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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINIAR (ETP) 
1. INTRODUÇÃO  
 
1.1. A sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão (CRMV-MA), 
apresenta alguns desgastes da construção que foram surgindo  ao longo do tempo, além de  problemas 
estruturais que se manifestaram principalmente através de fissuras, trincas ou rachaduras nas paredes 
como também em algumas das colunas que sustentam o prédio e ainda, problemas na rede elétrica e falta 
de  acessibilidade para profissionais, empregados e público em geral. 
1.2. Diante disso, o objetivo é demonstrar, por meio de informações preliminares e registros 
fotográficos, os desgastes sofridos no imóvel que servia de sede ao CRMV-MA, assim como apresentar 
informações que ajudarão na elaboração do futuro Projeto Básico para escolha da melhor solução aplicável 
ao caso específico, de modo a permitir, diante das possibilidades do mercado imobiliário, identificar qual a 
opção que se apresenta mais adequada para a gestão pública.  
1.3. Por oportuno, registra-se que o presente estudo não tem por objetivo adentrar em questões 
técnicas inerentes aos serviços de engenharia, atribuições essas exclusivas dos profissionais legalmente 
habilitados e capazes de efetuarem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, mas apresentar uma 
visão geral diante das opções disponíveis no mercado. 
1.4. Isso, entretanto, não exclui considerar as conclusões apresetadas no bojo do processo 
Administrativo CRMV/MA 1011/2020, onde o Engenheiro Eletricista Marcos Paulo Ferreira de Assunção, 
CREA-MA Nº 111634786-5, em 26 de fevereiro de 2021, registou que as instalações elétricas da sede do 
CRMV/MA que  fica situada no bairro do Apeadouro, é muito antiga  e apresenta sobrecarga com possível 
risco de incêndio, bem como a avaliação de mercado do referido imóvel elaborada e emitida pelo 
Engenheiro Diony Gomes Porto - CREA-GO 6619/D. 
 
2. ÁREA REQUISITANTE 

 

Área Requisitante Responsável 
Presidência Licindo Rodrigues Pereira 

 

 
3. DA SITUAÇÃO ATUAL E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

 
3.1. Para demonstrar a situação atual da sede deste Regional, apresentaremos a seguir o diagnóstico da 
situação do bem.  
 
3.2. QUANTO À SUA LOCALIZAÇÃO  

 
3.2.1. O CRMV-MA tem sede própria desde de 31 de janeiro de 2006, conforme Processo n° 
012/2016 localizada na Rua Astolfo Marques, Nº 57 - Apeadouro, São Luís - MA - CEP: 65036-070. 
3.2.2. No entanto, em virtude de laudo alertando o risco de desmoronamento do imóvel citado no 
item 3.2.1 e da precariedade do sistema elétrico, atualmente o CRMV/MA está localizado, 
provisoriamente, em uma sala locada no Ed. Comercial Vera Carneiro, Av. Daniel de La Touche, 
Quadra G, nº 11, Sala 202,Cohama – São Luís/MA – CEP: 65070-971. 
 

3.3. QUANTO AOS ESPAÇOS FÍSICOS  
 

3.3.1.  Atualmente o quadro funcional do CRMV-MA é composto por 11 (doze) empregados 
público, entre efetivos e comissionados, bem como por 04 (quatro) Diretores, 06 (seis) Conselheiros 
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efetivos e 05 (cinco) Conselheiros suplentes e as suas atividades estão distribuídas nos seguintes 
espaços/setores físicos:   

 
a) Sala de Plenária; 
b) Sala da Presidência; 
c) Sala das Assessorias (jurídica e de Comunicação); 
d) Setores financeiro e de licitação; 
e) Setores Administrativo  e Fiscalização; 
f) Sala de Recepção; 
g) Sala de Arquivos; 
h) Refeitório/copa.

3.3.2. Além disso, convém destacar as seguintes considerações acerca do bem apontado no item 
3.2.1:  
3.3.3. Constatou-se que o bem apresenta problemas estruturais, conforme Processo n° 
1011/2020, instaurado inicialmente no objetivo de realizar a reforma do referido imóvel, Igual 
entendimento foi firmado no Ofício nº 0984/2021/CFMV-PR ao discorrer sobre o reforço e restauro 
da estrutura em concreto armado, após verificação da situação das lajes e pilares da 
copa/refeitório; 
3.3.4. O imóvel possui problemas de infiltrações em diversas paredes;  
3.3.5. Há falta de espaço adequado para realizar a guarda dos arquivos (recepção) e/ou dividindo 
espaço com outros materiais e separação dos setores; 
3.3.6. A Rede elétrica é absoleta, não possui capacidade insuficiente para atender a demanda do 
regional e possui pontos de acesso mal distribuídos; 
3.3.7. A sala do estoque/almoxarifado conta com espaço limitado para a guarda dos materiais; 

 
3.4. QUANTO À ACESSIBILIDADE E VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
 

3.4.1. Há diversas legislações que visam garantir a integração social às pessoas com deficiência, o 
que inclui o acesso pleno aos prédios de uso público. 
 
3.4.2. Apesar disso, identificou-se alguns problemas de acessibilidade que dificultam o 
atendimento à população com deficiência, a exemplo de: 
 

a) Falta de acessibilidade para a sala do plenário, setor financeiro e assessorias; 
b) Falta de vaga privativa permitindo a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
c) Ausência de banheiros adaptados para Portadores de Necessidades Especiais; 
d) Presença de degrais ou escadas sem a correspondente rampa de acesso ou elevadores. 
 

3.4.3.   Quanto ao estacionamento, o imóvel possui o total de 3 vagas internas para veículos de 
pequeno porte, e elas são utilizadas para a guarda dos veículos oficiais. 
 
3.4.4.   Não existem vagas exclusivas para pessoas pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, em especial, nas condições previstas no artigo 11  da Lei de acessibilidade nos edifícios 
públicos ou de uso coletivo. 
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3.5. QUANTO ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

3.5.1.   As instalações elétricas apresentam limitações da sua capacidade de carga elétrica para 
atender as necessidades do Regional e de pontos de acessos, uma vez que sua distribuição geral 
não se demonstra adequada ao posicionamento dos equipamentos elétricos, sendo necessária à 
utilização de extensões para distribuição dos pontos de energia. 
 
3.5.2.   Ademais, conforme laudo apresentado pelo Engenheiro Eletricista Marcos Paulo Ferreira 
de Assunção, CREA-MA Nº 111634786-5, no dia 26 de fevereiro de 2021, a instalação elétrica é 
muito antiga, e por isso existe a possibilidade de uma sobrecarga na rede elétrica com possível 
risco de incêndio. 
 
3.5.3.   Inclusive o próprio laudo sugere a adoção de ações imediatas nesse sentido. 

 
3.6. QUANTO AO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

 
3.6.1.   Como destacado, a rede elétrica é ultrapassda e está sobrecarregada, conforme consta do 
laudo apresentado pelo Engenheiro Eletricista Marcos Paulo Ferreira de Assunção, CREA-MA Nº 
111634786-5   
3.6.2.  Apesar disso, os setores apontados nos item “a” a “e” do item 3.3.1 eram climatizados por 
ar condicionado, mas em decorrência dos problema na rede elétrica, alguns tiveram que ser 
trocados, re-instalados ou tiveram que passar por alguma manutenção.  
3.6.3.  Por último, após a locação de sala para o funcionamento do CRMV/MA, uma sequencia de 
furtos nos aparelhos de ares condicionados foram constatadas 

 
3.7. QUANTO À INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

3.7.1. O bem padece de diversas infiltrações nas paresdes provocados por aguas  pluviais 
 

3.8. QUANTO ÀS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
3.8.1. As instalações hidráulicas são antigas e apresentam alguns vazamentos que provavelmente 
são provocados pelo desgaste natural do seu uso, embora as manutenções corretivas, por meio de 
troca de torneiras e outros componentes necessários tenham sido realizadas. 
 

3.9. QUANTO AO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO  
 

3.9.1. Não existem detectores de fumaça, chuveiros automáticos (sprinklers), rota de fuga ou 
escada de emergência, sendo apenas disponibilizados extintores de incêndio. 
 

3.10. QUANTO AOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS   
 

3.10.1. Conforme já consignado no subitem 1.3.  deste estudo, as informações aqui apresentadas 
não possuem natureza técnica, serve apenas para demonstrar, de forma objetiva, os problemas de 
fácil identificação. 
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3.10.2. De todo modo, considerando as informações técnicas apresentada pela empresa Neo 
Engenharia, contratada para realizar a avalição estrutural, bem como apresentar os projetos para 
uma possível reforma, foram identificadas as seguintes situações:  
 

a) Fissuras, trincas e rachaduras nas paredes; 
b) Desgastes nos revestimentos; 
c) Ferragens expostas; 
d) Infiltrações; 
e) Problema em alguns pilares de sustentação. 
 

4. DOS CUSTOS RELACIONADOS À REFORMA DA SEDE  
 
4.1. Considerando ser uma das opções aplicáveis ao presente caso, o CRMV-MA realizou a contratação 
da empresa Neo Arquitetura e Empreendimentos Ltda, que, considerando as necessidades apresentadas 
pela Diretoria do CRMV-MA, elaborou os projetos necessários para a realização de uma futura reforma, 
sendo o seu valor estimado em R$ 977.091,81 (novecentos de setenta e sete mil, noventa e um reais e 
oitenta e um centavos), conforme consta do detalhamento descritivo. 
 
5. DA LOCAÇÃO DA SEDE PROVISÓRIA  
 
5.1. A sede do CRMV/MA era em bairro residencial e ficava na Rua Astolfo Marques, Nº 57 - Apeadouro, 
São Luís - MA - CEP: 65036-070, mas em razão de inúmeros problemas estruturais, objetivamente quanto à 
sua composição estrutural, instalações elétricas e hidráulicas apontandos pelo Processo n° 1011/2020, 
Ofício nº 0984/2021/CFMV-PR, bem como no laudo apresentado pelo Engenheiro Eletricista Marcos Paulo 
Ferreira de Assunção, CREA-MA Nº 111634786-5, o Regional necessitou locar sala comercial onde se 
encontra instalado provisoriamente para dar continuidade ao serviço público que exerce.  
5.2. A sala comercial locada fica situada na Av. Daniel de La Touche, Quadra G, nº 11, Ed. Comercial Vera 
Carneiro, Sala 202, Cohama – São Luís/MA – CEP: 65070-971. O contrato firmado foi pelo período de 12 
(doze) meses e apresenta um valor global de R$ 71.820,00 (setenta e um mil, oitocentos e vinte reais). 
 
6.   DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (COMPRA DE UMA NOVA SEDE)  
 
6.1. Sabe-se que antes da escolha das opções disponíveis no mercado, a gestão deve estabelecer quais 
são os critérios a serem preenchidos por um imóvel a fim de atender suas necessidades. 
6.2. Destaca-se que a demonstração das condições  e características mínimas necessárias foram 
levantadas da edificação ultilizada localizada na Rua Astolfo Marques, Nº 57 - Apeadouro, São Luís - MA - 
CEP: 65036-070 segundo laudo do Ofício nº 0984/2021/CFMV-PR que apontou 365,81m² de área utilizada 
por este Regional.  
6.3. Desta forma, apresentamos as características mínimas necessárias para a Compra/Aquisição da 
nova sede do CRMV/MA, considerando o fluxo administrativo, o quantitativo de membros da diretoria e 
conselheiros, o numero de empregados e a necessidade de acessibilidade. 

 
6.4. DA LOCALIZAÇÃO, DA ESTRUTURA E DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS  
 

6.4.1. Diante das informações que foram levantadas, assim como das necessidades de melhorias e 
segurança das condições de trabalho, o futuro imóvel a  ser adquirido não se limita as benfeitorias 
sugeridas pelos licitantes da área, mas deverá atender às seguintes especificações mínimas: 
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a) Possuir área útil de no mínimo de 335 m², em pavimento único e de forma que comporte 

a estrutura administrativa no mesmo ambiente que caracterize uma continuidade dos 
setores com as seguintes dimensões:  
 
 recepção 25m² 
 refeitório 17m² 
 jurídico e comunicação 23m² 
 ambiente para arquivo 01 - 5m² 
 almoxarifado 3m² 
 ambiente para arquivo 02 - 5m² 
 presidência 26m² 

 vice-presidencia 15m² 
 estudio 9m² 
 espera 6m² 
 estaçao impressoras 7m² 
 financeiro - Cpl 15m² 
 coworking 50m² 
 administrativo e fiscalização 24m².  

 
b) Possibilitar a alteração de layout de forma a atender as necessidades de trabalho do 

regional;  
c) Possuir no mínimo 10 (dez) vagas de garagem cobertas e exclusivas/privativas;  

 
d) Possuir ambiente que servirá como sala de reunião com no mínimo 105,69 m² para a 

realização e reuniões com capacidade mínima de 90 (noventa) poltronas; 
 

e) Possuir no mínimo 8 sanitários, sendo 06 (seis) sanitários com 1,77m² cada e pelo menos 02 
(dois) com 3,08m² adaptado para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
conforme norma ABNT NBR 9050. 
 

f) Ser atendido, nas vias adjacentes, pela rede de transporte público, de forma a facilitar o 
deslocamento de servidores, prestadores de serviço e usuários da Entidade; 

 
g) Possuir sistema de climatização em todos os ambientes de acordo com as normas vigentes, 

salvo nos banheiros;  
 
h) Possuir sistema de combate a incêndio, conforme as determinações do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Maranhão, que assegue a segurança das pessoas e bens do CRMV/MA; 
 
i)    Atender todas as normas e requisitos de acessibilidade, inclusive nas áreas de convivência e 

reuniões, banheiros, portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das áreas 
internas ou externas de uso comum, em observância das normas da ABNT ou norma 
aplicável; 

 
j)    Instalações hidrossanitárias de acordo com o previsto na legislação. Deverá ser atestada a 

ausência de qualquer tipo de vazamento. As louças, metais e válvulas deverão estar em 
perfeita condição de utilização, devidamente atestadas; 

 
k) No mínimo uma refeitório, equipada com pia, torneira, pontos de energia (220V) e espaço 

suficiente para a instalação de uma geladeira, fogão elétrico ou forno de micro-ondas; 
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l) Teto, porcelanato (padrão classe a), 57x57 acetinado, assentado sobre base cimentada de 
regularização com argamassa colante e rejunte, rodapés e paredes deverão ser revestidas 
de cores claras, com ausência de pontos de infiltração, mofos e manchas; 

 
m)  Janelas e portas em perfeito funcionamento de abertura e fechamento; 

 
n) Instalações prontas para receber aparelhos de ar condicionado individuais do tipo split, de 

acordo com o tamanho dos ambientes; 
 
o) Instalação Elétrica dotadas de luminárias instaladas, rede  lógica cabeada e de acesso 

telefônicos; 
 
p) Quadros, caixas, disjuntores, conexões, sistemas de proteção que deverão estar de acordo 

com o dimensionamento da carga prevista para o imóvel e normas da ABNT e na quantidade 
necessária para cada ambiente; 
 

q) As luminárias serão entregues conforme descrição abaixo: 
 
Unidades Luminária 4x9w 625mm para Forro; 
Unidades Spot de embutir recuado flat quadrado mr16 10x10 branco; 
Luminárias Led de Embutir 20x20 18w 6000k. 

 
r) Estar localizado nas proximidades de outros Conselhos de Fiscalização ou Órgãos Públicos; 
 
s) Proximidade de infraestrutura de comércios e serviços, como bancos, restaurantes, 

padarias, cartórios e outros serviços públicos e comerciais; 
 
t) Ter sistema de segurança confiável e que atenda as necessidades mínima de manutenção da 

integridade física dos colaboradores, profissionais e público em geral; 
 

u) Estar localizado, preferencialmente,  em uma das seguintes Zonas de São Luís:  ZR1, ZR2, 
ZR7, ZR8 e ZR9; 

 
7. DO LEVANTAMENTO DO MERCADO - LEVANTAMENTO DE IMÓVEIS 
 
7.1. Consulta à Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Maranhão realizada após a 
decisão da plenária pela aquisição. 
 

7.1.1.  Como ponto de partida para pesquisa de imóveis, ciente das necessidades aqui indicadas e 
após a sua devida aprovação pelo Plenário, realizou-se pesquisa junto a Secretaria de Patrimônio da 
União-SPU/MA, mediante solicitação de Consulta Prévia sobre a existência de imóvel com as 
características semelhantes, para fins de ocupação gratuita conforme anexo. Esta consulta foi por 
meio de cadastro no Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóveis da União (Sisrei), sistema 
instituído pela Portaria nº 457, de 18 de dezembro de 2014. 
7.1.2. Todavia, em resposta não houve a possibilidade de ocupação gratuita e o Chamamento 
Público n° 01 do Proc. 2451/2022 que fracassou, iniciou-se os procedimentos formais de consulta a 
opções disponíveis no mercado por meio de um novo Chamamento Público. 
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7.2. CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO  
 

7.2.1. Quanto a esse levantamento inicial, deve-se ficar claro que se trata, neste momento, de 
procedimento balizador (prospecção) para eventual procedimento Licitatorio ou Dispensa de 
Licitação de Imobiliário, no qual serão apresentadas propostas de vendas de imóveis ao CRMV-MA, 
e que também servirá para o levantamento estimativo do impactos financeiros da futura 
COMPRA/AQUISIÇÃO. 
7.2.2. Isso se justificar porque o valor de imóveis pode apresentar variações por uma diversidade 
de elementos (localização, m2, material utilizado, cabamento empregado, etc), isto é, é um mecado 
muito volátil. 
7.2.3. Assim, sugere-se pela adoção do chamamento público para a prospecção preliminar do 
mercando com atendimento dos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, embora 
ele não apresente um procedimento previsto em Lei, é que a sua aplicação vem se apresentando 
como instrumento de boas práticas públicas.  
7.2.4. No tocante ao prazo de publicidade e de abertura das propostas, sugere-se a adoção do 
contido no Art. 5º, Parágrafo Único da Portaria Interministerial nº 492/2011 (convênios/projetos), 
que estabelece o prazo mínimo de 15 dia. 
 

8. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

 
8.1. A decisão da presente necessidade foi deliberada  pelo Plenário que deciciu pela AQUISIÇÃO. 
8.2.  Neste contexto, devem ser observadas às características indicadas no subitem 6.3.1 do presente 
estudo como especificações mínima para futura aquisição.  
8.3. Outra medida de solução que se apresenta ao presente caso, será a realização de uma PERMUTA 
(Facultativa) na negociação da AQUISIÇÃO da nova sede. 

 
8.3.1. Basicamente, a permuta de imóveis é uma modalidade de negócio em que duas partes 
trocam bens ao mesmo tempo. Como estamos falando de permuta imobiliária, esses bens podem 
ser casas, apartamentos, terrenos ou imóveis comerciais. 
8.3.2. Essa troca não precisa necessariamente ser por valores equivalentes, já que uma das partes 
pode realizar a compensação financeira da diferença nas condições de pagamento previamente 
combinadas. 
8.3.3. Neste sentido, diante da possibilidade de ser realizada a permuta com utilização do imóvel 
do CRMV/MA listado no item 3.2.1, segue uma avaliação feita por meio do profissional 
devidamente habilitado e designado pelo CFMV, conforme laudo técnico recebido por meio do 
OFÍCIO nº 0984/2021/CFMV-PR, o qual indicou os valores máximos e mínimos do imóvel avaliado. 
 

O presente Laudo de Avaliação Completo elaborado e emitido pelo Engenheiro Diony Gomes Porto - 

CREA-GO 6619/D, data de referência – 21 de outubro de 2021. 

Intervalo de valores admissíveis: Valor de Avaliação: 

Valor mínimo R$ 367.591,49 

Valor máximo R$ 432.463,36 

 
9. DA ESTIMATIVA PRELIMINAR DOS VALORES REFERENCIAIS  
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9.1. Como se sabe, a pesquisa de preços é procedimento prévio e indispensável à verificação de 
existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública, quer sejam 
decorrentes de procedimento licitatório ou de contratação direta. 
9.2. No caso em tela, a pesquisa será obtida, por meio de Chamamento Público para prospecção do 
mercado imobiliário, conforme já informado no item 7 do presente estudo. 
9.3. Quanto aos valores que serão apurados, reitera-se as informações contidas no subitem 6.3 como 
espeficicações mínimas, sendo este procedimento de levantamento estimativo preliminar, não sendo 
substitutivo do Processo Licitatório ou dos procedimento para Dispensa de Licitação na forma do art. 24, 
inciso X, da Lei nº 8.666/93 para aquisição do futura imóvel. 
9.4. Conforme explanado nos subitens 7.2. do presente estudo, caso seja deliberado pela possibilidade 
de realização de permuta utilizando o imóvel descrito no item 3.2.1 do CRMV-MA, tal condição deverá 
constar expressamente na proposta apresentada e que está ciente que deverá proceder a transferência de 
propriedade por meio de procuração irrevogável concedida pelo CRMV/MA.   
 
10. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

 
10.1. No caso em comento, não vislumbramos a possibilidade de parcelamento da necessidade, pois o 
interesse da administração se vincula a todo o conjunto do objeto.   
 
11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DA ENTIDADE 
 
11.1. Como se sabe, os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária compõem um Sistema 
(Sistema CFMV/CRMVs), que, sob a coordenação e liderança do CFMV, fiscaliza, orienta, supervisiona, 
disciplina e dá consulta relativamente ao exercício da medicina veterinária e zootecnia e às atividades a 
elas correlatas. 
11.2. Neste sentido, como o Sistema atua de modo cooperado, a partir de diretrizes definidas pelo CFMV 
e cujos objetivos representam interesse recíproco, surgiu a iniciativa do Programa de Desenvolvimento 
para os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (PRODES - Resolução nº 1239/2018), objetivando 
invertir recursos do CFMV na fiscalização, infraestrutura, inovação, transparência, ou ações de 
fortalecimento e desenvolvimento integrado dos CRMV’s. 
11.3. Essa ferramenta permitiu o reapasse de valores e que o CRMV/MA, através de seus 
administradores, constassem em seus objetivos, planejamentos e mapa estratégico a solução de 
problemas voltados a aquisição de nova sede em localidade que melhor atenda aos interesses dos 
profissionais, empregados e sociedade. 
11.4. As despesas para suportar eventual solução correrá a cargo do Elemento de Despesa sob Rubrica nº 
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - salas e escritório, do plano de contas em vigor, que foi alimentada pelo 
convênio CFMV 04/2022. 
 
12. LICITAÇÃO FRACASSADA E ADEQUAÇÃO AS NECESSIDADES NO CASO CONCRETO 
 
12.1. Cumpre observar que o Chamamento Público n° 01/2022 foi fracassado. Importante ressaltar que a 
desclassificação da empresa Sombreiro Participações e Investimentos LTDA, CNPJ: 22.333.794/0001-48 
ocorreu pelo não atendimento do Edital de Chamamento Público n° 01/2022 conforme P.A n° 2451/2022. 
12.2.  Outro ponto, está relacionado a Decisão da Plenária, reunida ordinariamente, de forma presencial, 
para a 417ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de junho de 2022, após análise do assunto, que 
DECIDIU por unanimidade: 



 
 

  
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão 

Endereço: Ed. Comercial Vera Carneiro, Av. Daniel de La Touche, Quadra G, nº 11, Sala 202, 
Cohama – São Luís/MA – CEP: 65070-971, Contato: (098) 3304-9811 e 3304-9812 – E-mail: compras@crmvma.org.br. Horário de 

Funcionamento: 8h às 12h – 13h às 17h (Segunda a Sexta) 

 
“Não acatar a majoração do valor estabelecido pela empresa Jeova Barbosa 
Engenharia, CNPJ: 03.022.252/0001-00 Endereço: Rua Coronel Belchior, Qd 25, Nº 03, 
Ponta D’Areia, Cep 65.077-653 - São Luís-MA de R$ 2.450.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos e cinquenta mil reais), atualizando a mesma para o valor de R$ 
2.822.050,00 (dois milhões e oitocentos e vinte e dois mil e cinquenta reais”. 

 
12.3. Superada essa questão, não pairam impedimentos para a realização de novo Chamamento Público 
de prospecção do valor e bens do mercado que possam atender aos interesse da Administração, 
considerando as informações coletadas, o espaço compatível com a real necessidade desta Autarquia, o 
aumento do quadro de funcionários, o espaço para reuniões plenárias, sanitários para PNEs, sanitário 
funcionais, acessibilidade, além de outros já demonstrados neste Estudo. 
 
13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADO PRETENDIDOS  

 
13.1. O resultado pretendido com a COMPRA/AQUISIÇÃO da nova sede do CRMV-MA possui estreita 
ligação com o principio da eficiência,  pois ela prima pelo melhor funcionamento dos órgãos colegiados do 
CRMV/MA e da estrutura administrativa, bem como visa oferecer aos profissionais, empregados  e ao  
público em geral um melhor atendimento e condições dignas para prestação do serviço publico realizado, 
conforme Deliberação na Sessão Plenária Ordinária de nº 417ª/2022 realizada no dia 27 de junho de 
2022, que decidiu realizar um novo Chamamento Público conforme explicado no item 12 deste Estudo . 
 
14. DA DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO  

 
14.1. Conforme já explanado na introdução do presente estudo, o objetivo foi identificar o(s) problema(s) 
enfrentados na atual de Sede do CRMV-MA, assim como demonstrar as possíveis soluções. 

 
14.1.1. Entre elas foi verificada a reforma do bem descrito no item 3.2.1 ou a compra de novo bem. 
No entanto, apreciando a questão, a Plenária do Regional deliberou que a aquisição de imóvel com 
melhor localização, que atenda as condições de acessibilidade e que possua características 
determinadas considerando o fluxo administrativo que possui atenderia em maior escala aos 
interesses públicos da Autaquia, conforme Deliberação na Sessão Plenária Ordinária de nº 
417ª/2022 realizada no dia 27 de junho de 2022. Na mesma ocasião também ficou decidido que o 
imóvel discriminado no item 3.2.1 poderia ser utilizado em permuta para aquisição de nova sede. 
14.1.2. Isto posto, transparece viável a aquisição de nova sede, com ou sem permuta do bem 
anotado no item 3.2.1, desde que a solução pela aquisição seja permeada, em todas as suas  fases, 
pela preservação do interesse público, observância das necessidades de instação do imóvel e que o 
bem desejado atenda o valor médio de mercado após adoção das fontes de pesquisa.  

 
 ________ de ________de 2022. 

 
 

Méd. Vet. Marcia Andrea Durans Baldez 
Secretária Geral do CRMV-MA 

CRMV-MA 0829 VP 
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