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CONTRATO CRMV – MA Nº 30/2022 
 
 

Contrato para aquisição de 09 (nove) salas comercias com 
vagas de garagem vinculadas, sendo 1(uma) por sala, e 01 
(uma) unidade autônoma de vaga de garagem que 
celebram entre si CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO MARANHÃO e SPE PRISMA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA, mediante 
cláusulas e condições a seguir convencionadas: 

 
 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – PREÂMBULO  
 
 

1.1. CONTRATANTE/COMPRADOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

MARANHÃO, com sede Localizada no segundo andar do Edifício Comercial Vera Carneiro, Av. Daniel 

de La Touche, quadra G, nº 11, sala 201, Cohama, São Luís/MA - CEP: 65070-971, registrado no CNPJ 

sob o nº 07.059.025/0001-00, neste ato representado por seu Presidente, LICINDO RODRIGUES 

PEREIRA, Médico Veterinário, inscrito no CRMV-MA nº 0486 e no CPF sob o nº 252.075.123-15. 

 

1.2. CONTRATADO/VENDEDOR: SPE PRISMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.789.946/0001-07, com sede à Av. Daniel 

de La Touche, nº 20, Fialho, Condomínio Mocelin Tower CEP: 65074-115, São Luís – MA, neste ato 

representada por seu Sócio Administrador, PAULO ROBERTO MOCELIN, portador do CPF nº 

225.302.150-49 e RG nº 11564d CREA-RS. 

 

1.3. FUNDAMENTO LEGAL 
 
 

❖ Dispensa de licitação na forma do art. 24, X da Lei 8.666 e suas alterações, que 

regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988. 

❖ Autos do Processo Administrativo CRMV-MA nº 0340015.00000011/2022-66 SUAP. 

❖ Autorização do Presidente do CRMV/MA 
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 CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  
 
 

2.1. O presente contrato tem como objeto aquisição de 09 salas comerciais situadas no oitavo 

pavimento (salas 806 a 814) do edifício Mocelin Tower, totalizando uma área privativa de 341,60 

m² com mais 09 (nove) vagas de garagem vinculadas, sendo 1 (uma) por sala, acrescida de mais 01 

(uma) unidade autônoma de vaga de garagem, totalizando ao todo 10 (dez) vagas de garagem, 

conforme matrícula registrada no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Luís/MA, com as 

seguintes descrições: 

2.1.1) Sala 806 (com garagem): n° matricula 123.696; 
 

2.1.2) Sala 807 (com garagem): n° matricula 123.697; 
 

2.1.3) Sala 808 (com garagem): n° matricula 123.698; 
 

2.1.4) Sala 809 (com garagem): n° matricula 123.699; 
 

2.1.5) Sala 810 (com garagem): n° matricula 123.700; 
 

2.1.6) Sala 811 (com garagem): n° matricula 123.701; 
 

2.1.7) Sala 812 (com garagem): n° matricula 123.702; 
 

2.1.8) Sala 813 (com garagem): n° matricula 123.703; 
 

2.1.9) Sala 814 (com garagem): n° matricula 123.704; 
 

2.1.10) Garagem autônoma n° 27: n° matricula 123.747. 
 

2.2. Todas as 10 (dez) garagens estão localizadas no pavimento G1 do Edifício Comercial Mocelin 

Tower, localizado na Avenida Daniel de La Touche, nº 20, Vila Vicente Fialho, São Luís – MA CEP 65073-

212. 

2.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Chamamento Público n° 02, Termo de Referência, 

Memorial Descritivo, Planta Baixa Elétrica, Planta Baixa Luminotécnica, Planta Baixa Sprinkler, Planta 

Baixa Técnica, Imagens do Projeto, Declaração de adequação do imóvel e à Proposta comercial 

apresentada, independentemente de transcrição. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E ESPECIFICAÇÃO  
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3.1. Dá-se o valor global para o presente contrato a importância de R$ 2.541.233,50 (dois milhões 

e quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) a ser pago 

em moeda corrente por transferência bancária. 

3.1.1. Os valores unitários e especificações dos produtos para efeito de pagamento constam no 

demonstrativo abaixo: 

 

 

ITENS 
DESCRIÇÃO / ÁREA TOTAL 
EQUIVALENTE A 338,60m² 

QDE 
DE 

SALAS 

10 (DEZ) 
VAGAS NA 
GARAGEM 

VALOR UNITÁRIO 
DO M² (R$) 

PREÇO GLOBAL 
DO M² (R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Recepção 25,10m²; Copa 
cozinha 17,57 m²; jurídico 
e comunicação 23,62 m²; 
Arquivo          5,51          m²; 
Almoxarifado     3,11     m²; 
Arquivo          5,51          m²; 
Presidência     26,01     m²; 
Vice-Presidência 15,48 m²; 
Estúdio 9,42 m²; Espera 
6,77          m²;          Estação 
impressoras 7,74m²; 
financeiro cpl 15,97m²; 
Coworking 50,03 m²; 
administrativo  e 
fiscalização     24,62     m²; 
Auditório 105,69 m²; 6 
(seis) Banheiros com 
1,77m² cada; 2 (dois) 
banheiros PNE com 
3,08m² cada, conforme 
memorial descritivo e 
outros documentos que 
acompanham essa 
aquisição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09 

09 (nove) 
vagas  de 
garagem, 
sendo  1 
(uma) por 
sala; 

 
+ 

 

01 (uma) 
vaga  de 
garagem 
autônoma 
prevista no 
subitem 2.1 
e 2.1.10 
deste 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ R$ 10.518.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R$ 2.541.233,50 

 
3.1.2. O imóvel corresponderá as salas Comerciais 806 a 814 com área total de 341,60m², situadas 

no 8° (oitavo) andar do Mocelin Tower, que fica localizado na Av. Daniel de La Touche nº 20, Fialho, 

Condomínio Mocelin Tower, CEP: 65074-115, São Luís – MA. 

3.1.3. Os ambientes possuirão, em todos os ambientes, sistema elétrico para receber aparelhos de 

ar condicionado condizentes com o tamanho e características do setor em que serão instalados, em 
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pleno funcionamento, rede elétrica e logica de dados, tudo conforme memorial descritivo, plantas e 

outros documentos conforme constam no item 2.3. 

3.1.4. Farão parte da presente negociação e passarão a pertencer ao COMPRADOR, sem qualquer 

tipo de alteração no valor total do presente contrato, as sobras ou áreas não computadas nas 

medidas descritas no objeto. 

 CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 
 

4.1.      O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato, limitado à dotação orçamentária prevista nos autos (art. 57, caput da Lei 8.666/93), nos 

moldes do art. 65, §1º da Lei 8.666/93. 

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  
 
 

5.1. O pagamento ocorrerá conforme descrito abaixo, sendo o seu recebimento através de boleto 

bancário e/ou transferência bancária para conta corrente de titularidade da CONTRATADA, cujos 

dados são: Caixa Econômica Federal, Agencia-1739 Conta Corrente-5265-0 Operação 003 - SPE 

Prisma Construções Incorporação Imobiliária Ltda. 

 
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

a)          Será pago o valor de R$ R$ 2.117.883,00 (dois milhões e cento e dezessete mil e oitocentos 

e oitenta e três reais) na assinatura do Contrato CRMV/MA, (II) Transferência do imóvel por meio 

de Escritura Pública de Compra e Venda e (III) Contrato de Compra e Venda junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis na Comarca de São Luís/MA, em nome do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Maranhão – CRMV/MA; 

b) R$ 423.350,50 (quatrocentos e vinte e três mil e trezentos e cinquenta reais e cinquenta 

centavos), que será pago após o recebimento definitivo do objeto; 

c) R$ 2.541.233,50 (dois milhões e quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e trinta e três 

reais e cinquenta centavos) corresponde ao valor total do imóvel. 

5.2. O   crédito   do   que   for   solicitado   acontecerá   após   a   conferência   e   aceite   da   nota 

fiscal/fatura/boleto ou outro documento correspondente, tudo de acordo com as demais 
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exigências administrativas em vigor, incluindo outros documentos fiscais ou habite-se que poderão 

ser exigidos pelo CONTRATANTE. 

5.3. Os preços são fixos e irreajustáveis, razão pela qual só podem ser revistos quando 

comprovadas as situações descritas no art. 65, inciso I, alínea “b”, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 

8.666/93. 

5.4. Para efeito de pagamento, o CRMV/MA procederá às retenções tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação em vigor, caso aplicáveis ao objeto deste instrumento. 

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou outros documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

5.6. Em havendo erro na nota fiscal ou se alguma das certidões negativas estiver com a validade 

vencida, ficará sujeito a rescisão contratual e penalidades. 

5.7. De igual forma, serão retidos/deduzidos valores correspondentes a eventuais 

multas/penalidades ou indenizações devidas pela CONTRATADA, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

5.8. Os preços são fixos e irreajustáveis, razão pela qual só podem ser revistos quando 

comprovadas as situações descritas no art. 65, inciso I, alínea “b”, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 

8.666/93. 

 CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
 

6.1. As despesas do presente contrato correrão pela conta dos recursos previstos no orçamento 

do CRMV-MA na dotação orçamentária de nº 6.2.2.1.1.02.01.01.001.002-SALAS E ESCRITÓRIO e 

Nota de empenho n° 389/2022. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO, PRORROGAÇÃO E RESCISÃO ANTECIPADA  
 
 

7.1. O presente contrato terá vigência de 6 (seis) meses, a contar do primeiro dia útil a partir de 

sua assinatura. 
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7.2. O presente contrato não poderá ser renovado, mas poderá, quando devidamente justificado 

pelo contratado e aceito pelo CRMV/MA, ser prorrogado o prazo de execução sem repercussão direta 

no valor do contrato. 

7.3. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o contrato, nas hipóteses previstas na 

Lei n° 8.666/93. 

7.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à 

contratada direito a qualquer indenização. 

 CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO DO OBJETO  
 
 

8.1. O contratado fica obrigado a fazer todas as modificações e adaptações do layout (divisórias, 

rede lógica, rede elétrica, etc.) em no máximo 90 (noventa) dias, após a assinatura de contrato. Se 

devidamente justificado e após análise e aprovação da Administração a Contratada poderá ter esse 

prazo prorrogado. 

8.2. O Contratado deverá ter condições de iniciar as modificações e adaptações que se fizerem 

necessária, tão logo que assinado o contrato, se necessárias adaptações. 

 CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES  
 
 

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, são obrigações do CRMV-MA: 

a) Efetuar o pagamento conforme o clausula 5ª (quinta) deste Contrato; 

b) Dar à Contratada as condições necessárias à regular execução da avença firmada; 

c) Realizar vistoria no imóvel, antes da assinatura da escritura pública, para fins de verificação 

minuciosa do estado do imóvel, de acordo com o Memorial Descritivo, fazendo constar do 

Termo de Vistoria a aprovação ou reprovação do imóvel, e as eventuais defeitos e 

inconformidades que venham a ser verificadas; 

d) Comunicar ao vendedor o(s) defeito(s) ou inconformidade(s) cuja reparação a esta incumba, 

assim como as eventuais turbações de terceiros; 

e) Ofertar ao vendedor prazo para reparo do(s) defeito(s) ou inconformidade(s) eventualmente 

verificados no imóvel, ou nas suas instalações; 

f) Aplicar as sanções administrativas regulamentares e contratuais, se for o caso; 
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g) Notificar o vendedor do recebimento de documentos de cobrança de tributos e outros 

encargos (inclusive condominiais) incidentes sobre o imóvel por fato gerador anterior ao 

recebimento definitivo do bem pelo CRMV/MA, se houver, cujo pagamento seja de 

responsabilidade do vendedor, assim como de intimações, multas ou exigências de autoridade 

pública relacionadas ao imóvel; 

h) Pagar as despesas cartoriais, impostos, emolumentos e taxas relativas à transferência do 

bem objeto desse contrato para a propriedade do CRMV/MA. 

9.2. Além das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são 

obrigações do CONTRATADO: 

a) Entregar o objeto do presente contrato em perfeitas condições de uso, solidez e segurança 

para os fins a que se destina e em estrita observância às especificações contidas no Memorial 

Descritivo, no ato convocatório e de sua proposta; 

b) Realizar as adequações necessárias nas redes elétricas (comum e estabilizada) e de 

informática (rede lógica) para atender o padrão de infraestrutura de Rede Local do CRMV- 

MA, no padrão da ABNT NBR, inclusive com instalação de pontos de acordo com o projeto 

(layout) aprovado por este Conselho. 

c) A sala a ser adquirida deverá contém os espaços, já divididos por divisórias contendo pontos 

elétricos, pontos de ar condicionados e pontos lógicos de rede cabeada conforme orientação 

do setor de T.I do CRMV/MA. 

d) Atender as exigências de instalação de pontos telefônicos, pontos de rede lógica e ponto de 

rede elétrica para os equipamentos (computadores, notebooks, nobreaks, estabilizadores, 

impressoras, ar condicionados, geladeiras, micro-ondas) do CRMV-MA, inclusive o 

fornecimento e instalação de padrão trifásico, divisórias, entre outros previstos no termo de 

referência e material descritivo; 

e) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à aquisição; 

f) Cumprir todos os itens e obrigações previstos neste Contrato, memorial descritivo, planta 

baixa elétrica, planta baixa luminotécnica, planta baixa sprinkler, planta baixa técnica, 

imagens do projeto; 

g) Pagar as taxas de administração imobiliária até a entrega definitiva, se houver, e de 

intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do 

pretendente; 
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h) Pagar todas as despesas, tarifas, taxas e impostos, especialmente Imposto Predial Territorial 

Urbano - IPTU, incidentes sobre o objeto até a data do recebimento definitivo pelo CRMV- 

MA; 

i) Entregar teto, pisos, rodapés e paredes com pintura nova, conforme especificação de cores 

indicadas pelo CRMV-MA, com ausência de rachaduras, pontos de infiltração, mofos e 

manchas, e ainda, em perfeito estado de funcionamento, inclusive, das instalações 

necessárias para os sistemas de condicionadores de ar, rede lógica, hidráulica (água/esgoto) e 

elétrica (comum e estabilizada) que devem estar em pleno funcionamento, sem apresentar 

problemas; 

j) Providenciar o registro e assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis na Comarca de São Luís-MA, em nome do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária do Maranhão – CRMV/MA, inclusive, com a entrega de todas as chaves 

e documentos necessários, devendo o objeto está livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

ou encargos; 

k) Obriga-se também a substituir, sem custos adicionais e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

qualquer item defeituoso, eventualmente deteriorado até o momento do recebimento 

definitivo em favor do CRMV/MA; 

l) Entregar o imóvel objeto desse contrato livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ou 

encargos, bem como, das despesas de água/esgoto, contribuições, taxas e impostos que 

incidiram ou venham a incidir sobre o imóvel até a data do recebimento definitivo pelo CRMV-

MA; 

m) Manter todas as condições de habilitação, qualificação e de compatibilidade com as 

obrigações assumidas, durante a vigência do contrato, inclusive quando ao atendimento do 

art. 7º, XXXIII da CF; 

n) Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 desta Lei; 

o) Não fazer publicidade desta transação, salvo se houver expressa autorização do CRMV/MA 

 CLÁUSULA DEZ – DA FISCALIZAÇÃO  
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10.1. A fiscalização do cumprimento do contrato será exercida pelo Sr. Jairon Silva Dias, que 

atuará como fiscal do contrato, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato e apontará as deficiências verificadas, se houver. 

10.2. A fiscalização pelo CONTRATANTE não exime o CONTRATADO, na forma da lei, da fiel execução 

do objeto contratado, ficando sob a responsabilidade da última todas as despesas diretas e indiretas 

cabíveis. 

10.3. O recebimento do objeto caberá ao servidor indicado pelo Presidente do CRMV/MA. 
 

 CLÁUSULA ONZE – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL E PENALIDADES  
 

 
11.1 Conforme art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato terá 

procedimentos e consequências, assim como as hipóteses de rescisão, na forma estabelecida na 

Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos – Capítulo III, da Lei 8.666/93. 

11.1.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, fica estabelecida a possibilidade de aplicação das 

sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 (advertência, multa, suspensão temporária e declaração 

de inidoneidade), devendo a multa corresponder ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor 

global do contrato, se a inexecução for total, e 10% (dez por cento) do valor total do contrato, se 

parcial, que ainda poderá ser exigida do CONTRATADO em conjunto com as demais penalidades. 

11.1.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

da seguinte formula: 

I= (TX/100) 
 

EM = I x N x VP, onde: 
 

I = Índice de atualização financeira; 
 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

11.2. Desde que devidamente justificado pelo CONTRATADO e aceito pela Administração 

CONTRATANTE, ou reconhecida força maior, as penalidades poderão deixar de ser aplicadas. 

11.3. Também poderá deixar de ser exigida as penalidades, se a rescisão for consensual. 
 

 CLÁUSULA DOZE – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

 
12.1. A execução do contrato será realizada com base na Lei 8.666/93 e os casos omissos, 

porventura existentes no presente instrumento, serão sanados em comum acordo entre as partes, 

mediante termo de aditamento contratual. 

12.2. Fica eleito o foro da Justiça Federal de São Luís – MA para dirimir os conflitos relacionados ao 

presente contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

12.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este procumento 

particular, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes na presença das 

testemunhas abaixo, a tudo presente. 

 

 
São Luís – MA, de de 2022. 
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Medicina Veterinária 
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