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Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETIVO: Aquisição de 09 salas comerciais situadas no oitavo pavimento (salas 806 a 814) do

edifício Mocelin Tower, totalizando uma área total de 341,6 m² (conforme memorial descritivo) com mais 09

(nove) vagas de garagem vinculadas, sendo 01 (uma) por sala, acrescida de mais 01 (uma) unidade

autônoma de vaga de garagem, totalizando ao todo 10 (dez) vagas de garagem; FUNDAMENTO LEGAL:

Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/1993; JUSTIFICATIVA: O Conselho Regional de Medicina

Veterinária do Maranhão (CRMV-MA), tornou público o Chamamento Público n°02 (Diário Oficial da União e

Jornal Pequeno) para prospecção do mercado, com a intenção de aquisição de Sala(s) Comercial (is) por

meio de Dispensa de Licitação conforme previsto no Processo Administrativo nº

0340015.00000011/2022-66 SUAP. Isso ocorreu em razão da sede própria do CRMV/MA, localizada no

Bairro Apeadouro - São Luis/MA, apresentar desgastes da construção que foram surgindo ao longo do

tempo na estrutura em concreto armado, nas lajes e pilares da copa/refeitório, que podem causar

desabamento, conforme análise da equipe de Engenharia do CFMV, Ofício nº 0984/2021/CFMV-PR e

confirmado pelo Ofício n° 788_2022_PR_DE_CFMV_SISTEMA, além de problemas na rede elétrica e falta

de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

A aquisição do imóvel possui justificativa frente à necessidade do CRMV-MA viabilizar um

empreendimento, após a negativa de ocupação gratuita de imóvel feita à Superintendência do Patrimônio

da União no Estado de Maranhão (Consulta Prévia n° 35) no sistema de requerimento eletrônico de imóveis

(SISREI); RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Considerando que o imóvel encontra-se em

conformidade com o solicitado no Programa de Necessidades apresentado pelo CRMV-MA, uma vez que

as salas comerciais compõem local acessível para o funcionamento e dará maior segurança a profissionais,

funcionários e sociedade em geral, dada a localização, acessibilidade e estrutura física (nova) com

dimensões capazes de atender aos interesses desta Autarquia e servir como sua sede; DO PREÇO:

Considerando o valor de R$ 2.541.233,50 apresentado pela empresa SPE PRISMA CONSTRUCOES E

INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, Inscrita no CNPJ/19.789.946/0001-07.

O CRMV/MA solicitou avaliação prévia do imóvel (OFÍCIO 2 - PR - MA) através de equipe técnica

de engenharia enviado pelo CFMV que, após detida avaliação, informou que o preço sugerido está abaixo

do valor praticado no mercado local considerando as características do bem (OFÍCIO 788/2022-

PR/DE/CFMV/SISTEMA).

Ao fim, registra-se que a pretendida autorização foi submetida a apreciação da

quadringentésima vigésima quarta Plenária Extraordinária e o órgão colegiado autorizou a realização de

dispensa de licitação com base nas razões expostos acima e no que leciona o inciso X, Art. 24 da Lei

Federal nº 8.666/1993, conforme previsto no Processo Administrativo nº 0340015.00000011/2022-66

SUAP. Isso posto determino a publicação na imprensa oficial para os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.

LICINDO RODRIGUES PEREIRA

Presidente do Conselho
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