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CONTRATO Nº 016/2022 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA E A EMPRESA ENERLINE 

SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ n° 

23.590.634/0001-47, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO     FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTO NOBREAK, PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DO CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA 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, Edif. 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 n° 5172, CPF: n° 

003.028.768-55, RG: n° 8633122 – SSP/BA, aqui denominada CONTRATANTE e do outro lado, 

a empresa ENERLINE SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ n° 

23.590.634/0001-47, situado na Rua Cristiano Buys, nº 45, Loja, Cabula - Salvador – BA, 41.150-

120. Telefone (71) 3021-4203/ (71) 3431-9747, neste ato representada pelo Sr. Juvenal Machado 

de Aguiar, CPF: 078.085.263-04, CNH: nº 01023853443, aqui denominada CONTRATADA, 

tendo em vista o processo de Dispensa de licitação nº 013/2022, autorizado pelo despacho 

constante no processo administrativo de nº 018/2022, 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 nº 013/2022. 

2) Processo Administrativo n° 018/2022. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento Nobreak, 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 Empresa de 

Assessoria Contábil do Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 

Código de despesa: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos. 
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 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 total de R$ 12.190,00 (doze mil e cento e noventa reais). 
 

§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 deste instrumento contratual será de 30 (trinta) dias contados a partir 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: 
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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; 

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 

Coordenação de TI do Cro-BA, através do funcionário Fernando Gabriel Nascimento, designado 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 e/ou no portal Transparência do CROBA. 
 

 

 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, _____ de ______________ de 20___. 

 

 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

CNPJ: 15.246.655/0001-11 

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO: 5172,  

CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 

 

 
__________________________________________ 

CONTRATADO: ENERLINE SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 23.590.634/0001-47 

Juvenal Machado de Aguiar  

CPF: 078.085.253-04 

CNH: 01023853443 – SSP-PI 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 

TERMO DE REFERÊNCIA  

AQUISIÇÃO DE SISTEMA ININTERRUPTO D ENERGIA – NO-BREAK  
  

1 – INTRODUÇÃO  

  

O presente Termo de Referência estabelece os requisitos mínimos a serem observados para a aquisição de 

sistema ininterrupto de energia - Nobreak, para atender a necessidade dos servidores e ativos de rede 

localizados no setor de Tecnologia da Informação do CRO-BA, e ainda, orientar, descrever e disciplinar, 

todos os procedimentos e critérios que deverão estabelecer o relacionamento técnico entre a CONTRATADA 

e o CROBA.   

  

Os critérios e conceitos pré-definidos neste Termo de Referência têm como objetivo, obter a melhor relação 

custo-benefício para contratação deste objeto, considerando tecnologias disponíveis no mercado, sendo que 

quaisquer componentes e dispositivos aqui não previstos deverão ser objeto de questionamento para 

avaliação da similaridade.   

  

  

2 - DO OBJETO   
  

  

Essa contratação tem como objetivo suprir as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia 

através da aquisição de sistemas ininterrupto de energia - Nobreak, para o setor de Tecnologia da Informação. 

O sistema ininterrupto de energia tem como finalidade proteger e garantir o suprimento de energia elétrica 

das cargas prioritárias dos Servidores e Ativos de Rede de Computadores localizados e geridos na área de 

TI.  

  

  

  

 LOTE ÚNICO   

Item  Quantidade  Especificação  

Valor de  

Referência 

Unitário 

Valor Total de 

Referência  

1  02  
Nobreak de 3Kva  

  
R$ 6.095,00 R$ 12.190,00 

TOTAL     R$ 12.190,00 

Tabela 1: Objeto da contratação  
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3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO NO-BREAK DE 3 KVA   
  

O sistema ofertado deverá ser de alto rendimento, micro processado, “on-line”, senoidal, com dupla 

conversão, onde o inversor alimenta a carga 100% do tempo, com ou sem rede presente na entrada. 

Compatível com uso de grupo gerador e tempo de transferência nulo (igual a zero).  Compõe-se de 

retificador, inversor, banco de baterias, transformador de isolação de saída (a saída do equipamento está 

isolada da entrada), dispositivos de proteção e de sinalização.  Deverá atender a todas as características 

técnicas descritas abaixo:   

 

  

3.1 – Entrada   

a. Tensão: Bivolt (entrada 115- 127/220V).   

b. Variação da Tensão de Entrada: +/- 20%, ou seja, o equipamento deve suportar variações de +/-

20% na entrada de tensão, sem iniciar descarga da bateria.   

c. Fator de Potência de Entrada: 0,98 (Plena Carga)   

d. Frequência de Entrada: 60 Hz (+/-5%)   

e. Conexão de entrada: Bornes.   

  

3.2 – Saída   

a. Tensão: 110V+110V.   

b. Forma de Onda na Saída Senoidal PURA com THD menor que 5% c/ carga linear.   

c. Frequência de Saída: 60 Hz (+/-0,5%), com Oscilador Interno.   

d. Regulação Estática: 2%   

e. Configuração de Saída: Monofásico.   

  

3.3 – Baterias   

a. Tipo: selada, livre de manutenção, com vida útil mínima de 02 anos.   

b. Utilização: disponível para partida a frio, quando necessário.   

c. Autonomia: mínima de 15 minutos à plena carga, expansível via acréscimo de bancos de 

baterias.   

d. Conexão para baterias externas: permite expansão do tempo de autonomia com módulo 

externo de baterias.   

e. O Nobreak deverá ser capaz de ser ligado na ausência de rede elétrica.   

  

3.4 – Alarme Sonoro  
a. Sobrecarga, falha, temperatura alta, operação em bateria, bateria baixa, falha das baterias, sub e 

sobre tensão e erro de frequência.  

 

  

3.5 - Painel   

a. Status: Rede (baixa, normal e alta), bateria (em descarga, baixa e descarregada), sobrecarga, 

falha.   

b. Medidas: Tensão de entrada/saída, porcentagem de bateria, frequência de entrada/saída, 

porcentagem de carga, temperatura do UPS e tempo de autonomia restante do banco de 

baterias.   
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3.6 - Proteções   

a. Sobrecarga / Curto-Circuito: Limitador de corrente.   

b. Contra sobre e subtensão: Transfere para o inversor após limite de estabilização.   

c. Bateria Baixa: Desligamento do inversor para proteger a vida útil da bateria.   

d. Em caso de falha do nobreak, a carga deverá ser transferida para o “by-pass”, mantendo a 

carga isolada.   

e. Surtos e transitórios na entrada.   

  

4 – ACONDICIONAMENTO   
  

O equipamento deverá ser acondicionado em embalagem resistente a transportes rodoviário e/ou aéreo.   

  

5 – PEÇAS SOBRESSALENTES   
  

Deverá ser fornecida uma lista de componentes e placas mais críticas para a manutenção do equipamento. 

Os custos para fornecimento desses materiais deverão ser apenas informados, sem constar do preço final do 

fornecimento.   

  

6 – FERRAMENTAS   
  

Se para instalação e manutenção for necessário utilizarem-se ferramentas especiais, a proponente deverá 

apresentar uma lista dessas ferramentas.  

  

7 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA   
  

As propostas deverão ser acompanhadas de folders, catálogos e/ou manuais dos fabricantes. Além do manual 

de operação do usuário, o fornecedor deverá incluir um manual técnico abrangendo todas as informações e 

procedimentos necessários para que o próprio cliente possa executar a manutenção do equipamento proposto.   

  

8 – LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO   
  

Os equipamentos serão entregues na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, 111 Edif. Liz Corporate, 13º 

Andar - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-560, setor de Tecnologia da Informação. Todas as 

despesas de frete e seguro correrão por conta do fornecedor. O recebimento será formalmente efetuado por 

técnico designado pelo CRO-BA, após a verificação do completo atendimento aos termos do contrato de 

fornecimento.   

 

9 – GARANTIA DO EQUIPAMENTO   
  

Deverá ter um período mínimo de 12 (doze) meses, com início a partir da data de entrega do equipamento, e inclui a 

substituição de todas as peças, componentes e acessórios, sem quaisquer ônus.   

Os serviços em garantia deverão ser prestados pelo fabricante do equipamento ou por rede de assistência técnica do 

próprio fabricante.   

A CONTRATADA deverá apresentar declaração de que o equipamento ofertado tem assistência técnica autorizada no 

Bahia.  

A assistência técnica e o suporte deverão ser efetuados pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada pelo mesmo.   

 

A assistência técnica deverá utilizar apenas peças e componentes originais salvo nos casos fundamentados por escrito 

e aceitos pela Contratante.  
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10. DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO   

 
10.1. Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança, boleto, constando de 

forma discriminada, a efetiva realização do objeto, informando, ainda, o nome e número do banco, a agência e o número 

da conta corrente em que o crédito deverá ser efetuado.   

  

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu 

as seguintes exigências, cumulativamente:   

a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social;   

b) Certidão de regularidade com o FGTS;   

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;   

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;   

e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 

na forma da Lei.   

10.4. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias contados do seu 

recebimento pelo gestor do contrato que deverá encaminhá-lo para pagamento.   

  

11 – NORMAS APLICÁVEIS   
  

O equipamento deverá atender às normas ABNT ou internacionais.   

  

12 – PRAZO DE ENTREGA 
  

20 dias úteis após a assinatura do contrato de fornecimento.  

  

Salvador/BA, ___ de ______________ de 20___. 
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