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TERMO DE REFERÊNCIA                               
Dispensa de licitação, conforme Inciso X do Art.24 

da Lei 8.666/83. 

1. OBJETIVO 

 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto 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, conforme matrícula registrada no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 

de São Luís/MA, com as seguintes descrições.   

2. FUNDAMENTO LEGAL 

 
2.1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

2.2. Lei Federal nº 8.666/1993; 

2.3. Lei nº  5.517, de 23 de outubro de 1968; 

2.4. Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998; 

2.5. Resolução Nº 591, de 26 de junho de 1992; 

2.6. Resolução nº 1041, de 13 de dezembro de 2013; 

2.7. Processo Administrativo Processo 0340015.00000011/2022-66 referente ao 

Chamamento Público n° 02. 

3. JUSTIFICATIVA 

 
3.1. Inicialmente cabe registrar que os Conselhos Regionais de Medicina 

Veterinária possuem natureza jurídica de Autarquia federal especial dotada de 

autonomia administrativa e financeira previstas no art. 10 da Lei 5.517/68 e que 

encartada nessa previsão a Plenária do CRMV/MA, ao examinar as soluções, decidiu 

pela aquisição de nova sede após exame do Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

apresentado as fls 113 a 121 do Processo Administrativo CRMV/MA 

0340015.00000011/2022-66 (Chamamento Público n° 02), no qual também foi 

apresentado as condições do objeto que se pretenderia adquirir em termos de infra-

estrutura e dimensões mínimas ao atendimento do interesse público e do CRMV/MA. 
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3.2. Passo adiante convém pontuar que a presente contratação admite dispensa 

de licitação na forma do art. 24, X da Lei Federal 8.666/93 (Lei de Licitações e 

contratos), in verbis: 

 

Art. 24. É dispensável a Licitação: 

(....) 

X – Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
rendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua 
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia. 

 

3.3. Isso ocorre porque no particular a contratação preenche aos seguintes 

requisitos: i) Atendimento das finalidades precípuas da administração; ii) 

Necessidades de instalação; iii) Localização; iv) Preços compatíveis com o valor de 

mercado, como serão pontualmente demonstrados a seguir. 

 

A) Do atendimento das finalidades precípuas da administração: O CRMV/MA precisa 

de uma sede com dimensões, características e localização específicas, para que possa 

fiscalizar o exercício profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades 

relativas à profissão de médico-veterinário e zootecnistas do estado do Maranhão, 

atribuições estas sacramentadas pela Lei 5.517/68, senão vejamos:  

 

Art 7º A fiscalização do exercício da profissão de médico 
veterinária será exercida pelo Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, e pelos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária, criados por esta Lei  

 

Art 8º O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) tem 
por finalidade, além da fiscalização do exercício profissional, 
orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à 
profissão de médico-veterinário em todo o território nacional, 
diretamente ou através dos Conselhos Regionais de Medicina 
Veterinária (CRMV) 

 

Art 9º O Conselho Federal assim como os Conselhos Regionais 
de Medicina Veterinária servirão de órgão de consulta dos 
governos da União, dos Estados, dos Municípios e dos 
Territórios, em todos os assuntos relativos à profissão de 
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médico-veterinário ou ligados, direta ou indiretamente, à 
produção ou à indústria animal 

 

Não é outro o caminho trilhado pelo Regimento Interno Padrão dos 

Conselhos Regionais de Medicina Veterinária instituído pela Res. CFMV nº 591, de 26 

de junho de 1992, conforme se denota in verbis:  

 

Art. 2º Os CRMVs têm, por finalidade, orientar e fiscalizar o 
exercício das profissões de médico veterinário e zootecnista, 
bem como servir de órgãos de consulta dos governos da União, 
dos Estados e dos Municípios, em assuntos referentes ao 
exercício profissional, ao ensino, à pesquisa, à extensão, à 
produção animal, à defesa sanitária, à saúde pública e ao meio 
ambiente, assim como em matéria direta ou indiretamente 
relacionada com a indústria e o comércio de produtos 
veterinários, produtos de origem animal e seus derivados, nas 
áreas sob suas respectivas jurisdições. 

 

Assim sendo, fica demonstrado que a aquisição almejada apresenta 

estreita relação com as finalidades precípuas do Conselho Regional e, por 

conseguinte, com interesse público. Indo além, o interesse específico também resta 

atendido, pois as atividades essenciais exigem o cumprimento de atividades 

administrativas, razão pela qual necessita de uma base fixa, segura, adequada, 

compatível com a rotina administrativa do Regional e que consiga fornecer condições 

dignas e de acessibilidade aos profissionais, empregados públicos e sociedade em 

geral que buscam por suas atividades. 

 

B) Necessidades de instalação:  A necessidade de instalação surgi em razão do número 

de empregados públicos (atualmente com 11 funcionarios) e rotinas de atividades 

administrativas conjugada com o elevado desgaste estrutural do imóvel que servia 

como sede do Regional, o que perpassa, nessa ultima hipótese, pelo mau 

funcionamento da rede elétrica, falta de acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida, falta de segurança aos bens da Administração e até mesmo risco de 

desabamento parcial ou total do imóvel, conforme se verifica as fls. 60 e 107 P.A n° 

0340015.00000011/2022-66 – CRMV/MA. Inclusive, é por essa razão que o CRMV/MA 

teve que alugar salas para, provisoriamente, exercer suas atividades administrativas.  



Endereço: Ed. Comercial Vera Carneiro, Av. Daniel de La Touche, Quadra G, nº 11, Sala 201, Cohama – São Luís/MA–CEP: 65070-
971, Fone: (98) 3304-9811 - 3304-9812 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão 

 

 

 

No mais, o bem que servia de sede ao CRMV/MA apresenta características 

de imóvel residencial e já não tendia o fluxo e rotinas administrativas necessárias ao 

Regional, tais como ambiente para oferecimento de cursos de responsabilidade 

técnica ou de qualificação dos profissionais e nem mesmo a separação de setores, de 

modo que a secretaria ficava junto com a fiscalização, o setor financeiro com o de 

compras e a assessoria jurídica com o setor da comunicação e o de contabilidade. 

 

Também não há como desconsiderar o Estudo Técnico Preliminar (para 

auxiliar o processo administrativo de aquisição das salas comerciais) para aquisição 

de nova sede constante no P.A n° 0340015.00000011/2022-66 – CRMV/MA e fls. 113 

a 135, onde lá registra as necessidades do espaço físico para o CRMV/MA. 

 

Nesse diapasão, também deve ser considerado que o CRMV/MA realizou 

consulta à Superintendência do Patrimônio da União no Estado de Maranhão 

(Consulta Prévia n° 35) no sistema de requerimento eletrônico de imóveis (SISREI) 

sobre a disponibilidade de imóvel que pudesse servi de sede para o Conselho Regional 

de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão, mas não obteve resposta favorável 

(fl. 07 do P.A n° 0340015.00000011/2022-66 – CRMV/MA). 

 

Considerando a Decisão da Deliberação Plenária, reunido ordinariamente, 

de forma presencial, para a 417ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de 

junho de 2022 (fls. 04 e 05 do P.A n° 0340015.00000011/2022-66 – CRMV/MA), após 

análise do assunto, que DECIDIU por unanimidade: 

 

“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”. 

 

Considerando o Oficio n° 238/2022 (fl. 06 do  0340015.00000011/2022-66 
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– CRMV/MA) enviado pelo Presidente (Méd. Vet. Licindo Rodrigues Pereira) do 

CRMV/MA confirmando a decisão Plenária e notificando a DESISTÊNCIA da aquisição 

das salas comerciais a empresa Jeova Barbosa Engenharia, CNPJ: 03.022.252/0001-00 

com o seguinte assunto: 

Senhores Sócios, 

Informo a Vossa senhoria que o Processo de Chamamento 
Público juntamente com a proposta atualizada foi submetida 
ao plenário do CRMV-MA. Diante da decisão o regional decidiu 
realizar um novo processo, pois a empresa não manteve a 
proposta inicial no valor 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). 

 

Considerando que o Plenário do Regional aprovou o proseguimento de um 

novo chamamento Público para prospecção do mercado imobiliário em conformidade 

com a Resolução CFMV Nº 591/1992 de acordo com as fl. 05 do P.A n° 

0340015.00000011/2022-66 – CRMV/MA. 

 
Considerando a Decisão da Deliberação Plenária (fl. 423 do P.A n° 

0340015.00000011/2022-66 – CRMV/MA), reunida extraordinariamente, de forma 

presencial e remota, para a Quadrincentésima Vigésima Quarta Sessão Plenária, 

realizada no dia 18 de novembro de 2022, após análise do assunto, que DECIDIU: 
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Com isso, resta claro que a necessidade de instalação do CRMV/MA deve 

ser alcançada sem detrimmento das normas aplicáveis a matéria, à medida que “o 

princípio da continuidade impõe a prestação ininterrupta do serviço público, tendo 

em vista o dever do Estado de satisfazer e promover direitos fundamentais” (Rafael 

Carvalho Rezende Oliveira. – 9. ed., – Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021., p. 427 

e 428). 

 

C) Da Localização: Em observância aos princípios da legalidade no art. 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que não se limita ao 

cumprimento da norma legal. A localização do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Maranhão foi pautada no disposto do art. 11º da Lei nº  5.517, de 23 de 

outubro de 1968, conforme in verbis: 

Art. 11. A Capital da República será sede do Conselho Federal 
de Medicina Veterinária, com jurisdição em todo o território 
nacional, a ele subordinados os Conselhos Regionais, sediados 
nas capitais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.   

 

Tendo em vista a Resolução CFMV nº 361/1981,   a localização foi ratificada 

com a seguinte redação: 

Art. 1º Fica criado o Conselho Regional de Medicina Veterinária 
em São Luis-MA, sob a sigla CRMV-18, 18ª Região, com 
jurisdição no Estado do Maranhão, cuja instalação se efetivará 
no exercício de 1982. 

 

Assim, as salas comerciais estão localizadas na  Av. Daniel de La Touche nº 

20 Fialho Condomínio Mocelin Tower CEP: 65074-115, São Luís – MA, sendo uma das 

avenidas mais movimentadas de São Luis como apontam os relatórios do P.A n° 

0340015.00000011/2022-66 – CRMV/MA. 

 

O edifício Mocelin Tower está nas proximidades da Policia Federal, 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Banco do Brasil, Banco Itaú S.A, Sistema 

FIEMA, comércios e serviços, como Terminal de Integração Cohama/Vinhais, 

supermercados, restaurantes, padarias, cartórios, shopping e outros conforme 

relatórios de localização e fotográfico do CRMV/MA e CFMV. 
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As salas comerciais compõem local acessível para o funcionamento do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão (CRMV/MA) que dará uma 

maior segurança, dada a localização e estrutura física com dimensões capazes de 

atender aos interesses desta Autarquia.  

 

Portanto, fica atendido o critério de localição do bairro que abrigará a sede, 

pois não seria um fator gerador de mudança, mas o custo beneficio entre o que foi 

decidido  em Plenária, respeitando o indicativo de proximidade de infraestrutura de 

comércios, transportes e serviços já destacados. 

 

D) Os preços compatíveis com o valor de mercado segundo avaliação prévia: 

 

Considerando que o P.A n° 0340015.00000011/2022-66, Chamamento 

Público n° 02, teve por finalidade a propecção do mercado imobiliário para 

atendimento das necessidades do CRMV/MA, sob os aspectos institucional, 

organizacional e espacial, de modo a demonstrar as possíveis necessidades para o 

Planejamento financeiro da aquisição. 

 

Considerando o valor de R$ 2.541.233,50 apresentado em Proposta 

Comercial pela empresa SPE PRISMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 

IMOBILIARIAS LTDA. 

 

Considerando o levantamento do preço, o Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Maranhão solicitou avaliação do referido imóvel através do Ofício 2 -

PR-MA ao Conselho Federal de Medicina Veterinária a fim de confirmar o preço 

praticado no mercado local.  

 

Considerando que em atenção ao OFÍCIO acima indicado,  foi enviada a 

equipe técnica de engenharia do CFMV que executou vistoria no Edificio Mocelin 

Tower. A Vistoria Técnica de Engenharia foi realizada entre os dias 10 e 11 de outubro 



Endereço: Ed. Comercial Vera Carneiro, Av. Daniel de La Touche, Quadra G, nº 11, Sala 201, Cohama – São Luís/MA–CEP: 65070-
971, Fone: (98) 3304-9811 - 3304-9812 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Maranhão 

 

 

de 2022, na presença da Comissão Permanente de Licitação (CPL).  

 

O relatório técnico de engenharia do CFMV concluiu: 

 

Com relação ao valor apresentado em Proposta Comercial da 
empresa SPE PRISMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
IMOBILIARIAS LTDA podemos concluir que o valor está abaixo 
da avaliação imobiliária do mercado da cidade São Luis, 
considerando as benfeitorias a serem realizados conforme 
Programa de Necessidades, gerando economicidade à 
entidade pública que pretende adquirir o imóvel ofertado. 

Deste modo, através de execução de PERÍCIA TÉCNICA DE 
ENGENHARIA, efetuada na edificação e na documentação 
apresentada, observou-se sob forma de responsabilidade 
técnica, que: 

11.1. O imóvel, objeto do Chamamento Público do 
Chamamento Público do Processo 0340015.00000011/2022-66 
– CRMV/MA, para aquisição de nova sede do CRMV-MA, está 
EM CONFORMIDADE com relação à estrutura física, de 
acabamento, elementos estruturais e instalações 
complementares. 

11.2. O imóvel está EM CONFORMIDADE com relação ao 
Programa de Necessidades apresentado pelo CRMV-MA no 
Chamamento Público do Processo 0340015.00000011/2022-66 
– CRMV/MA. 

11.3. O imóvel está EM CONFORMIDADE com relação ao valor 
apresentado em Proposta Comercial apresentada pela 
empresa SPE PRISMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
IMOBILIARIAS LTDA, tendo como base de avaliação o Laudo 
de Avaliação Imobiliária. 

Deste modo, a Equipe Técnica de Engenharia do CFMV, aqui 
representada pelo Eng. Civil e de Seg. do Trabalho e 
Eletrotécnico, Luís Fernando Rocha Lopes, CREA nº 21.401-
D/DF e pelo Arquiteto Urbanista, Christiano Veloso Porto, 
CAU nº A47.403-7, opina FAVORAVELMENTE pela aquisição 
do Imóvel, objeto deste Chamamento Público. 

 

Posto isto e com base na exposição supra, fica demonstrado claramente 

que o CFMV confirmou o preço praticado no mercado local. Além disso, fica atendido 

o artigo 26, inc. II e III da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. 

 

4. DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
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4.1. As salas comerciais foram escolhidas devido o atendimento da finalidade 

precípua da administração, instalação, localização e o preço compatíveis com o valor 

de mercado segundo avaliação prévia.  

4.2. Além disso, foi levado em consideração a proximidades com outros Orgãos ou 

Entidades como: Policia Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Banco 

do Brasil, Banco Itaú S.A, Sistema FIEMA, comércios e serviços, como Terminal de 

Integração Cohama/Vinhais, supermercados, restaurantes, padarias, cartórios, 

shopping e outros conforme relatórios de localização e fotográfico do CRMV/MA e 

CFMV. 

5. DO PREÇO: 
 

5.1. Considerando o valor de R$ 2.541.233,50 apresentado em Proposta Comercial 

pela empresa SPE PRISMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. 

5.2. Nesse sentido, o CFMV realizou avaliação prévia do valor do imóvel sugerido e 

concluiu:  

“As salas comerciais estão em conformidade com relação ao 

valor apresentado em Proposta Comercial apresentada pela 

empresa SPE PRISMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES 

IMOBILIARIAS LTDA, tendo como base de avaliação o Laudo 

de Avaliação Imobiliária.” 

5.3. Portanto, fica demonstrado, claramente, que a equipe técnica de engenharia 

do CFMV confirmou o preço praticado no mercado local. 

6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E DECLARAÇÃO 
 

6.1. No procedimento de contratação, ainda que por dispensa, será necessário que 

a futura contratada apresente os seguintes documentos, comforme item 7 do ANEXO 

I do Chamamento Público n° 02: 

6.2. Habilitação jurídica; 

6.3. Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

6.4. Certidão de Regularidade do FGTS; 

6.5. Certidão Fiscal e Previdenciária-PGFN; 
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6.6. Habite-se do imóvel;  

6.7. Alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme legislação local;  

6.8.  Certidão da (s) matrícula (s) no registro de imóveis;  

6.9.  Para proprietário pessoa física: Comprovante de inscrição e situação cadastral 

do RG e CPF do (s) proprietário (s) do imóvel e do representante legal CPF;  

6.10.  Para proprietário pessoa jurídica: Contrato social, ato constitutivo ou estatuto 

social em vigor, conforme o caso, além do comprovante de inscrição e situação 

cadastral do CNPJ e balanço patrimonial;  

6.11.  Declaração de inexistência de impedimento de ordem jurídica;   

6.12. Declaração de que não emprega menor, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal e não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

7. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

7.1. O ato firmado entre as partes é por meio de contrato, tal condição não afasta 

as previsões estabelecidas no art. 55 e das informações constantes do art. 61 da 

mesma Lei n.º 8.666/93. Além do  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. 

8. VIGÊNCIA  
 

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

útil a partir de sua assinatura. 

8.2. 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. 

9. DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
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9.1. A execução do objeto dar-se-á de maneira indireta sob o regime de 

empreitada por preço global, nos termos do artigo 6º, VIII, “a”, da Lei nº 8.666/93, 

sem qualquer vínculo empregatício ou prazo indeterminado. 

9.2. 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. 

9.3. O contratado deverá ter condições de iniciar as modificações e adaptações tão 

logo que assine o contrato. 

10. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO  
 

10.1. 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. 

11. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 

11.1. O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após assinatura 

do contrato e o segundo pagamento será na entrega do imóvel. Desse modo,  

permitirá melhor gerenciamento e controle das adequações no ambiente, conforme 

decisão da Autoridade Competente do Conselho Regional de Medicina de Veterinária 

do Maranhão – CRMV-MA. 

11.2. O pagamento será em moeda corrente por transferência bancária da seguinte 

forma: 

 

a) Será pago o valor de R$ x.xxx.xx,xx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) 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; 
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b) R$ xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), que será pago após o 

recebimento definitivo do objeto; 

11.3. 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. 

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

previdenciárias previstas na legislação em vigor, caso aplicáveis ao objeto deste 

instrumento. 

11.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou outro 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. 

11.6. Em havendo erro na nota fiscal ou se alguma das certidões negativas estiver 

com a validade vencida,  ficará sujeito a recisão contratual e penalidades. 

11.7. 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. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  E DA CONTRATADA 
 

12.1. 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 item 11 deste Termo de Referência; 

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; 
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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; 

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) Arcar com as custas e emolumentos para a confecção da procuração prevista no 

item “h” desta clausula; 

i) Pagar as despesas cartoriais, impostos, emolumentos e taxas relativas à 

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

12.2. Além das obrigações previstas na Lei nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, são obrigações do CONTRATADO: 

a) Entregar o objeto do presente Termo de referência 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) 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-
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MA, inclusive o fornecimento e instalação de padrão trifásico, divisórias, entre outros 

previstos no termo de referência e material descritivo; 

d) Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à aquisição; 

e) Cumprir todos os itens e obrigações previstos neste Termo, Contrato, memorial 

descritivo, planta baixa elétrica, planta baixa luminotécnica, planta baixa sprinkler, 

planta baixa técnica, imagens do projeto; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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, dos sistemas de condicionadores de ar, rede lógica, 

hidráulica (água/esgoto) e elétrica (comum e estabilizada) que devem estar em pleno 

funcionamento, sem apresentar problemas; 

i) 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 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; 

j) Celebrar Contrato após a homologação do certame em até 5 (cinco) dias;  
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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. 

13. DA FISCALIZAÇÃO 
 

13.1. 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. 

13.2. 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. 

13.3. O recebimento do objeto caberá ao servidor indicado pelo Presidente do 

CRMV/MA. 

14. DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL E PENALIDADES 
 

14.1. 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 
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estabelecida na Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos – Capítulo III, 

da Lei 8.666/93. 

14.2. 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 contra, 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. 

14.3. 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;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 

14.4. Desde que devidamente justificado pelo CONTRATADO e aceito pela 

Administração CONTRATANTE, ou reconhecida força maior, as penalidades poderão 

deixar de ser aplicadas. 

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

consensual. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1. 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. 

15.2. 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. 

16. DO ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

16.1. Sendo assim, diante das condições aqui apresentadas no presente Termo de 

Referência, encaminhamos a presente manifestação que possui CARATER OPINATIVO 

sendo vinculada ao parecer favorável da Assessoria Jurídica e autorização da 

Autoridade Competente para aprovação do pedido. 

 

 

São Luís (MA), ______ de _________ de 2022. 

 

 

 

 
Marcia Andrea Durans Baldez 

Secretária-Geral 
CRMV-MA 0829 VP  
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17. DO ENCAMINHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA  
 

17.1. Na qualidade de ordenador de despesas do Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado do Maranhão, Ratifico o presente instrumento e autorizo a 

realização da aquisição nos termos da legislação vigente.  

 

 

 

São Luís (MA), ______ de _________ de 2022. 

 

 

Licindo Rodrigues Pereira  
Presidente CRMV-MA 

CRMV-MA nº 0486 
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