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CONTRATO Nº 007/2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DA BAHIA E A EMPRESA EIDER 

BOMFIM DE JESUS 83580654500, CNPJ: 41.660.253/0001-

79, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, 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, Edf. Liz Corporate, 13ºandar – Caminho das Árvores, Salvador 

- BA, 41.830-560, 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 EIDER BOMFIM DE JESUS 83580654500, CNPJ: 

41.660.253/0001-79, situada na Rua SIRI-SIRI, N° 13, Cosme de Farias - Salvador/BA, CEP: 

40.253.390, neste ato representada pelo Sr. Eider Bomfim de Jesus, CPF: 835.806.545-00, RG: 

783988192 – SSP/BA, aqui denominado CONTRATADO, tendo em vista o processo de Dispensa 

de licitação nº 005/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 

067/2021, resolvem firmar o presente CONTRATO, o qual reger-se-á pelas condições constantes no 

Termo de referência, que integra o presente instrumento contratual, como se literalmente estivesse 

transcrito, pelas cláusulas e condições deste termo contratual e em especial à Lei nº 14.133/2021. 
 

1) Dispensa de Licitação n° 005/2022 
2) Processo Administrativo n° 067/2021. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para prestação de serviços de 

reestruturação da rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do 

CROBA situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. 

Liz Corporate, 13º Andar, Salvador/ BA, CEP 41820-560, 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: 

6.2.2.1.1.02.01.01.001 – Obras e Instalações. 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

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

pagará a CONTRATADA o montante total de R$21.613,00 (vinte e um mil e seiscentos e 

treze reais). 
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§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, de acordo com alínea c do artigo 124 da lei 

14.133/2021. 
 

 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 12 (doze) meses, 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, poderá ser aplicada à CONTRATADA as seguintes penalidades, de acordo com 

o artigo 155 e 156 da Lei n.º 14.133/21: 

 

§ 1º O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
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II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

§ 2º Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa; 

III - Impedimento de licitar e contratar; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

§ 3º 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. 

 
 

 CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO  
 

Este CONTRATO poderá ser rescindido nos termos do artigo 138 da Lei 14.133 de 01 de abril 

de 2021. 
 

 

 CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
 

O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contrato serão de responsabilidade da 

Coordenação de TI através de funcionário designado, a saber, Fernando Gabriel Nascimento, de 

acordo com o estabelecido no art. 117 da Lei nº Lei 14.133/2021. 

 

 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, com base no artigo 124 da Lei 14.133/21.  
 
 

 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, e ainda, conforme 
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determina o parágrafo único do art. 72 da lei 14.133/21, deverá ser divulgado e mantido à 

disposição do público em sítio eletrônico oficial.  

 

 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 14.133/21, e demais normas federais aplicáveis 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. 

 

 
 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

CNPJ n.º 15.246.655/0001-11 

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO: 5172,  

CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 
 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADO: EIDER BOMFIM DE JESUS 83580654500 

CNPJ: 41.660.253/0001-79 

Eider Bomfim de Jesus 

CPF: 835.806.545-00 

RG: 783988192 – SSP/BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Em atenção ao artigo 7º, inciso I, c/c com o artigo 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, alterada pelas 

Leis 8.883/94 e 9.648/98, elaboramos o presente termo de referência, visando a contratação de empresa 

especializada na área de engenharia para prestação de serviços de reestruturação da rede de dados, incluindo 

fornecimento e instalação de materiais e mão de obra, da sede do CROBA situada na Rua Soldado Luís 

Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores - Edf. Liz Corporate, 13º Andar Salas 1301/1302, 

Salvador/ BA, CEP 41820-560, mediante contrato, nas condições previstas neste termo. 

 

1 - DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para prestação de serviços de 

reestruturação da rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA situada 

na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar, 

Salvador/ BA, CEP 41820-560, mediante contrato, nas condições previstas neste termo, conforme tabelas 1 

(descrição dos serviços). 

 

Item  Descrição dos Serviços com Materiais Uni. Qtd. P. Unit. V. Total 

1 

Serviço de Criação de ponto lógico – rede 

 
(Composto de 01 tomada RJ 45 Fêmea CAT 6 – 

conforme padrão existente, conectorizada através de 

cabos par trançado CAT 6, testes de conexão, 
devidamente protegido por tubulações, conectado a um 

patch-panel instalado em rack padrão e identificado) 
 

Uni. 15   

2 

Remanejamento e Identificação de cabeamento de 

rede CAT 6 – Trecho entre a tomada RJ-45 fêmea 

na sala e o Patch Panel - TI. 
 

(O Contratado deverá arcar com o fornecimento do cabo 

de rede CAT 6, testes de conexão, identificação, 

conectorização através de cabos par trançado CAT 6, 
conexão a um patch panel instalado em rack padrão e 

identificação) 
 

Unid. 48   

3 

Identificação de Pontos de Rede CAT 6 (Sala TI) 

 
(Identificação, conectorização através de cabos par 

trançado CAT 6, conexão a um patch panel instalado em 

rack padrão, testes de conexão e identificação) 

Uni 28   

4 Montagem de Rack de piso 44U (Fornecido pelo contratante) Uni 01   

 

Tabela 1 – Descrição dos Serviços 
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Setor SALA 
Quant. 

Usuário 

Pontos de 

Rede 

Existentes 

Pontos de 

Rede 

Necessários 

Pontos de 

Elétrica 

Existentes 

Almoxarifado/Arquivo 1302 1 2 - 4 

ASCOM 1301 2 1 2 3 

Atendimento 1302 3 2 2 5 

Compras 1301 2 1 2 3 

Contabilidade 1302 3 3 - 4 

Controladoria 1302 5 8 2 8 

Coord. RH/Remidos 1301 2 1 1 2 

Copa 1302 0 0 - 3 

CPD 1302 3 11 - 6 

Ética 1301 4 8 - 11 

Fiscalização 1301 3 4 - 9 

Gerência 1301 2 3 1 4 

Plastificação 1302 - 1 - 2 

Plenária 1301 - 2 2 5 

Presidência 1301 - 2 - 5 

Projur 1301 4 5 - 9 

Recepção - 2 3 - 2 

Refeitório/Convivência 1302 - 4 - 5 

RH 1301 1 1 - 3 

Sala de Reunião 1 1302 - 1 - 2 

Sala de Reunião 2 1301 - 1 - 1 

Sala Eleições 1302 - 1 1 1 

Secretária Executiva 1301 1 1 - 2 

Registro 1302 7 8 - 16 

Ubiquiti POE 1301/02   2 2   

   76 15   
 
Tabela 2 – Pontos de rede existentes (76) e novos pontos necessários (15). 
 
 

NOTA: O CONTRATANTE (CROBA) fornecerá os itens abaixo: 

 

a. 01 Unid. Rack de piso 44U x 570mm 
b. 05 Unid. Patch Panel CAT 6 com 24 portas 

c. 03 Unid. Calha com 8 tomadas 127v 10A 19’’ Preta Diagonal 

d. 99 Unid. Patch Cord 
e. 04 Unid. Organizador de Cabos 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA  
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A rede de dados atualmente existente na sede do CROBA supracitadas faz parte do projeto original 

do respectivo prédio desde que foram inaugurados. A forma que o switch de rede se encontra locados é 

extremamente desfavorável, pois, há cascateamentos de switches, ausência de controle de acesso ao 

equipamento, ausência de identificação dos pontos, está em ambiente insalubre (variações de temperatura e 

sem climatização) e com altos índices de ruído, podendo contribuir para falhas ou indisponibilidade da rede 

local. Atualmente urge a necessidade da transferência de grandes volumes de dados através da rede, em 

virtude da alta dependência por tecnologia. Com a implantação do Sistema Implanta (SISCAF e outros) 

aumentou essa dependência juntamente com o volume de dados que trafegam na rede. Assim, torna-se 

necessária a reestruturação de toda a rede de dados da sede do CROBA, possibilitando a adequação às novas 

tecnologias e a organização de toda a infraestrutura de rede segundo as normas da ABNT. 

A reestruturação da rede de dados proposta abrangerá a montagem de novo rack de piso na sala da 

TI com o objetivo de centralizar todos os switches, patches panel e outros acessórios de rede, identificação 

de pontos e interligação entre switches com cabo DAC (direct attach copper empilhamento) operando a 

10GB, atualizando assim a tecnologia da rede local para Gigabit Ethernet. 

Na nova infraestrutura para a rede de dados serão revisados um total aproximado de 76 (setenta seis) 

pontos e criados 15 (quinze) novos pontos. 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, de forma a prover a infraestrutura de 

acesso aos sistemas informacionais, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas 

atividades desenvolvidas pelos usuários.  

O STI (Setor de Tecnologia da Informação – CROBA) não dispõe de força de trabalho para a 

prestação dos serviços, objeto, no seu quadro de pessoal, o que reforça a necessidade de contratação de 

empresa especializada. 

 

3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA 

  Por ocasião da licitação as empresas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos:  

a) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado. 

 

 

 

 

 

4 – ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

Os serviços técnicos especializados para execução de pontos de rede CAT 6, através de infraestrutura 

de cabeamento estruturado para redes locais de informática, com fornecimento de materiais e mão de obra 
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devem obedecer às normas técnicas da ABNT. 

4.1. Fica definido que:  

- Ponto lógico – composto de 01 tomada RJ 45 Fêmea CAT 6, conectorizada através de cabos par trançado 

CAT 6, devidamente protegido por tubulações, conectado a um patch-panel instalado em rack padrão e 

identificado.  

4.2. Todos os materiais que constam dos serviços, devem ser fornecidos pela CONTRATADA, assim como 

a mão de obra especializada. Os componentes empregados no cabeamento lógico deverão ser padronizados.  

4.2.1. Deverão ser identificados todos os cabos utilizados, por meio de anilhas ou etiquetas fixadas em suas 

extremidades e no espelho da caixa de tomada, indicando o ponto.  

4.3. A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da fiscalização do CONTRATANTE, em tempo hábil, 

amostras e/ou catálogos dos materiais que serão utilizados nos serviços.  

4.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo, um Supervisor, que ficará responsável para tratar 

e responder junto ao CONTRATANTE sobre as questões técnicas relativas aos serviços, objeto desta 

contratação.  

4.5. A CONTRATADA deverá apresentar cronograma dos serviços a executar, para aprovação do 

CONTRATANTE.  

 

5 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

5.1 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a. Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução dos serviços contratados e autorizar o acesso 

de seu pessoal aos locais de trabalho;  

b. Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga de 

materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas;  

c. manter atualizados os documentos próprios dos registros de serviços que tenham sido realizados pela 

CONTRATADA;  

d. promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 

anotando em registro próprio as todas as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;  

e. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares os serviços prestados pela CONTRATADA; 

f. Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar, 

corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 

realizados em desacordo com as regras deste contrato;  

g. Notificar a CONTRATADA em razão de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no 

contrato, alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma 

injustificada, a irregularidade;  
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h. Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente de seus empregados quando 

da execução dos serviços ou na ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte desta; 

i. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;  

j. Efetuar o pagamento à Contratada, depois de verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo 

com as condições, preços, prazos estabelecidos neste contrato e nas demais regras a elas aplicadas;  

k. receber provisoriamente os serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

comunicação escrita da Contratada;  

l. receber definitivamente os serviços no prazo, máximo, de até 60 (sessenta) dias, contados do 

recebimento provisório;  

m. Exercer quaisquer outras atribuições derivadas da lei, regulamentos, das demais normas aplicadas 

ao contrato ou sempre que o exigir o interesse da Administração Pública. 

 

5.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos de sua proposta;  

b. fornecer todos os materiais para o serviço, conforme especificação da proposta, e entregá-los 

devidamente acabado conforme Termo de Referência e seus anexos;  

c. executar os serviços no prazo estipulado, contados a partir da emissão da ordem de início dos 

serviços;  

d. reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação dos 

Fiscais do Contrato, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições ou irregularidades 

resultantes da execução ou do material empregado;  

e. cumprir e fazer cumprir todas as normas técnicas de saúde, de higiene, e de segurança do trabalho, 

de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;  

f. executar os serviços objeto do contrato, de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei nº 

92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de qualidade e 

homologados pelas normas vigentes;  

g. manter no local pessoal especializado e demais elementos necessários à perfeita execução dos 

serviços.  

h. arcar com todas as despesas decorrentes do contrato, incluindo mão de obra, distribuição, seguros, 

tributos, locações, materiais, e demais encargos incidentes sobre os serviços contratados;  

i. assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de material, 

mão de obra, aparelhos e equipamentos necessários para a boa e perfeita execução dos serviços;  

j. responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes ao CONTRATANTE 

ou a terceiros;  
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k. responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução 

do contrato;  

l. sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar todos 

os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas; 

m. responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato, não podendo ser arguido, para efeito de 

exclusão de responsabilidade, o fato de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou 

acompanhamento da execução dos referidos serviços; 

n. arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, 

administrativa e civil decorrentes da execução dos serviços objeto do contrato;  

 

6 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados em até 21 (vinte um) dias, sem interromper as atividades do 

CROBA de segunda a sexta-feira das 08h às 17h, contados a partir do recebimento da ordem de início dos 

serviços, admitindo-se prorrogação desde que previamente solicitada pela Contratada e devidamente 

justificada. 

 

6.1. PRAZO PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÕES  

Havendo necessidade de correções nos serviços prestados, será concedido um prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, a partir da comunicação formal do Contratante. 

 

 

 

7 – PRAZO DE GARANTIA  

A contratada deverá oferecer GARANTIA na execução dos serviços e responsabilizar-se civilmente 

pela segurança dos serviços, bem como por eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 12 (doze) meses, após o 

recebimento definitivo. 

 

8 – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO  

Para a seleção da proposta mais vantajosa será utilizado o critério de menor preço global do lote. 

 

9 - DO PREÇO  

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

deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes, todos os materiais necessários, mão de obra, encargos 

trabalhistas, lucros previdenciários, equipamentos operacionais, acessórios, instalações e quaisquer outras 

despesas inerentes aos serviços. Os preços ofertados serão fixos e não reajustáveis. O preço global inicial 
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para a execução dos serviços poderá ser dividido em parcelas, calculado o valor de cada uma delas na base 

de percentual sobre o preço global, conforme a seguir. Cada parcela do preço será paga após satisfeitas as 

condições a ela correspondentes, mediante relatório dos serviços apresentado pela contratada e o aceite dos 

fiscais do contratante. 

 

 
 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

CNPJ n.º 15.246.655/0001-11 

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO: 5172,  

CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 

 

 
_______________________________________________ 

CONTRATADO: EIDER BOMFIM DE JESUS 83580654500 

CNPJ: 41.660.253/0001-79 

Eider Bomfim de Jesus 

CPF: 835.806.545-00 

RG: 783988192 – SSP/BA 
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