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CONTRATO Nº 005/2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DA BAHIA E A EMPRESA 

TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 71.680.193/0009-74, 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA E REDE, VISANDO 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, 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 TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 

71.680.193/0009/74, situada na Rua Pelicano, 198, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, 

CEP:42.701-340, neste ato representada pelos seus representantes legais, a saber,  Sr. 

Dagoberto Balestra Garcia, CPF n° 074.561.838-30 e pelo Sr. João Luiz Cássio Silva, CPF: 

757.985.658-15,  aqui denominados CONTRATADA, tendo em vista o processo de Dispensa 

de licitação de nº 42/2021, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de 

nº 65/2021, 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 42/2021. 

2) Processo Administrativo n° 65/2021. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de informática e rede, 

visando atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia CRO/BA, 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: 

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 – Materiais de Informática. 
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 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 

Pela aquisição do produto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA deste Contrato, o 

CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o montante de R$ 14.141,11 (quatorze mil e 

cento e quarenta e um reais e onze centavos). 
 

§1º – O pagamento dos serviços objeto do presente Contrato será efetuado a vista, até 20 (vinte) 

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 90 (noventa) 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 Tecnologia da Informação através de funcionário designado, a saber, Sr. 

Fernando Gabriel Nascimento, 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, 28 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 
 

 

_______________________________________________ 

Representante Legal I: Dagoberto Balestra Garcia, CPF n° 074.561.838-30  
CONTRATADO: TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA  

CNPJ: 71.680.193/0009-74 

 

 

_______________________________________________________ 

Representante Legal II: João Luiz Cássio Silva, CPF: 757.985.658-15 

CONTRATADO: TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 

   CNPJ: 71.680.193/0009-74 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REDE) 

 

1 – OBJETO 

Aquisição de materiais de informática e rede, para atender a sede do Conselho Regional de 

Odontologia da Bahia, conforme quantitativos e especificações constantes neste termo de 

referência.  
 

2 - JUSTIFICATIVA 

A aquisição dos equipamentos está justificada abaixo: 

a. Necessidade de aquisição de ferramentas e equipamentos de rede para rápida resolução de 

problemas menores quando surgirem e melhor atender aos usuários da rede local CROBA, 

sempre que necessário. 

b. Organização e proteção física dos ativos de rede localizados no setor de Tecnologia da 

Informação. 
 

3 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

a. Todos os produtos deverão seguir as exigências da legislação vigente e as especificações 

estabelecidas e ainda trazer todos os dados de identificação, procedência, data de fabricação, 

prazo de validade, número do item, serial, manual do produto e demais orientações conforme 

característica do produto.  

b. Os produtos a serem entregues deverão corresponder às especificações da proposta, em total 

consonância com o termo de referência, no que tange às suas características e padrão de 

qualidade, sob pena de rescisão contratual e penalidades cabíveis.  

c. Validade de no mínimo 12 (dozes) meses, produto sujeito a verificação no ato da entrega. 

Garantia de no mínimo 12 meses, para todos os produtos.  

d. Testado e certificado por laboratório creditado pelo INMETRO quando pertinente.  

e. Os produtos deverão atender as Normas da ABNT quando pertinente. 
 

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias úteis a contar do recebimento da data do empenho 

ou autorização de fornecimento.  

A empresa contratada deverá entregar os produtos acondicionados em suas embalagens originais 

lacradas e apropriadas para armazenamento, sem vestígios de violação, fazendo constar a descrição 

completa dos produtos e os seguintes dados: marca, modelo, data de fabricação e validade, de acordo 

com as características individuais de cada produto, bem como o número do lote na embalagem, em 

até 20 (vinte) dias úteis da data do empenho ou autorização de fornecimento.  

Os atrasos na entrega e outros descumprimentos de prazos poderão ser considerados inexecução 

contratual, caso ultrapassem, no total, 5 (cinco) dias. 
 

5 - LOCAL DA ENTREGA 

a. Os produtos deverão ser entregues no Conselho Regional de Odontologia da Bahia, 

localizada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Vírgens, 111 Edf. Liz Corporate, 13º Andar - 

Caminho das Árvores, Salvador - BA, 41820-560 - frete CIF (por conta do fornecedor).  

b. A entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada pela Coordenação de Tecnologia da 

Informação, com vistas à verificação da conformidade dos materiais com as especificações 

constantes neste termo de referência.  

c. Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 
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no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 
 

6 - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

Lote 1 Item 1 

 

Calha com 8 tomadas 127v 10A 19’’ Preta 

Diagonal 

 

 
Quantidade: 4 

 

a. Calha com 8 tomadas com fixação para 19″ 

b. Tomadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P +T 10A 250V 

c. Cabo constituído de 3 vias PP 2,5 m de Comprimento 10A com plug; 

d. Montadas com barramento de latão; 

e. Estrutura em aço com pintura eletrostática poliéster, preto texturizado; 

f. Cantoneira giratória para quatro posições de fixação; 

  
 

Lote 1 Item 2 
Patch Panel 19’’ - 24 Portas Cat6  

Quantidade: 5 

 

Patch Panel Cat. 6 equipados com 24 conectores RJ45 Patch Panel 19"- 1U Equipado com 4 

cassetes de 6 conectores RJ45 Cat. Extração automática dos cassetes por simples pressão. 

  
 

Lote 1 Item 3 

 

Rack Piso 19’’ Desmontável 40U x 570mm  Quantidade: 1 

 

Pintura texturizada 

Fechadura e chaves reservas 

Quadro Frontal e Traseiro soldada em aço sae 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura. 

Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos. 

Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais).  

Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico Fumê. 

Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas de ventilação). 

Longarinas confeccionadas em aço sae 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura. 

Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 ventiladores. 

04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. 

 

Acessórios:  

02 Unid. Bandejas fixa rack 19’’ servidor 

  
 

Lote 1 Item 4 

 

Organizador De Cabos Alta Densidade 2u x19’’ 

horizontal 

 
Quantidade: 5 
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Altura de 1U e fixação padrão para racks padrão 19" 

Profundidade de 80 mm para acomodação dos patchs cords. 

Tampa frontal lisa removível 

Cor preta e pintura em Epox-Pó 

  
 

Lote 1 Item 5 

 

Alicate profissional de inserção punsh down de 

impacto RJ-45 

 

 
Quantidade: 1 

  

Alicate fixador punsh down para keystone (Jack) e patch panel RJ11 RJ12 e RJ45 Voice Panels. 

Com regulagem de pressão para Inserção Cabo UTP Cat. 5e e Cat 6, Cabos CI e diversos; 

 

 
 

Lote 1 Item 6 
Alicate Decapador para cabos UTP/COAXIAL  

Quantidade: 1 

 

Patch Panel Cat. 6 equipados com 24 conectores RJ45 Patch Panel 19"- 1U Equipado com 4 

cassetes de 6 conectores RJ45 Cat. Extração automática dos cassetes por simples pressão. 

  
 

Lote 1 Item 7 

 

Patch Cord Flexível RJ-45 Cat. 6 UTP - 1,50m 

cor azul ou vermelho 

 

 
Quantidade: 120 

 

Patch Cord Flexível Cat6 1,5 – azul ou vermelho confeccionado na fábrica com cabo UTP 4 Pares 

Flexível Material do produto:  

a. Compostos de cabos UTP flexíveis (Patch Cable), 4 pares, cat6 com condutores 

multifilares e terminados em ambas extremidades com conectores machos modulares de 8 

posições, com capa de proteção (Cover/Boot).  

b. Aplicação: Transmissão de dados em alta velocidade, incluindo: Ethernet 100 Base TX, 

1000 Base T, 1000 Base TX, Token Ring, ATM 155 Mb/s, ATM 622 Mb/s, CDDI 100 

Mb/s, 100 Base VG, etc.  

c. Características: ACR, PS-NEXT, atenuação, SRL, especificados e testados para operação 

conforme a norma ANSI/TIA/EIA-568-B e ISO/IEC 11801;  

d. Os patches cords deverão ser embalados individualmente.  

 

  
 

Lote 1 Item 8 

 

Rotulador Eletrônico Portátil a bateria com 4 Quantidade: 1 
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fitas 12mm x 8m reservas 

 

 

 Número de linhas: 2 

 Resolução de Impressão: 230 DPI 

 Altura Máxima de Impressão: 7 mm 

 Display: 8 caracteres x 1 linha 

 

Lote 1 Item 9 
Organizador de Cabos – Fita Velcro com 3m 

Quantidade: 10 

 

Abraçadeira / Fita Organizadora Dupla Face. Rolo com 3.00 metros de comprimento. Usada 

durante a instalação para organizar cabos de informática e cabeamento estruturado. 1,5CM de 

Largura  
 

Lote 1 Item 10 

 

Kit Localizador e Testador de cabos de rede com 

Emissor e Receptor 

 Quantidade: 1 

 

- Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan 

- Identifica fios em sistemas elétricos 

- Verifica condição de cabo Lan 

- Teste de continuidade 

 

- Sonda de tensão DC 

- Flash LED 

- Design ergonômico e prático 

- Fácil utilização 

- Seleção de ajuste de velocidade, função teste de velocidade 

- Teste rápido e função de mudança de áudio 

- Acompanha fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho 

- RJ45 / RJ11 

Especificações técnicas: 
- Formato de sinal: Impulso multi-frequencial 

- Alimentação: 9V 6F22 

- Corrente máxima: Emissor 9mA / Receptor 28mA 

- Status sinal de saída: 8V P-P 

- Distância máxima: 100m 

 
 

Lote 1 

Item 

11 

  

Bandeja Fixa Rack 1U Quantidade: 

3 
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Bandeja Fixa Ajustável Rack Servidor Padrão 19 Pol 350mm 1u 

  

. 

 
 

Lote 1 Item 12 

 

Parafuso Philips M5 C/ Arruela P/ Porca Gaiola  
Quantidade: 50 

 

Parafuso Philips M5 C/ Arruela P/ Porca Gaiola para rack  

. 

 

 

Lote 1 Item 13 

 

Porca Gaiola M5 Metálica – Uso Pesado  
Quantidade: 50 

 

Porca Gaiola M5 Metálica – Uso Pesado para rack  

. 

 
 

Lote 1 Item 14 

 

Fitas 12mm x 8m para Rotulador eletrônico 

 
Quantidade: 4 

 

Fitas 12mm x 8m para Rotulador eletrônico 

. 

 
 

7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

a. Entregar o objeto deste instrumento em prazo não superior ao máximo estipulado na 

proposta. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, o Fornecedor ficará sujeito a multa. 

b. Substituir o objeto deste instrumento em desacordo com a proposta ou com as, 

especificações, ou que porventura seja entregue com defeitos ou imperfeições. 

c. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar CROBA ou a terceiros 

d. em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

e. O Fornecedor não será responsável: por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito 

ou força maior e pelo uso inadequado do objeto deste instrumento por servidores do 

Conselho. 
 

9 - DO PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao recebimento 

do objeto da presente aquisição, em moeda corrente nacional, mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

a. Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo 

fiscal contratual com as devidas retenções; 
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b. Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS/ Receita Federal; 

c. Certidão de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d. Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

e. Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho; 

f. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

g. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

h. distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

a. Melhor proposta financeira; 

b. Documentação (habilidade jurídica e regularidade fiscal); 

c. Atendimento às especificações técnicas; 

d. Atendimento ao Termo de Referência na sua integralidade. 

e. A empresa vencedora será convidada a assinar o contrato de prestação de serviços, desde 

que tenha cumprido as exigências do processo. 
 

11 - PREÇO  

 

Os preços adotados deverão estar de acordo com os praticados no mercado e neles deverão 

estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes, todos os serviços necessários, encargos trabalhistas, 

lucros previdenciários, equipamentos operacionais, acessórios e quaisquer outras despesas inerentes 

ao fornecimento. Os valores ofertados serão fixos e não reajustáveis.  O preço global poderá ser 

parcelado no boleto.  

 

Salvador/BA, 28 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 

 

______________________________________________________ 

Representante Legal I: Dagoberto Balestra Garcia, CPF n° 074.561.838-30  

CONTRATADO: TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA  

CNPJ: 71.680.193/0009-74 

 

_______________________________________________________ 

Representante Legal II: João Luiz Cássio Silva, CPF: 757.985.658-15 

CONTRATADO: TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 71.680.193/0009-74 
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