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DATA DA DISPUTA: 04/11/2022 

HORÁRIO DA DISPUTA: 10h30min (horário de Brasília). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.licitacoes-e.com.br 

CÓDIGO LICITACÕES-E: 968852 

Início acolhimento de propostas: 26/10/2022-09h00min 

Limite acolhimento de propostas: 04/11/2022-09h00min 

Abertura das propostas: 04/11/2022-09h00min.  

 
EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO N° 031/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2022 

TIPO MENOR PREÇO 

(COM DISPUTA) 

 

Torna-se público que o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – 

CRO/BA, CNPJ 15.246.655/0001-11, instituído pela lei n° 8.662/93 sob a forma de Autarquia Federal, por 

meio da Unidade de Compras e Licitações, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento 

MENOR PREÇO POR LOTE, fundamentada no º do artigo 45, §1, I, da Lei n. 8.666/93. 

Justifica-se o uso da ferramenta Dispensa Eletrônica, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 67/2021, como alternativa que confere maior transparência, publicidade, economicidade e 

ampla competição aos procedimentos inerentes à fase de seleção da empresa. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DA DISPENSA 

 

 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

1.1 O objeto da presente dispensa é a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de 

envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de 

negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, CRO-BA, para a execução de suas ações, de 

acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e exigências estabelecidas neste aviso de 

Contratação Direta e seus anexos.  

1.2 Havendo divergência nas especificações com o do sistema Licitações-E, prevalece o descritivo deste 

Edital de Dispensa de licitação. 

 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA 

 

2.1 Poderão participar desta dispensa pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, conforme estabelecido nesta Dispensa de Licitação, e que: 

 

a. Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com administração Pública Estadual; 

b. Não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação 

judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 

c. Não será permitida a participação sob forma de consórcio; 

d. Não sejam declarados inidôneos em qualquer esfera do governo. 

 

2.2 A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste termo, dar-se-á por meio da 

digitação da senha privativa da empresa e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valores 

unitários e totais, exclusivamente por meio eletrônico. 

2.3 A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial www.licitacoes-e.com.br. 

 

3.     DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O credenciamento das empresas dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e 

intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro licitacoes-e.  

3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da empresa ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

Dispensa Eletrônica de Licitação. 

3.3 O credenciamento e a sua manutenção no respectivo cadastro dependerão do registro na Seção de 

Cadastro licitacoes-e. 

3.4 O uso da senha de acesso pela empresa é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à LICITACOES-E ou ao CONSELHO 

REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA-CRO/BA, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5 A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro 

licitacoes-e, para imediato bloqueio de acesso. 

3.6 No caso de perda da senha, poderá ser solicitada nova senha Seção de Cadastro licitacoes-e até às 17 

horas do último dia útil anterior a data de abertura da sessão da dispensa. 

 

4.  DA PROPOSTA ELETRÔNICA 

 

4.1 A empresa será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances; 

4.2 Incumbirá a empresa acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

dispensa, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.3 A Proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL com o valor total por lote, indicando, ainda, o 

valor unitário correspondente a cada item listado, sob pena de ser desclassificada; 

4.4 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação e das especificações técnicas previstas no edital; 
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4.5 Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e do 

atendimento às exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no edital, e, ainda, se está 

ou não enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

4.9 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do publica; se na proposta 

não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

 

5. DA SESSÃO DA DISPENSA 

 

5.1 A partir do horário previsto nesta Dispensa Eletrônica, terá início a sessão pública do Dispensa 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de Preços, recebidas e em perfeita consonância com as 

especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo Termo de Dispensa de Licitação Eletrônica; 

5.2 Somente poderá participar da rodada de lances a empresa que anteriormente tenha encaminhado proposta 

de preços; 

5.3 Dispensa de Licitação com disputa em Sessão Pública: MODO DE DISPUTA: Será adotado para o 

envio de lances nessa dispensa eletrônica o seguinte modo de disputa: COM DISPUTA EM SESSÃO 

PÚBLICA (RANDÔMICO). As empresas apresentarão lances públicos e sucessivos, conforme o critério 

de julgamento adotado nesse edital. No modo de disputa randômico a disputa encerrará de forma automática, 

podendo variar entre 1 segundo até 30 minutos. 

5.4 O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do administrador; 

5.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar; 

5.6 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; 

5.9 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

5.10 Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente lance de preços com valores superior 

de até 5% (cinco por cento) acima da proposta melhor classificada, será concedido à microempresa ou 

empresa de pequeno porte melhor classificada, a oportunidade de apresentar outra proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, 

conforme está previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

5.11 No caso de desconexão com Administrador, no decorrer da etapa competitivas do certame, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível as empresas para recepção de lances, retomando o Administrador, 

quando possível, sua atuação na sessão pública, sem prejuízos dos atos realizados. 

5.12 No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da sessão pública será 

suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa aos participantes; 

5.13 Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, a empresa detentora da melhor oferta deverá 

remeter via sistema, em até 03 (três) horas, proposta de preços atualizada; 

5.14 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a empresa desatender às exigências 

habilitatórias, o Administrador 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 nesta etapa o Administrador poderá 

negociar com o participante para que seja obtido melhor preço; 

5.15 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Termo da Dispensa Licitação, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço; 
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5.16 O orçamento deverá discriminar preços unitários expresso em moeda corrente nacional, devendo o 

preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes 

ao objeto a ser Dispensado a Licitação, devidamente corrigidos após o encerramento dos lances; 

5.17 Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Administrador; 

 

6. DA HABILITAÇÃO: 

 

6.1 A habilitação será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mediante a apresentação do Cartão (CNPJ); 

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação 

do Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS, expedido pela Caixa Econômico Federal, 

emitido na jurisdição fiscal da sede do requerente; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

empresa, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII- A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943." (NR) regulamentada pela 

Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho se 2011. 

e) Declaração firmada pelo responsável da própria empresa fornecedora de cumprimento ao disposto nos 

incisos XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal e V, art. 27 da Lei Federal n° 8.668/93, de que não 

emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, 

ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

modelo anexo ao Decreto Federal 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 

27 de outubro de 2002; 

 

7. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 O envio dos documentos solicitados durante a sessão deverá ser realizado via ferramenta própria 

existente para tal providência no sítio eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br; 

7.2 Em caso de dificuldade técnica ou impossibilidade de outra ordem, os documentos poderão ser enviados 

nas formas seguintes, mediante prévio aviso ao Servidor(a) que foi identificado ao início da sessão pública 

(consulta disponível via chat), e devidamente endereçado aos seus cuidados: 

a) Via e-mail, para o endereço eletrônico compras@croba.org.br, contendo 

no campo “assunto” e no descritivo a identificação do referido certame 

(ex: “Documentos de habilitação referentes ao processo 051/2022; 

b) Para qualquer opção escolhida, o recebimento deverá ser confirmado com 

o Pregoeiro. 

7.3 A proposta ajustada ao lance final da empresa vencedora e os documentos exigidos para habilitação, 

deverão ser remetidos pelos meios indicados, no prazo máximo de 03 (três) horas, contados de sua 

solicitação pela Pregoeira(o) após etapa de disputa em site, havendo possibilidade de ampliação do prazo 

caso o Pregoeiro(a) entenda justificada a motivação apresentada pela empresa melhor classificada; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91896/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.licitacoes-e.com.br/
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7.4 Se a Empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Empresa for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

7.5 A Empresa declarará, em campo próprio do sistema eletrônico, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

7.6 A falsidade da declaração de que trata o item 7.5 sujeitará a empresa às sanções previstas na 

legislação pertinente.  

7.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da empresa melhor classificada somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

7.8 Caso seja necessário, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à proposta, a fim de 

esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente, os quais deverão ser apresentados em 

formato digital, via sistema, no prazo de três horas a contar da solicitação, sendo vedada a inclusão de 

elemento que devesse constar originariamente da proposta. 

 

8. DAS SANÇÕES  

 

8.1 O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a empresa às sanções administrativas 

previstas em Lei. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta dispensa poderão ser solicitados através do 

compras@crobra.org.br. 

 

10. DOS ANEXOS: 

 

Fazem parte deste Edital de Dispensa de licitação Eletrônica, como anexo(s): 

 

Anexo I: Termo de referência - Especificações; 

Anexo II: Modelo de proposta.  

 

 

Salvador, BA, 19 de outubro de 2022. 

 

 

Priscila Oliveira de Almeida Souza 

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos - CROBA 
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ANEXO I 

 

                                                  TERMO DE REFERÊNCIA 

                                                 (SERVIÇOS DE ENVIO SMS) 

 

1. OBJETO  

 

Selecionar por meio de Dispensa de Licitação empresa para prestação de serviços de envio de 

SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades 

de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, CRO-BA, para execução de suas 

ações. 

 

1.1 Da Quantidade 

Estima-se para o período de 12 meses a quantidade de 100.000 (cem mil) SMSs, por demanda. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

a) O Conselho Federal de Odontologia – CFO foi instituído pela Lei no 4.324, de 14 de abril 

de 1964, e juntamente com os Conselhos Regionais de Odontologia são os órgãos 

supervisores da ética profissional em toda a República e ao mesmo tempo, julgadores e 

disciplinadores da classe odontológica, cabendo-lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao 

seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 

profissão e dos que a exerçam legalmente. Para isso o CRO-BA tem se valido da ampla 

utilização de Tecnologia da Informação (TI) procurando sistematizar as suas ações e 

programas, buscando maximizar os resultados pretendidos e possibilitando uma maior 

divulgação das informações categorizadas como sendo de domínio público. 

 

b) Cabe ressaltar que o serviço de SMS – Short Message Service ou serviço de mensagens 

curtas é uma tecnologia que habilita telefones celulares a receber 3 mensagens alfanuméricas. 

O usuário visualiza a mensagem no visor, mas não pode enviar uma mensagem de volta, 

diferentemente do SMS disponível no SMP – Serviço Móvel Pessoal que permite a interação 

com outros aparelhos para envio e recebimento de mensagens. 

 

c) A principal vantagem do SMS reside na sua capacidade de atingir, de forma rápida, um 

grande número de usuários ao mesmo tempo, através do aparelho celular do beneficiário que 

não necessita estar conectado à internet para obter à informação. Essa vantagem facilita a 
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distribuição da informação pública e contribui para que os profissionais de odontologia sejam 

mais bem atendidos e assistidos pelo CRO-BA. 

 

d) Dessa forma, considerando os aspectos de agilidade e alcance da informação e, 

principalmente a maior disponibilidade de telefones móveis. Essa contratação torna-se 

imprescindível para o CRO-BA. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 

a) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação: 

 

I. Economicidade e melhor eficiência em relação a outras formas de comunicação;  

II. Acesso direto e instantâneo ao profissional de odontologia;  

III. Acompanhamento automático e instantâneo de informações de relevância acentuada aos 

programas do CRO-BA;  

IV. Agilidade para transmitir a informação a categoria;  

V. Complementar o processo de comunicação do CRO-BA;  

VI. Permitir que os profissionais de odontologia e dirigentes recebam as informações dos 

processos relacionados;  

VII. Alto índice de aceitação e leitura;  

VIII. Ampliação do relacionamento entre o CRO-BA, profissionais de odontologia; 

IX. Permite que a mensagem seja lida em tempo oportuno. 

 

4. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

a) Nomear Gestor e Fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos; 

b) Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço de acordo com os critérios 

estabelecidos no Termo de Referência; 

c) Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, 

conforme inspeções realizadas; 

d) Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis; 

e) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em 

contrato; 

f) Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da 

solução; 

g) Assegurar as condições necessárias para à execução dos serviços contratados; 
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h) Solicitar formalmente qualquer alteração que possa impactar à execução dos serviços; 

i) Atestar os serviços prestados conforme prazos estabelecidos, validando o atendimento nas 

especificações acordadas, autorizando os respectivos pagamentos à CONTRATADA nos valores, 

prazos e condições estabelecidas no contrato; 

j) Efetuar o correto pagamento dentro dos prazos especificados para os serviços efetivamente 

prestados e atestados; 

k) Efetuar o recebimento de serviço, ateste de nota(s) fiscal(is), identificação e tratamento de desvios; 

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá responder pela 

fiel execução do contrato; 

 

b) Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, 

inerentes à execução do objeto contratual; 

 

c) Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de 

seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 

serviços pela contratante; 

d) Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo 

representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre 

que considerar a medida necessária; 

e) Manter, durante toda à execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

f) Executar os serviços contratados em acordo com os níveis definido nesse Termo de Referência; 

g) Assegurar as condições necessárias para a correta fiscalização por parte da CONTRATANTE; 

h) Apresentar à CONTRATANTE, comprovante discriminando os serviços prestados para efetiva 

conferência por parte da CONTRATADA; 

i) Comunicar, formalmente, qualquer ocorrência que possa impactar na   execução dos serviços; 

j) Em cumprimento ao art. 55. inc. XIII, da Lei n. 8.666/93, a CONTRATADA obriga-se à se 

manter regular perante a Administração Pública durante toda a vigência contratual, a qual será 

comprovada preferencialmente por meio de consulta efetuada pela CONTRATANTE nos sistemas 

ou cadastros de regularidade da Administração Pública; 

k) Efetuar a entrega do produto, conforme especificado nesse Termo de Referência e na data 

agendada para o serviço de SMS. 
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6. QUANTIDADE MÍNIMA DE BENS OU SERVIÇOS PARA COMPARAÇÃO E CONTROLE 

O quantitativo demandado reflete a demanda do CRO-BA em relação ao objeto e será executada ao 

longo da vigência do contrato, sendo as demandas variando em função das datas de vencimentos do 

serviço de envio de SMS atuais, bem como da eventual necessidade de emissão de novos SMS’s. 

7. POLÍTICA CORPORATIVA DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

A CONTRATADA assume neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, total e integral 

responsabilidade por quaisquer perdas e danos, pessoais, morais ou materiais, que vierem a ser 

sofridos pelo CONTRATANTE ou terceiros, em razão da não observância de qualquer das 

disposições por parte da CONTRATADA, de seus empregados ou prepostos. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA  

Os serviços prestados vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado. 

9. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

a) Pelos serviços, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor dos SMS trafegados por 

demanda no mês de utilização, de acordo com a proposta comercial ofertada. 

b) Os pagamentos mensais serão sempre no dia 10 de cada mês, através de boleto bancário ou 

depósito em conta corrente. 

c) Os disparos efetuados no mês serão contabilizados sempre no dia 25 em forma de corte e 

faturados conforme o volume utilizado. 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

10.1 CONTRATAÇÃO DIRETA 

Realizados os estudos visando identificar a melhor alternativa para esta contratação, o CRO-BA propõe-se a 

contratação direta por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666/93. 

Salvador – BA, 19 de outubro de 2022. 

Roselma Silva de Araújo 

Coordenadora Administrativa 

 

 

 



 
 

 

Rua Soldado Luiz Gonzaga, nº 111 – Edf. Liz Corporate, 13 andar, Caminho das Árvores. 

Tel.: (071) 3114-2527 CEP: 41820-560 - Salvador – BA 

compras@croba.org.br 
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ANEXO II 
 

 

MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

1. Modelo de descrição da proposta de preços 
 

 
 
 

 
[SERVIÇOS] 

LOTE /ITEM 
  

DESCRIÇÃO 
 

   

     

     

                                                                           VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (MENSAL) R$ 

                                                                      VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) R$ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (             )  DIAS [≥60] 

 

[NOTA: Texto de referência, devendo ser adaptado conforme a Dispensa] 
  

Salvador _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 

  

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 


