
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANA

CNPJ 76iS31M1/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 27/2018

DATA: 26/07/2018

SUMULA: Autoriza a cessão de direito de uso de bem público
municipal, através de procedimento licitatório, em
conformidade com a Lei Federal n.° 8.666/93, e dá
outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Coméllo
Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder a terceiro,

mediante processo licitatório, uma área de terras com 12.564m^ de propriedade do Município de
Comélio Procópio, identificada pelos lotes 03, 04, 07 e 08, da Quadra 01, do Parque Industrial Domingos
Soares Filho, inscritos no SRI do 1® Ofício sob a Matrícula n° 9.759, tendo por objeto a geração de empregos
no Município.

Art. 2°- A cessão de que trata a presente lei deverá obedecer as

disposições da Recomendação Administrativa n® 02/2016, do Grupo Especializado na Proteção ao

Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa de Santo Antônio da Platina-PR.

Art. 3°- Ficam revogadas, em todos os seus termos, as Leis Municipais

n°s 263/92 e 346/92, revertendo-se os respectivos imóveis ao Município de Cornélio Procópio.

Art. 3® - Esta

disposições em contrário.
entra a data de sua publicação, ressalvadas as

julho de 2018.

Claudio^ombini/^ernardo
anícípio

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br Câmara Municipal de
procuradoriamcp@gmall.com Cornélio Rro pi o

Recebido ern / Co / Iq
HorííR*
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PREFEITURA DO MUNICÍPiO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PWUNA

CNPJ 7&331M1/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n° 27/2018

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

0 presente projeto tem por escopo autorizar o Executivo Municipal ceder
imóvel pertencente ao município, mediante processo licitatório, obedecidas as disposições da
Recomendação Administrativa n° 02/2016, do Ministério Público.

Não obstante, a Lei de Licitação e Contratos Administrativos, em seu
inciso 1 do art. 17, permite a prática desse ato, nos seguintes termos:

"An. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinadas à

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas:

1 - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e
de licitação na modalidade de concorrência [...]"

Assim, a concessão de direito real de uso (cessão) de bens públicos
imóveis é permitida, desde que cumpridas algumas formalidades, tais como: interesse público
devidamente Justificado, avaliação do imóvel, autorização legislativa, licitação na modalidade
concorrência e cessão modal (com encargos ou obrigações) e condicional resolutiva (com cláusula
de reversão).

Outrossim, o interesse~.«.gúblico está presente, pois a implantação de
empresas promove o desenvolvimento àp municí^mx através da geração de novos empregos,
melhoria das condições de vida locais e aumento da arrecíK^ção de tributos.

Desta forma, por aç^ditarmo^ue tais^os resultarão no desenvolvimento
e conseqüentes benefícios ao Município, com^os com su^pro^ão unânime.

Ate^io^menW

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornenoprocoplo.pr.gov.br
procuradoriamcp@gniail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1® SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ N® 27.123.240/0001-30

KARINA COSTANZI FERNANDES - Oficiai
TANlA REGINA MAIA - Escrevente Substituta

LIVRO N. 2 REGISTRO GER;

AREA REMANESCENTE: Uma área de terras com 174.893,40 metros quadrados, com as
seguintes divisas e coníronlações; O eferido imóvel é delimitado por um poligono irregular
cuja a demarcação se inicia pelo ponto 0=PP, assinalado em planta anexa e cravado no
ponto comum com as terras de Francisco Garcia Ascencio e Kanebo Silk do Brasil; dai segue
com o rumo 38' 26' SE na distancia de 193,33 metros até o marco 01; detiele a esquerda e
segue com o rumo 58' 20' NE na distancia de 204,74 metros até o marco 02. deflete a
direita, segue com o rumo 25' 58' SE na distancia de 46,01 metros até o marco 3, deflete a
direita 23' 48" SE na distancia de 415.09 metros até o marco 4, cravado na faixa de domiio
da BR 369, os marcos 1 ao 4, todos confrontando com as ferras da Kanebo Silk do Brasil,
deflete a direita segue com o rumo 34° 39' SO, na distancia de 119.99 metros até o marco 5,
deflete a direita segue com o rumo 5' 15' 80 na distancia de 271,99 metros até o marco 6,
cravado na faixa de domínio da BR 369, defiete a direita, segue com o rumo 31° 40' NO, na
distancia dé 710,62 metros até o marco 7, confrontando com as terras de Alexandre Galii,
deflete a direita 43' 43' NE, na distancia de 206,00 metros até o ponto 0=PP, confrontando
com terras de Francisco Garcia Ascencio. Divisas e confrontações foram levantadas
topograficamente por Ricardo Augusto Sauíino - CREA 93.057 - TD-PR. divisas e
confrontações foram levantadas topograficamente por Ricardo Augusto Saulino - CREA

• 93.057 - TD-PR PROPRIETÁRIO; MUNICÍPIO DE CORNELIQ PROCOPIO. pessoa
.jurídica de direito publico interno, CGC/MF n° 76.331.941/0001-70. REGISTRO ANTERIOR;
Matricula n° 9.534 deste Cartório. O referido è verdade e dou fé. Corneiio Procopio, 20 de
março de 2.013; Francisco Danias Neto.^enle Delegada do Primeiro Oficio de Serviço
Registrai da sede desta comarca T

161.3523-9700 ̂ /

Emitida por Letícla Lemes Placidino, em 12/07/2018.
*='*CERTIOÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*'**

Avenida XV de Novembro, n® 183, Sala 65, Edifício Ilha Porchat - Centro
Telefone; 043 - 3523-9708
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1® SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ N® 27.123.240/0001.30
KARINA COSTANZI FERNANDES - Oficial

TANIA REGINA MAIA - Escrevente Substituta

Nos termos da decisão da VRP e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Cornélio
Proc^io em 14/03/2018, Processo: 0007753-63.2017.8.16.0075, certifico que, sob
este Matncuk e/ou Matricula correspondente ao seu Registro Anterior, se houver
existe(m) registro (s) e/ou averbação (ões) pendente (s) de confirmação através de
procedimento proprio a ser levado a efeito somente se vinculado à documentação
comprobatoria respectiva. Portanto, os efeitos jurídicos dos atos era questão e dos
subsequentes poderão sofrer modificações.

AUTENTICAÇÃO

Certifico, nos termos do art. 19, § 1«, da Lei 6.015/73, que
a  presente fotocopia reproduz fielmente a matricula a que se
refere, n 9.7o9, servindo como Certidão de Inteiro Teor.

FUNARPEN - SELO DIGITAL N® xgeBO . D4j7P. JR9ng. Controle-
zoPLk. QDk7

Com consulta disponibilizada no site:
www.funarpen.com.br

O referido é verdade e dou fé.
Comélío Frocõpio/PR, 12/07/2018

Emolumentos:

05 Buscas: cada 10 (dez)
anos R$ 2,85

01 Certidão de Inteiro

Teor. R$ 12,93
01 Selo

FUNARPEN
4,67

01 FADEP-PR

R$ 0,79

ISS
0,79

Funrejus R5 3,94
Total: RS R$ 25,97

[ ] Karlna Costanzi.Fernandes - Oficial
Tânia Re^a Maia- Escrevente

Substituta

f  C'irJ27.1j32;0.'{)C^Í-3O ]
.  Tcl.3G23-0708^/

■  Pn.icÓp^O'

Emitida por Leticia Lemes Píacidino, em 12/07/2018.
"■•^CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS***

Avenida XV de Novembro, n" 183, Sala 65, Edíficio Ilha Porchat - Centro
Telefone: 043 - 3523-9708
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FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803

Fábio Luiz Soares dos Santos / site: www.fabiosimoveis.com / e-mail:

fabioadmmkt@.hotmail.com - Fones: (43) 99937-5459 (tira) ou 99165-0036 (vivo).



FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAl: 08803

Esta análise de valor de mercado tem por objetivo de determinar o justo valor de mercado de
um imóvel RURAL, cujas características avaliativas encontram-se logo abaixo.

PREFEITURA MINICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
CNPJ/MF n° 76.331.941/0001-70

PMoffiRÍETÂMÕISAÃMI

PREFEITURA MINICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPlO/PR
CNPJ/MF n° 76.331.941/0001-70

O imóvel, objeto desta avaliação, está cadastrado sob o número de Matrícula n° 5.438 no
Cartório de Registro de Imóveis 1° Ofício de Cornélio Procópio, sua topografia é regular, e
está localizado no setor industrial do Município, tomando-a pouco valorizada, por se tratar de
uma região pouco explorada.

Água

'Esgoto
iSanitário

■Rede

Elétrica

g  illumiiiação
Pública

'S íPasseio

S  G. Águas Pluviais

S  Rede Telefônica S Transporte Coletivo

N  Pavimentação

( S) Sim( N) Não

Comércio era geral
Escolas

Hospital / Posto de saúde

Delegacia / Posto Policial

Bancos

(Aqueles existentes em um raio de dlHi metros, ou considerados próximos).

A base de pesquisa para avaliação do referido imóvel foi o levantamento do.cumental para
averiguação de sua legalidade e pesquisa de valor mercado na região onde encontra-se, tendo
como referencial de pesquisa outros imóveis com características iguais ou consideradas
semelhantes. /



FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS ~ CRECl F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803

A base de pesquisa desta avaliação visa proporcionar informações para fins DIVERSOS»
sedo assim segue abaixo as características complementares e sua evolução
mercadológica.

rfSÍ?S££2!.r:sa£T?'H22S3S0S

8.1 - Avaliação da área

Uma área de terra RURAL, contendo 4 lotes de nrs° 03; 04; 07 e 08, da quadra 1, na
intersecção das ruas "J" com a Avenida Geraldo Araújo e Rua "1", contendo uma área total de
12.564m^ não urbanizados.

Preço da Area Total = 12.564in^ x R$38,00 /m^ =;

R$464868,00 (quatrocentos e sessenta e quatro milij

Os valores acima detenninam a comercialização do imóvel baseada em sua localização,
topografia, acabamento e dimensão. O mesmo está em localizado em uma área RURAL e sua
liquidez é RAZOÁVEL para tlns residenciais ou comerciais, pois a região, atualmente, não
permite tal evolução comercial.

Conclui-se que este imóvel possui características desíàvoráveis para sua inclusão no
mercado imobiliário local e seu preço é devidamente correto, para isso, coloco abaixo
imagens que comprovem tais afirmações:

mm
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FABiO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CREO! F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803
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PARECER TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

Proprietário: MUNICÍPIO DE CORNÉUO PROCÓPIO
Matrícula: n® 9.759

Rosana Cristina Torchetto Oliveira

Perita avaliadora de imóveis
Corretora de Imóveis

CRBCi ns 29.086-F

CNAI ns 021.111

E-mail: iosanjtorchetto(ti)amoil.con}
TeL - (43)99905-8488/3523-7404.



PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

1-SOLlCITANTE

Por solicitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, NO ESTADO DO
PARANÁ, CNPJ n2 76.331.941/0001-70, e com finalidade de conhecimento do valor de mercado,
emitimos o presente;

2 - OBJETO DE AVALIAÇÃO

É objeto desta Avaliação uma área rural de terras dividida em 04 lotes no
Município de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná. A presente Avaliação atende as
exigências da Resolução COFECI ns 1.066/2007, Lei 6.530, de 12 de maio de 1978 e NBR
14.653.

3 - ZONA E LOGRADOURO

3.1 - Situação e Localização

Situa-se uma área rural de terras - Parque Industrial Domingos Soares Filho, no
Município de Cornélio Procópio, no Estado do Paraná. Com matrícula 9.759, registrado
no 19 Registro de imóveis da Comarca de Cidade de Cornélio Procópio-PR.

3.2 - Condições de Infra estrutura Rural

a) Rede de água tratada;

b) Rede de energia elétrica;
c) Rede e facilidades telefônicas;

d) Iluminação pública;
e) Entrega postal.

3.3 - Dados sobre a região

a) Madeireira;

b) BR 369;

c) Restaurante;

d) Motel.

E-mai/: rosanatorchetto^amaiUom

Tel. - (43)99905-8488/3523-7404.

\



3.4- Perspectivas de Mercado

As condições atuais do mercado imobiliário do município são de estabilidade,
havendo equilíbrio entre oferta e procura, sendo boas as perspectivas de
comercialização em médio prazo.

4 - DESCRIÇÕES DO IMÓVEL AVALIANDO

Uma área de terras com 174.893,40 metros quadrados, com as seguintes divisas
e confrontações; O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cuja a
demarcação se inicia pelo ponto 0=PP, assinalado em planta anexa e cravado no ponto
comum com as terras de Francisco Garcia Ascencio e Kanebo Silk do Brasil,* daí segue
com o rumo 38 26' SE na distância de 193,33 metros até o marco 01; deflete à esquerda
e segue com o rumo 58° 20' NE na distância de 204,74 metros até o marco 02, deflete à
direita e segue com o rumo 25° 58' SE na distância de 46,01 metros até o marco 3,
deflete à direita 23° 48' SE na distância de 419,09 metros até o marco 4, cravado na faixa
de domínio da 8R 369, os marcos 1 ao 4, todos confrontando com as terras da Kanebo
Silk do Brasil, deflete à direita segue com o rumo 34° 39' SO, na distância de 119,99
metros até o marco 5, deflete à direita com o rumo 5° 15' SO na distância de 271,99
metros até o marco 6, cravado na faixa de domínio da BR 369, deflete à direita, segue
com o rumo 31° 40' NO, na distância de 710,62 metros até o marco 7, confrontando com
as terras de Alexandre Galli, deflete a direita 43° 43' NE na distância de 206,00 metros
até o ponto 0=PP, confrontando com as terras de Francisco Garcia Ascencio. Divisas e
confrontações foram levantadas topograficamente por Ricardo Augusto Saulino - CREA
93.057 -TD-PR. O presente imóvel com matrícula ns 9.759 é de propriedade do
MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO, pessoa jurídica de direito público interno,
CGC/MF n° 76.331.941/0001-70.

Segue as divisas e confrontações dos lotes a serem desmembrados com a respectiva
matrícula acima:

Lotes 03 e 07 da Quadra 01: "Começa no marco 0=PP cravado na divisa do lote 08,
deste segue pelo alinhamento predial da Rua I na distância de 43,00 metros até o marco
n° 01, deste segue confrontando com os lotes 06 e 02 na distância de 138,10 metros até
o marco n° 02, deste segue pelo alinhamento predial da Rua J na distância de 42,42
metros até o marco n° 03, deste segue confrontando com os lotes 04 e 08 na distância
de 149,15 metros até o marco inicial 0=PP, perfazendo assim uma área de 6.028,00
metros quadrados".
Lotes 04 e 08 da Quadra 01: "Começa no marco 0=PP cravado na divisa com o lote 07,
deste segue pelo alinhamento predial da Rua I na distância de 43,00 metros até o marco
01, deste segue pelo alinhamento predial da Avenida B na distância de 159,30 metros
até o marco n° 02, deste segue pelo alinhamento predial da Rua J na distância de 43,00
metros até o marco n^ 03, deste segue confrontando com os lotes 03 e 07 na distância
de 149,15 metros até o marco inicial 0=PP, perfazendo assim uma área de 6.536,00
metros quadrados".

E-maU: rosanatorclwtto(S>pmaiLcom
Tel ~ (43J99905-841W/3523-7404.

\



4.1 - Terreno

Declive, tem as características:

Área: 12.564171^

Forma: retangular

Frente: para Avenida Geraldo Araújo

5-PESQUISA DE VALOR

Para avaliação do imóvel foram feitas pesquisas em imobiliárias e ofertas na região
de propriedades equivalentes, levando em consideração todas as suas características
mercadológicas, topográficas, geográficas etc., utilizando assim método comparativo
direto para a definição do valor.

6 - CONSIDERAÇÕES DE iVIERCADO

Observei que a área está muito próxima a BR - 369, com futuras ampliações da
rodovia, a rua não tem pavimentação asfáitica e tem algumas firmas e galpões nas
proximidades.

Observação: Esta avaliação foi efetuada apenas de uma área de 12.564m^ sendo uma
parte do total de 174.893,40m^.

7 - FOTOGRAFIAS DO IMÓVEL

E-mail: rosanatp_rchettQ@amail.CQm

Tel. - (43)99905-8488/3523-7404.
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8 - VALOR DO MERCADO DO IMÓVEL

8,1 - Valor da área = 12.564171^ x R$ 30,00/m^ = R$ 376.920,00 (trezentos e setenta e
seis mil e novecentos e vinte reais).

a) Limite superior: R$ 395.766,00 (trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e sessenta
e seis reais);

b) Limite inferior: R$ 358.074,00 (trezentos e cinqüenta e oito mil e setenta e quatro
reais).

OBS: O cálculo acima mencionado possui uma maraem de 5% (cinco por cento) para mais
ou para menos para que o valor de comercialização do referido imóvel tenha como

referência estes números.

Cornéiio Procópio, 24 de julho de 2018.

Rosana Cristina Tarchetto Oliveira

Perita Avaliadora f/e Imóveis
Corretora de Imóveis

CRECÍ nB 29.086-F

CNAI nB 021.111

E-maií: rosanatorchetto(S>amafl.com

TeL - (43)9990S-8488/3523'7404.



ImoveJ: Parque Industrial Domingos Soares Filho.

Kasa Certa Imobiliária Ltda

Rua Francisco Morato n° 721 - CRECI J 4253

Perita Avaliadora: Adriana Cristina Gonçalves Pasquim

CRECI F 26.Ó43

CNAI 18804

\Ü! iaini ICisíi Ccrui liiiobiiinria ("i-.ci .l i2- "' 7. CínAI
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sacerca
IMOBILIÁRIA

ímobilíAria kasa certa ltda
Rua Francisco fiHorato n** 72i - centro

Fone: 43 3524^2424- Emaii: Ícasaeertf^uoi.coni.br

Cornéiio Procbpio - Paraná

Comélio Procópio, 23 de julho de 2018.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Visa o presente Jaudo, atendendo a solicitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ 76.331.941/0001-70,
determinar ó valor venal da área de terras.

Este laudo de avaliação atende todos os requisitos da LEI 6.530/78 que regulamenta a

profissão de Corretores de Imóveis, e a RESOLUÇÃO 1.066/2007 do COFECI - Conselho Federal

de Corretores de Imóveis que demanda sobre a fiscalização de Laudos de Avaliações, Peritagens,

Valor de Mercado e toda a estrutura sobre o mercado imobiliário.

OBJETIVO

O objetivo do laudo é avaliar a propriedade para determinação de valor para venda.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Parque Industrial Domingos Soares Filho, Lotes: 03; 04; 07 e 08, Comélio Procópio, Estado

do Paraná.

PROPRIETÁRIO

município de cornelio procopio

Acifiíiria Kasa Ccria ImoHiiiai ia ( ivci .1

Kasa^bftaimobiliária
R. Francisco Morato, 721
Telefone; 43 3524-2424

!  (, N.\I IS80-}
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DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

MATRICULA 9.759 (5.438) -1° Ofício desta Comarca de Comélio Procópio

AREA REMANESCENTE; Uma área de terras com 174.893,40 metros quadrados, com as

seguintes divisas e confrontações: O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cuja a

demarcação se inicia pelo ponto 0=PP, assinalado em planta anexa e cravado no ponto comum com

as terras de Francisco Garcia Ascendo e Kenebo Silk do Brasil; da[i segue com o rumo 38° 26' SE

na distânda de 193.33 metros até o marco 01; defiete a esquerda e segue com o rumo 58° 20' NE na

distância de 204,74 metros até o marco 02, defiete a direita com o rumo 25° 58' SE na distância de

46,01 metros até o marco 3, defiete a direita 23° 48' SE na distância de 419,09 metros até o marco

4, cravado na faixa de domínio da BR 369, os marcos 1 ao 4, todos confrontando com as terras da

Kanebo Silk do Brasil, defiete a direita segue com o rumo 34° 39' SO, na distância de 119,99

metros até o marco 5, defiete a direita com o rumo 5° 15' SO na distância de 271,99 metros até o

marco 6, cravado na faixa de domínio da BR 369, defiete a direita, segue com o rumo 31° 40' NO,

na distância de 710,62 metros até o marco 7, confrontando com as terras de Alexandre Galli, defiete

a direita 43° 43' NE, na distância de 206,00 metros até o ponto 0=PP, confrontando com terras de

Francisco Garcia Ascencio.

OBSERVAÇÃO: Esta avaliação corresponde somente aos LOTES 3: 4: 7 e 8. da quadra 1. em

destaque no anexo com total 12.564 metros quadrados ULotes 03 e 07 com 6.028m^ e Lotes 04 e

08 com 6.536m^L

PARECER FINAL:

Concluiraos que os valores de mercado para venda da área de terras são de R$ 439.740,00

(QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA

REAIS), chegamos a este valor, de acordo com os dados acima, os quais também foram

embasados no valor praticado no mercado de imobiliário da região, ressaltando que os valores
Adriaiui Kiisii Cerii! íiuol-iiiciria • C icci .1 125.' 1880-4

Kasa uenàiiííobiliária
R. Francisco Morato, 721
Telefone; 43 3524-2424
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expressos foram obtidos em concordância com a liquidez do mercado local, na presente data,

obedecendo aos atributos particulares do imóvel, suas características físicas, localizado no Parque

Industrial Domingos Soares Filho parte da área margeando a BR 369, sua topografia, levantando-se

a oferta de imóveis assemelhados no mercado imobiliário local.

Valor de mercado de venda da área = Área Total x Preço unitário

VMA = 12.564M^x R$ 35,00/ M^= R$ 439.740,00

Observação: Sendo considerado como margem de erro no percentual de 5%(cinco por cento) para
mais ou para menos.

METODOLOGIA EMPREGADA:

Método Direto (Comparativo de Dados de Mercado), que define o valor através da

comparação com dados de mercado semelhantes quanto às características do imóvel, onde

selecionamos amostras cujos valores unitários são devidamente homogeneizados e ponderados em

relação ao imóvel avaliando.

Finalizo o presente Laudo com 6 folhas impressas de um só lado com fotos, assinada em

local marcado e as demais rubricadas e acompanha anexo matricula do imóvel com área total e

croqui com a área a ser avaliada destacada, fornecido pela Prefeitura do Município de Comélio

Procópio.

Atenciosamente,

J4253
CNAI 18804

biliária'Ltda Certa Imobiliária
^fr^ciscoMorato,72I
leiefnnp- At teoAT€lefone;433524.2424

Adriaiici Kasa Coi iit íir.obi l iária Crcci .í 1- C N.\i 18804
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Em cima dos iates 8 e 7

Kasa fc^tlsfntíbiliáric
R. Francisco Morato, 721
Telefone; 43 3524-2424
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Imagem da Avenida Geraldo Araújo avistando BR 369 que margeiam lotes 4 e 3

KasíraVtVmobiliájia
R Francisco Morato, 721■Idífone: 43 3524-2424
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1® SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORNÉLIO PROCÒPIO
CNPJ N° 27.123.240/0001-30

KARINA COSTANZI FERNANDES - Oficial
TANlA REGINA MAIA - Escrevente Substituta

c
MATRlCUU»-

9.759 c 001
CARTÓRIO OE REGISTRO DE RViâUEiS

UVRO N. 2 RCGISTRO BCR

aREA REMANESCENTE: Uma área de terras com 17'S.853,4Q metros quadrados, com as
seguintes divisas e confrontações; O eferído imóvel é delimitado por um polígono irregular
cuja a demarcação se inicia pelo ponto 0=PP. assinalado em planta anexa e aavado no
ponto comum com as (erras de Francisco Garcia Ascendo e Kanebo Silf: do Orasil; dai segue
com o rumo 38* 26' SE na distancia de 193,33 metros até o marco 01; deflete a esquerda e
segue com o rumo 58* 20' NE na distancia de 204.74 metros até o marco 02. deflete a
direita, segue com o rumo 25* 38' SE na distanda de 46.01 metros até o marco 3. deflete a
direita 23* 48" SE na distancia de 419.09 metros até o marco 4. cravado na faixa de domiio
da BR 369. os marcos 1 ao 4. todos confrontando com as terras da Kanebo Siik do Brasil,
deflete a díreila segue com o rumo 34* 39' SO. na distancia de 119.99 metros até o marco 5.
deflete a direita segue com o rumo 5* 15' SO na distancia de 271,99 metros até o marco 6,
cravado na faixa de domirrio da BR 36B, deflete a dirctla, segue coro o rumo 31* 40' NO, na
distancia de 710,62 metros até o marco 7, confrontando com as terras de Alexandre Galli.
deflete a direita 43" 43' NE. na distancia de 205,00 metros alô o po.nlo 0=PP. confrontando
com terras de Francisco Garda Ascencio. Divisas e confrontações foram levantadas
topcgraficamente por Ricardo Augusto Saulino - CREA 93.05? - TÜ-PR. divisas o
confrontações foram levantadas lopcgraficarttónte por Ricardo Augusto Saulino - CREA
93.057 - TO-PR PROPRIETÁRIO-. MfNtCIPIO DE CORNEUO PROCQPIO. pessoa

.jurídica de direito publico inletno. CGCJMF n* 76.331.941/0001-70. REGISTRO A.NTERIOR:
Mairícula n* 9.634 deste Cartório. O referido é verdade e dou fé. Cornelio Procopio. 20 do
março de 2.013; Francisco Dantes Nelo,^ente Delegado do Primeiro Oficio de Sen/iço
Registrai da sede desta co.marca. *<í^

•ir ■-(

.Kasá' obiliáriaV -oa^eí
R. Francisco Morato, 721
Telefone: 43 3524-2424

Emitida por Letícia Lemes Piacidino, em 12/07/2018.
""-♦CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS-*-

Avenida XV de Novembro, n® 183, Saia 65, Edifício Ilha Porchat - Centro
Telefone: 043 - 3523-9708

Página 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ. 76.331.941/0001-70

AV. MINAS GERAIS, 301

CEP: 86300-000 - CORNELIO PROCÓPIO - PR

Cornéiio Procópio, 10 de julho de 2018.

DE: Procuradoria Geral do Município

PARA: Compras/Licitação

Venho através deste, solicitar a realização de avaliação imobiliária dos lotes

n° 03 e 07, 04 e 08 da matricula imobiliária n® 5.438 (CRI - 1° Oficio), para fins de alienação

administrativa.

Atenciosamente,

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

.4^

Kasa^rtàtaJbiliária

R. Francisco Morato, 721
Telefone: 43 3524-2424
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Kasa (^rta imobiliária
R. Francisco Morato, 721
Telefone: 43 3524-2424
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Telex 432-379 - CEP 86300

LEI Ng 263/92

DATA; 11/03/92

SUMULA: Autoriza o Executivo a doar às pessoas físi-

caa FRANCISCO LAIRES OLIVEIRA e NEÜRANDI FEl

mandes, area de terras que especifica.

EDUARDO TREVISAN, Prefeito Municipal de Cornélio Prc
copio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

S A

Sanciono n/data

C. ProoáDio.-i,'l d

N o Ã o ~1
ta a Lei !

do

Preteito

LEI:

1- - Fica o Executivo autorizado a doar às pes
soas físicas FRANCISCO LAIRES OLIVEIRA e NEURANDI FERNANDES, uma área de terras '
com 6.028 m' , identificada como lotes 03 e 07, da quadra 01, localizado no Parque
Industrial Domingos Soares Filho, parte da matrícula 5.438 do C.R.I. do 12 Ofício
desta Comarca, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no marco 0=PP cravado na divisa do lote 08,
deste segue pelo alinhamento predial da Rua "I"-na distância de 43,00 metros atá o
marco n2 01, deste segue confrontando com os lotes 06 e 02 na distância de 138,10
metros até o marco ns 02, deste segue pelo alinhamento predial da Rua "J" na dis
tancia de 42,42 metros atá o marco n2 03, deste segue confrontando com os lotes 04
e 08 na distancia de 149,15 metros ate o marco inicial 0=PP, perfazendo assim uma
area de 6.028,00 metros quadrados".

- Ma área a que se refere esta Lei deverão
os donatários construir uma unidade industrial e comercial de produtos alimentí
cios, na linha de balas e doces em geral,

~ A posse provisória sera transmitida por de
oreto do Executivo, ficando a Escritura PÍblica para ser outorgada ap5s dois anol
de funcionamento ininterrupto do estabelecimento dos donatários, observadas as con
dições e exigências da Lei 086/90.



Fone: (0435)23-2113 PABX
Telex 432-379 - CEP 86300

-2-

Art. 4» - Ficam concedidos os prazos de quatro meses

para o início e vinte e quatro meses para o término da obra referida nesta lei,

contados da vigência do respectivo decreto, sob pena de retrocessão, que também

se aplicará imediatamente em caso de inobservância à Lei 086/90.

Art> 5g - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 11 de março de 1992.

EDUASDO TREVISAN

Prefeito

APARECIDrRpGUEm DA CUNHA

Procurador Jurídico

promulgação

Promulgo n/ data a Lei n5
e determino a sua publicação.

C. Prncápio. 'jj

/^Prefeito
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Fúm (0435) 23-2113 PABX - Telex 432-379
Fax : (0435) 23-1198 - CEP 86300

LAUDO DE AVALIAÇÃO

- Lotes n2 01, 02 e 03, da quadra J, Jardim Morumbi,

no total de 1»154 m^ , de propriedade do Município para serem permutados na forma

do Projeto de Lei 215/92, à razão de Cr$ 5.000,00/m^ = Cr$ 5.770.000,00 (cinco mi

lhoes, setecentos e setenta mil cruzeiros).

- Área de terras urbanas com 1.289,20 n? , utilizada pa

ra abertura da Rua Costa e Silva, localizada no Jardim Pérola, objeto de permuta

com o Município conforme Projeto de Lei n2 215/92,aCr$ 4.480,00/ro® = Cr$ 5.775.616,00

(cinco milhões, setecentos e setenta e cinco mil e seiscentos e dezesseis cruzei

ros).

Comelio Procopio, 10 de janeiro de 1992.

oro

Rendas

ROBERTO PIRES DE GODOY

Seção de Rendas Imobiliárias



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Av. Minas Gerais, 3011 - Caixa Postai 2Ò0
Fone: (0435) 23-2113 PABX -Teièx 432-379
Fax : (0435) 23-1198 r CEP 86300

LEI NS 346/92

DATA: 27/08/92

SÚMULA: Autoriza o Executivo a doar à empresa INDUS

TRIA DE CARROCERIAS DALLA COSTA LTDA., área

de terras que especifica.

EDUARDO TREVISAN, Prefeito Municipal de Cornélio Pro

copio. Estado do Parana, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Gamara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

"sXn' Cão
Sanciono n/ data a Lei

LEI: oP^ííp o-<S.-...do

Preleito

Art. Ig - Fica o Executivo autorizado a doar à empre

sa INDUSTRIA DE CARROCERIAS DALLA COSTA LTDA., CGC/MF 76.251.123/0001-67, uma área

de terras com 6.536,00 , identificada como Lotes 04 e 08 da Quadra 01, localiza

da no Parque Industrial Domingos Soares Filho, parte da matrícula 5.438 do C.R.I.

do 12 Oficio desta Comarca, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no marco 0=PP cravado na divisa com o lote

07, deste segue pelo alinhamento predial da Rua "I" na distancia de 43,00 metros

ate o marco 01, deste segue pelo alinhamento predial da Avenida "B" na distancia

de 159,30 metros ate o marco ns 02, deste segue pelo alinhamento predial da Rua

"J" na distsincia de 43,00 metros ate o marco ns 03, deste segue confrontando com

os lotes 03 e 07 na distancia de 149,15 metros ate o marco inicial 0=PP, perfazen

do assim uma área de 6.536,00 metros quadrados".

Art. 22 - Na area a que se refere esta lei deverá a

donataria construir suas próprias instalações para o ramo de indústria de carroce-

rias e moveleira.

Art- 3- — A posse provisória será transmitida por De

creto do Executivo, ficando a escritura publica para ser outorgada apos dois anos

de funcionamento ininterrupto do estabelecimento da donataria, observadas as condi

ções e exigências da Lei 086/90, ficam concedidos os ppazòs de quatro meses para o

inicio e de trinta ae seis meses para o térming^^éáobra referida nesta lei, conta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
Av. Minas Gerais, 301 - Caixa Postal 200
Fone: (0435) 23^2113 PABX r Telex 432-379
Fáx : (0435) 23^1198-CEP 86300

-2-

dos da vigência do respectivo Decreto, sob pena de retrocessão, que também se apli

cará imediatamente se a finalidade da doação for desvirtuada ou em caso de inobser

vãncia da Lei 086/90.

Art. 4S — Esta Lei entrara em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, em 27 de agosto de 1992.

EDüARDp^ TREVISAN

Prefeito

APARECIDO NOGUEIRA DA CUNHA

Procurador Jurídico

PROMULGAÇÃO

Pioniulgo n/ data o Lei
e determino a sua publinovâo.

C. Pff r'''''r'''*i r?,^ dp ? ̂ ^ n-S"^Y~

^ Prefeito
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