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CONTRATO Nº 33/2021 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA 

E A EMPRESA QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, 

CNPJ:22.487.057/0001-08, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA     FORNECIMENTO DE 

02(DOIS) PONTOS DE ACESSO UBIQUITI UNIFI-AC-PRO, 

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, 13º andar – 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 

QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 22.487.057/0001-08, Rua Prof. Leopoldo Amaral, 

366, Empresarial Alto do Parque Salas 704 a 705, Pituba, CEP: 41830-494, Salvador/BA, neste 

ato representado pelo Sr. Sandro Augusto Lima de Santana, portador do documento de Identidade nº 

04.556.243-13 e CPF nº 870.845.205-97, aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista o 

processo de Dispensa de licitação nº. 39/2021, autorizado pelo despacho constante no processo 

administrativo de nº 47/2021, 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 39/2021. 
2) Processo Administrativo n° 47/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Contratação de empresa especializada para aquisição de 2 (dois) pontos de acessos (AP) Ubiquiti Unifi-

AC-PRO adicionais com materiais de instalação, configuração e treinamento para a garantir a 

disponibilidade e, qualidade da conexão de internet, 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 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

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

pagará a CONTRATADA o total de R$ 3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta 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, 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 12 (doze) meses a partir da data de sua 

assinatura. 

§ 1º A contratada deverá GARANTIR os serviços prestados e responsabilizar-se civilmente 

pela segurança dos serviços e dados, bem como por eventuais vícios ocultos, durante o período 

de 12 (doze) meses. 

 

 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 do 
Setor de Tecnologia da Informação, 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. 

 

 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, 19 de janeiro de 2021. 

 

 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO 5172, CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 
 

 
________________________________________________ 
CONTRATADO: QUALIFY TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: CNPJ 22.487.057/0001-08  

Sandro Augusto Lima de Santana 

CPF: 870.845.205-97 

RG: 04.556.243-13 
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ANEXO ÚNICO AO CONTRATO 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
Pontos de Acesso – Rede sem Fio CROBA 

 

 

1 - DO OBJETO  

 

 

Aquisição de 2 (dois) pontos de acessos (AP) Ubiquiti Unifi-AC-PRO adicionais com 

materiais de instalação, configuração e treinamento para a garantir a disponibilidade e, qualidade 

da conexão de internet na sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizado na Rua 

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

Salvador/ BA, CEP 41820-560. Considerando os modelos já adquiridos (Ubiquiti Unifi 802.11ac 

Pro) e que estão sendo instalados e usados no serviço de rede de dados, com gerenciamento remoto 

por meio do software de controle Ubiquiti Unifi Controller, os produtos a serem contratados deverão 

ser plenamente compatíveis com o modelo supracitado, bem como com o referido sistema de 

gerenciamento em operação, permitindo a plena funcionalidade e integração do parque de 

dispositivos envolvidos no serviço de rede de dados sem fio do CROBA. Além disso, os produtos 

deverão ter suporte à tecnologia PoE (Power over Internet), possibilitando a sua instalação em locais 

onde seja inviável ou inconveniente a montagem de infraestrutura elétrica dedicada, bem como a 

reinicialização remota do dispositivo em caso de pane. Contudo, torna-se necessária a restrição a 

modelos que trabalhem com o padrão 802.3af, dado que é o único padrão suportado pela 

infraestrutura de switches PoE do CROBA. As quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento seguem abaixo: 

 

Ponto de acesso sem fio PoE, conforme as seguintes especificações técnicas mínimas: 

Compatibilidade plena com Access Point Ubiquiti Unifi 802.11ac PRO; 

Compatibilidade plena com software de gerenciamento Ubiquiti Unifi Controller; 

Banda dupla com taxas de transferência mínimas de operação em 2.4 GHz a 450 Mbps e 5 

GHz a 1300 Mbps; 

Atender aos padrões de rede sem fio IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 

Possibilitar alimentação elétrica via padrão IEEE 802.3af (Power over Ethernet -PoE) por 

meio de uma única interface de rede, sem perda de funcionalidades e de desempenho; 
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Possibilitar ser alimentado eletricamente sem a presença de equipamento remoto PoE, seja 

por meio de fonte de alimentação conectada diretamente no AP ou por meio de injetor PoE; 

 

Possuir fonte de alimentação para rede elétrica ou injetor PoE, com tensão 110/220 V (60 Hz) 

de chaveamento automático; 

Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas padrão Ethernet 10/100/1000; 

Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB; 

Permitir a atualização remota do sistema operacional e dos arquivos de configuração 

utilizados no equipamento; 

Implementar VLAN’s conforme padrão IEEE 802.1q e controle de acesso dos clientes por 

IEEE 802.1x; 

Possuir kit de montagem em teto; 

Suportar sincronismo de horário (NTP); 

Permitir o gerenciamento por:  

a) interface web compatível com navegadores Firefox; 

 b) conexão SSH; 

c) Suportar SNMP; 

d) Suportar envio de logs para um servidor remoto (syslog); 

e) Suportar IPv6; 

  

O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações); 

  

 

2 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

 Melhor proposta financeira; 

 Documentação (habilidade jurídica e regularidade fiscal); 

 Atendimento às especificações técnicas; 

 Atendimento ao Termo de Referência na sua integralidade. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 

  

Um ponto de acesso sem fio (em inglês, “Wireless Access Point” - WAP), ou apenas “ponto de 

acesso” (AP), é um hardware de rede de dados que permite que um dispositivo Wi-Fi (notebook, 

tablet, celular, etc.) se conecte a uma rede cabeada. O AP é conectado diretamente a uma rede local 

cabeada e então provê múltiplas conexões a diversos dispositivos usando a tecnologia  

 

wireless (sem fio). O sinal da rede sem fio apresenta baixo desempenho ou lentidão em alguns locais 
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das salas 1301 e 1302. Para tanto, o acesso à internet como ferramenta de auxílio nas salas vem 

crescendo e uma infraestrutura nesse sentido faz-se necessário. 

Desse modo, a presente contratação visa tornar o acesso a rede Wi-Fi disponível nos ambientes 

ainda não satisfatoriamente contemplados pelo serviço, por meio da compra de equipamentos 

compatíveis (com mão de obra, todos os materiais necessários, configuração e treinamento) como 

os já existentes na sede do CROBA. 

 

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E CERTIDÕES 

 

Por ocasião da concorrência as empresas interessadas deverão apresentar os seguintes 

documentos:  

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

de direito público ou privado; 

 Contrato Social (Cópia Autenticada); 

 Quitação com o INSS; 

 Quitação com o FGTS; 

 

 5 – TREINAMENTO E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO 

 

Treinamento, no mínimo de 3 (três) horas, objetivando a capacitação dos usuários para 

operar o sistema e potencializar a utilização dos recursos do mesmo; e assessoria na implantação 

quando da inserção das informações do CROBA. 

 

6 – SUPORTE REMOTO 

  

Compreende serviços de suporte via telefone, e-mail e HELP DESK Online, no horário 

compreendido das 9h às 18h em dias úteis, para solução de problemas técnicos e solução de dúvidas 

de caráter operacional dos usuários do sistema;  

 

7 – PRAZO DE GARANTIA  

A contratada deverá GARANTIR os serviços prestados e responsabilizar-se civilmente pela 

segurança dos serviços e dados, bem como por eventuais vícios ocultos, durante o período de 12 

(doze) meses. 
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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 pela licitante 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, instalações e quaisquer 

outras despesas inerentes aos serviços. Os preços ofertados serão fixos e não reajustáveis. O preço 

global inicial 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. 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. 

 
Salvador/BA, 19 de janeiro de 2021. 
 
 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA/CROBA  

Marcel Lautenschlager Arriaga  

Presidente  

CRO 5172, CPF: 003.028.768-55  

RG: 8633122 – SSP-BA 
 

 
 

________________________________________________ 

CONTRATADO: QUALIFY TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: CNPJ 22.487.057/0001-08  

Sandro Augusto Lima de Santana 

CPF: 870.845.205-97 

RG: 04.556.243-13 
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