar, por escrito, à CONTRATADA, ficando suspenso o prazo para o respectivo 

pagamento, até que seja resolvida a controvérsia. 

 
§3º - Ficará garantido ao contratante proceder com as devidas compensações financeiras e penalizações 

por eventuais atrasos dos serviços prestados, bem como proceder com as compensações financeiras em 
caso de eventuais antecipações de pagamento, conforme lhe faculta o Art. 40, XIV, letra “d”, da Lei 

8.666/93. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES  

 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado 

à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

 

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a 

compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito 

de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade superior. 
 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 

execução do serviço, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à 

CONTRATANTE no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e 
escrita da CONTRATANTE. 

 

 CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  

 
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o serviço deste contrato nas condições avençadas e 
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma, no prazo e nas condições estabelecidas no 

Termo de referência. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes deste CONTRATO, garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, de acordo com a Lei 8666/1993: 

a) advertência; 

b) multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste CONTRATO, por dia 

de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega do objeto; 
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c) multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de rescisão causada por 

ação ou omissão injustificada da CONTRATADA; e 

d) multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia de atraso 

injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material rejeitado, após esgotado 

o prazo fixado para substituição, correção ou reparação. 

§ 1º Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação, impedida de contratar com a União por 
prazo não superior a cinco anos. 

 

a) será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto pendurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

União pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto do CONTRATO; 

c) não mantiver a proposta; 

d) falhar ou fraudar na execução do CONTRATO; 

e) comportar-se de modo inidôneo; 

f) fizer declaração falsa; ou 

g) cometer fraude fiscal. 
 

§ 2º As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções, facultada a defesa 
prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 

 

§ 3º Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado deduzindo-se dele o valor 
das entregas aceitas. 

§ 4º A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a possibilidade da 

responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Administração 

Pública. 

 
 

 CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
 

Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art.78 da Lei nº 8666/93 

que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas, 

obedecendo as formas previstas no art.79 da Lei 8.666/93. 

 
§ 1º No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá reter os créditos decorrentes deste 

CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei. 
 

 CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 

O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contrato serão de responsabilidade da 
Gerência Administrativa através de funcionário designado Sr. Edson Costa de Oliveira, de acordo com 

o estabelecido no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO  
 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão 

que se fizer no objeto deste. CONTRATO até vinte e cinco por cento do seu valor inicial. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  
 

 

O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO  
 

Este Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo 

único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE  
 
O preço do serviço objeto deste contrato é fixo e irreajustável. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

 
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas 
e princípios gerais dos contratos. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
 

Fica eleito o foro da cidade de Salvador /BA, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes 

do presente contrato. 

 

§ 1º E por estarem justos e combinados, assinam o presente expedido em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para os mesmos efeitos legais, na presença das Testemunhas abaixo ASSINADAS. 

 
 

 
Salvador/BA, 26 de janeiro de 2022. 

 
 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO 5172, CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 

 

 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADO: SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI  

CNPJ: 30.920.288.0001-83  

Mauricio Alencar Marques 

CPF: 268.179.168-52  

RG: 24.643.365-6/SSP-SP 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO: 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das 

instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários 

à execução dos serviços. 

 

2.  DA DESCRIÇÃO: 

 

2.1 Contratação de serviços de lavagem e desinfecção geral das instalações com aplicação de 

produto sanitizante no piso, salas, cadeiras, mesas, paredes e pilares externos até a altura de 2,00 

metros, piso e paredes de sanitários, ou seja, toda área construída, incluído o fornecimento de todos 

os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para sua execução no escritório do Conselho 

Regional de Odontologia da Bahia. 

 

2.2 DESINFECÇÃO: consiste na esterilização de um ambiente com o intuito de destruir ou deixar 

inativa substância ou organismos patogênicos, tais como germes bacterianos. 

 
ITEM DESCRIÇÃO  APLICAÇÕES V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 Serviços de lavagem e 

desinfecção geral das instalações 

com aplicação de produto 

sanitizante no piso, salas cadeiras, 

mesas, paredes e pilares externos 

até a altura de 2,00 metros, pisos 

paredes de sanitários, ou seja, 

toda área construída, incluído o 

fornecimento de todos os 

matérias, mão de obra e 

equipamentos necessários para 

sua execução. 

 
 
 
 
 
 

24 

 

 

 

 

 

R$ 500,00 

 

 

 

 

 

R$ 12.000,00 

 

3.  DA JUSTIFICATIVA: 

 

3.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva de desinfecção geral das instalações, são 

essenciais e necessários à manutenção dos locais do CRO/BA, proporcionando mais segurança 

no ambiente de trabalho. Tendo em vista que a pandemia gerada pelo coronavírus e a capacidade 

de se espalhar por gotículas invisíveis no ar quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, e 
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como são invisíveis e estão no ar, podem aderir nas superfícies como paredes, pisos, postes, 

armários e outros locais de difícil desinfecção da forma convencional. Uma pessoa não 

contaminada pode tocar estes locais e se contaminar. 

3.2 Faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada com o intuito de executar serviços 

de desinfecção dos terminais de integração de todo e qualquer tipo de vírus e bactérias, em toda à 

área desta autarquia, buscando manter os ambientes em bom estado de salubridade, tanto para a 

segurança pessoal dos funcionários, quanto dos usuários. 

3.3 Os saneantes aplicados formam uma névoa no ar que se espalha atingindo as superfícies ou em 

locais de difíceis a desinfecção normal.  

3.4 Segundo estudo publicado, o vírus pode sobreviver por até 24 horas ou mais dependendo da 

superfície. 

 

4. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

4.1 Será executado a lavagem e desinfecção dos ambientes, como o piso, salas, cadeiras, mesas, 

paredes e pilares externos até a altura de 2,00 metros, piso e paredes de sanitários, ou seja, toda área 

construída, de acordo com as descrições relacionadas a seguir: 

 

4.1.1 Lavagem e Desinfecção, a ser realizada quinzenalmente efetuada por meio de lavagem e 

pulverização e/ou atomização motorizada e/ou elétrica. 

 

4.1.2 Poderá ser utilizado os seguintes produtos conforme NOTA TÉCNICA Nº 

22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA: hipoclorito de sódio 10 a 12%, álcool à 70% e 

produto a base de amônia quaternária (cloreto de benzalconeo) 80%, bem como os produtos 

contidos na NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Devem ser 

seguidas as instruções do fabricante para todos os produtos de desinfecção (por exemplo, 

concentração, método de aplicação e tempo de contato, diluição recomendada, etc.), constantes no 

rótulo (ou bula) do produto.  

 

4.1.3 Metragem CROBA aproximadamente 424 m². 

 

5.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1 Somente devem ser utilizados produtos regularizados na Anvisa, observado o seu prazo de 

validade, seguindo o que determina a NOTA TÉCNICA Nº 22/2020/SEI 2020-BBC7NR - E-DOCS 

- DOCUMENTO ORIGINAL    30/04/2020 16:56 

PÁGINA3/144/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Os produtos desinfetantes aprovados pela 

Anvisa para o combate de microrganismos semelhantes ao novo coronavírus, foram 

disponibilizados no sítio eletrônico da ANVISA.  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br 

5.2 Entregar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste instrumento. 

5.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  
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5.4 Emitir nota fiscal e comprovar regularidade fiscal junto aos órgãos competentes. 

5.5 Designar servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização do serviço prestado.  

5.6 Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir suas obrigações 

dentro dos prazos e condições deste processo.   

5.7 Emitir o aceite do serviço contratado após verificação, rejeitando o que não estiver de acordo 

por meio de notificação à CONTRATADA.  

5.8 Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado para esse 

fim.  

5.9 Efetuar o pagamento do valor previsto nos termos definidos no contrato.  

5.10 Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais. 

 

6.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

6.1 Pela prestação dos serviços/aquisição da mercadoria, objeto do presente contrato, o CRO/BA 

depositará a favor da CONTRATADA, em conta bancária indicada pela interessada, o valor devido 

no prazo de até 10 (dez) dias após a apresentação de nota fiscal devidamente certificada, obedecendo 

ao calendário de pagamento do CRO/BA, sendo vedada a antecipação. 

 

6.2 Do valor contratual serão deduzidos os descontos previstos em Lei. 

 

6.3 É condição para o recebimento dos créditos, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente 

com as notas fiscais, certidões que comprovem sua regularidade fiscal sejam elas, negativas ou 

positivas, com efeito, negativo relativas à: débitos do INSS e FGTS, débitos Municipais, 

Estaduais, Federal, acompanhadas de suas respectivas autenticações. 

 

7.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 As despesas para aquisição objeto deste termo correrão à conta da Classificação Orçamentária, 

constante do CRO/BA destinada para este fim. 

 

8. DAS SANÇÕES 

 

8.1 Em caso de inadimplemento, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas nos 

artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais 

cominações legais cabíveis. 

 

9.  DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA 

 

9.1 A programação de execução do serviço será executada de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, 

sempre procedida de comunicação do gestor do contrato, pelo período de 12 (doze) meses.  

9.2 A execução dos serviços, objeto deste contrato, terá início em até 02 (dois) dias úteis após a 

assinatura do contrato, com duração de 12 (doze) meses. 

9.3 Os serviços deverão ser executados no período noturno, após o encerramento do horário 
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comercial ou aos sábados. 

9.4 Os serviços contratados deverão ser feitos na sede do CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA-BA, Rua Soldado Luiz Gonzaga, n.º 111 – Edf. Liz Corporate, 13º andar 

Caminho das Árvores, CEP: 41820-560 - Salvador – BA. Servidor para contato: Edson Costa 

Oliveira, Tel 1: (71) 3114-2512; Tel 2: (71) 3114-2527. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 A empresa interessada, após leitura do Termo de Referência, poderá efetuar minuciosa 

vistoria em todas as edificações e respectivas instalações, onde serão desenvolvidos os serviços. A 

vistoria deverá ser marcada previamente pela licitante, em horário de expediente normal (de 

09h00min às 17h30min), pelo telefone (71) 3114-2527/2512. Servidor para contato: Edson Costa 

Oliveira. 

10.2 Caso não se interesse em fazer a visita técnica, deverá emitir uma declaração de que conhece 

todos os locais onde o serviço será executado. 

 

 
Salvador/BA, 26 de janeiro de 2022. 

 

 
 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO 5172, CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 
 

 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADO: SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI  

CNPJ: 30.920.288.0001-83  

Mauricio Alencar Marques 

CPF: 268.179.168-52  

RG: 24.643.365-6/SSP-SP 
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