
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO nUUNA

CNPJ 78.331M1Í0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N** 50/19

Data: 13/09/19

SÚMULA: Autoriza o Executivo doar ao Governo do

Estado do Paraná o imóvel que especifica c dá

outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de

Cornélio 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 COMPLEMENTAR:

Art 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar ao
Governo do Estado do Paraná uma área de terras com 17.252,121ra^ localizada próximo ao
Hospital Regional, inscrita no SRI do 2° Ofício sob a matrícula n° 13.285, de propriedade do
Município de Cornélio Procópio, com as seguintes divisas e confrontações:

Partindo do marco 1, situado no limite com Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, deste,
confrontando neste trecho com Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, no quadraníe
Noroeste, seguindo com distância de 124,623 m e rumo de SW0''07'56"NE chega-se ao marco
2, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da PR 160, no quadraníe Nordeste,
seguindo com distância de 115,515 m e rumo de NWJl" 49'59"SE chega-se ao marco 3, deste
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da PR 160, no quadraníe Nordeste, seguindo
com distância de 15,401m e rumo de NW72"36'56"SE chega-se ao marco 4, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Domínio da PR 160, no quadraníe Nordeste, seguindo com distância
de 30,472 m e rumo de NW6r23' 16"SE chega-se ao marco 5, deste confrontando neste trecho
com Faixa de Domínio da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 10,181 m
e rumo de NW62''07' 12"SE chega-se ao marco 6, deste confrontando neste trecho com Faixa de
Domínio da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 11,794 me rumo de
NW56''21'27'*SE chega-se ao marco 7, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 6,530 m e rumo de
NW50''24'4S"SE chega-se ao marco 8, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 10,360 m e rumo de
NW45''35'40"SE chega-se ao marco 9, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 9,631 m e rumo de
NW34''25'16"SE chega-se ao marco 10, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da PR 160, no quadrante Nordeste seguindo com distância de 11,111 m e rumo de
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NW28''03'42"SE chega-se ao marco 11, dente confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 8,831 m e rumo de
NW24''22'20.SE chega-se ao marco 12, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 8,587 me rumo de
NW21''22'11"SE chega-se ao marco 13, deste confruntandc neste trecho com Faixa de Domínio
da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 35,634 m e rumo
de NE79"02'14''SW chega-se ao marco 14, iiesre confrontando neste trecho com Faixa de
Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 9,485
m e rumo de NE76''46'58"SWchega-se ao marco 15. deste confrontando neste trecho com Faixa
de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com distância de
15,861 me rumo de NE78''14'52"SW chega-se ao marco 16, deste confrontando neste trecho com
Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com distância
de 7,560 m e rumo de NE79''13'll"SfV chega-se ao marco 17, deste confrontando neste trecho
com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com
distância de 3,956 m e rumo de NE79''58'53"SW chega-se ao marco 18, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudeste,
seguindo com distância de 4,656 m e rumo de NE82'*22'10"SW chega-se ao marco 19, deste
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio de Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante
Sudeste, seguindo com distância de 3,538 m e rumo de NES0''42*42"SWchega-se no marco 20.
deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio de Rede Ferroviária (A.L.L.), no
quadrante Sudeste, seguindo com distância de 7,692 m e rumo de NE81°36'40"SW chega-se ao
marco 21, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A. L.L.),
no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 7,412 m e rumo de NE84''37'50"SW chega-se
ao marco 22, dente confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária
(A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 6,768 me rumo de NE86''Õ0'27"SW
chega-se ao marco 23, -deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede
Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 9,218 m e rumo de
NE86''28'24"SWchega-se ao marco 24, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudes/e, seguindo com distância de 7,841 m e rumo
de NE87''59'30''SW chega-se ao marco 25, deste confrontando n este trecho com Faixa de
Domínio da Rede Ferroviário (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 9.989
m e rumo de NE89''27'43"SW chega-se no marco 26, deste confrontando neste trecho com Faixa
de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de
5,191 me rumo de SE89''23'57"NWchega-se ao marco 27. deste confrontando neste trecho com
Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L. ), no quadrante Sudoeste, seguindo com a
distância de 14,396 m e rumo de SE89"25'42"NW chega-se ao marco 28, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L,), no quadrante Sudoeste,
seguindo com distância de 14,297 me rumo de SE88'^Í9'22"NW chega-se no marco 29, deste
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Re.fe Ferroviária ( A.L.L.), no quadrante
Sudoeste, seguindo com distância de 7,290 m e rumo de SES9'' 01 '09"NWchega-se ao marco 30,
deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no
quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 6,820 m e rumo de SE88 13*22 NWchega-se ao
marco 31, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.),
no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 6,844 m e rumo de SE88''39'08 NW chega-se
ao marco 32,deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária
(A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 3,936 m e rumo de SE86''45'09 NW
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chega-se ao marco 33, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede
Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 8,999 m e rumo de
SES8''J4'27"NWchega-se ao marco 34, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da Rede Ferroviária ( A.L..L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 5,110 me
rumo de SE86''49'09"NWchega-se ao marco 35, deste confrontando neste trecho com Faixa de
Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 1,168
me rumo de SE89''25'07"NW chega-se no marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro,
perfazendo uma área total de 17.252,12 J 2 metros quadrados."

Art. 2° - A área a que se refere esta Lei destina-se
exclusivamente à construção da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde — CISNOP, inscrito no
CNPJ sob o n° 00.126.737/0001-55, para atendimento de consultas e exames especializados aos
pacientes do Município e Microrregião.

Art. 3° - Ficam concedidos os prazos de 03 (três) anos para

o início da obra, contados da vigência desta Lei, sob pena de pronta reversão, independente de
notificação, que também se aplicará em caso de desvirípamento da finalidade da doação.

Art. 4" - E

revogadas as disposições em contrário.

Gabinet bmbro de 2019.

4a lei entra em vigor na data de sua publicação,

Cláudio Trombi^Bernardo
Procurador G^í do Município
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chega-se ao marco 33, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede
Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 8,999 m e rumo de
SES8''14'27"NW chega-se ao marco 34, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio
da Rede Ferroviária ( A.L..L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 5,110 me
rumo de SE86''49'09"NWchega-se ao marco 35, deste confrontando neste trecho com Faixa de
Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 1,168
me rumo de SE89°25'07"NW chega-se no marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro,
perfazendo uma área total de 17.252,12 J 2 metros quadrados."

Art. 2° - A área a que se refere esta Lei destina-se
exclusivamente à construção da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISNOP, inscrito no
CNPJ sob o Tf 00.126.737/0001-55, para atendimento de consultas e exames especializados aos
pacientes do Município e Microrregião.

Art. 3° - Ficam concedidos os prazos de 03 (três) anos para

o início da obra, contados da vigência desta Lei, sob pena de pronta reversão, independente de
notificação, que também se aplicará em caso de desviiípamento da finalidade da doação.

Art. 4° - E 4 em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinet bmbro de 2019.

Cláudio T^mpini Bernardo
Procur^doTCí^l d?Município
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AVALIAÇAO
MERCADOLÓGICA

Parecer de Valor de Mercado



Esta análise de valor de mercado tem por objeto determinar o justo valor de mercado de
um imóvel URBANO localizado no município Coriiélio Procópio, PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

S/r^INOIlREiSSAD!^

A QUEM POSSA INTERESSAR

üv '-/in

Matrícula n° 13.285, registi^ado no 2° cartório de Registro de Imóveis de
Cornélio Procópio - Pr.

O imóvel está localizado no Município de Cornélio Procópio/PR, área urbana e todas as
infoimações se encontram disponíveis na matidcula fornecida pelo solicitante que está
em anexo a esta avaliação.

N IRedèTcíòtoiucai^''.--

S  j^ásse

'i N ^A|^s^lü;v;iáis,j^ S



:EquÍDãthèn

Comércio em geral Sim

Escolas Sim

Posto de saúde Sim

Mercado Sim

Bancos Não

(Aqueles existentes eni wn raio de 2.000 metros, ou considerados próximos)

Para avaliarmos o imóvel, pesquisamos ofertas na região, utilizando para definir o valor,
o método comparativo direto.

8.1 - Terreno

"Uma área de teiras urbana de 17.252,121 (dezessete mil, duzentos e cinqüenta e
dois metros quadrado e cento e vinte e um centímetros quadrados), localizado próximo
ao Hospital Regional de Cornélio Procópio, estado do Paraná.

CONSIDERAÇÕES DE MERCADO: Os imóveis em Cornélio Procópio/PR têm boa
valorização, a cidade possui comercio próprio, é um centro comercial das cidades
circunvizinhas, possui Indústria Cafeeira, fabricas de transfoiTnadores de alta e baixa
tensão, fábricas de tinta, pontos turísticos, Pólo estudantil com várias universidades. O
imóvel se encontra ao redor do centro da cidade, sendo assim, sua liquidez é
significativa no mercado imobiliário lubano do Município.



> o valor adotado para este imóvel é de R$ 1.900.000,00 (um milhão e
novecentos mil reais)

^ Limite Superior: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

Limite Inferior: R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais)

Este Pai*ecer Técnico de Valor Mercadológico foi elaborado em conformidade
com os requisitos da Lei 6530 / 78 - ait. 3°, das resoluções 957 / 2.006 e 1.044 /
2.007 do COFECI, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, NBR 14.653/1
e NBR 14.653 / 2. Da ABNT. O Parecer Técnico foi emitido e elaborado pelo
Coiretor de Imóveis e Perito Avaliador de Imóveis, Gilson Cezai* de Oliveira,
CRECI: 18.71 IF; CNAI: 6737 6° região.

Cornélio Procópio, 30 de setembro de 2.019.

GILSON CEZAR OLIVEIRA

Periío avaliador de imóveis

CRECI: 18.711

CNAI 06737



2° SERVIÇO DE REGISTRO 05 IMÓVEIS■MMPiJPÍPfO E COfi^Qft Qg iDPROCáPtO / ESTADO 00 PARAMÂ
Agente Deiaggtfo; FABrIcIO I%1NELU VJEIRA COimNHO

Escrevente Substilutó; JACJRA MA8TTUE UNO
Escrevente Autorizada; APARECIDA OA COSTA BUENO

SI IA &MAIL; con(alo@2ricp.còm.brRUA eSPIRTro SANTO, 438, SAIA 3, CENTRO, CEPí 86300-00iyFON& <43) 3823.5656

CERTIDÃO DA ll/IATRÍCUU

registro de imóveis
REOISTRO GERAL»

>|VR0

MATRICULA "f* DATA
IMÓVEL:

Vma fiita de toTs urbana eoa l7«SS3,Lai rsotraR Qutsfamlu (Sesasseto adL timauoa o dnqvnte o
stcMs quodrfldtts « onito o ^nte a uís aUBaetres (puuinuia^, rivioda itetoa drfníto tfs Ceiaffio

Pracíjda/PRi cem ea eoBtdRtce útviua e cenasaucfiesr 'PBRiMBTIlO: S66fiS7 Boüeo. DESCfllÇAO
00 P^UBTfiO > PiirtfaJa de noice 1. Btnto^o no Umtie com PrcíElujn BualEpaL de Oaradoo
Pkeetífo » destti confrofltasde ttctUi bcdio cem PacUturo Mwiteípai de Cemtile IVec4;d» , Ite«^ttwíTmrtfa Kcfeesle • rrui''"'*'* oom dtsifiaeli de b a nuíw da 9WCW8â''ilB ebcó>'ne ee
moiee 3ideeteeQe(^utulenesieuedmennPsàxa<teDem(nt9c!aPK16Q,naqUftdi«etâNoataie,
Besulndo com dtsiAnela de IIS,61S m e lume da NWriMiVSOraa chesooe «o maree 9, imio
eanfièa&mde bcefaa cea FUxa de Cstalete do Pg tfiO, se qutidrwna KordaMe, ecgutndo «es
dtBUacIadB 18/401 ra o nima ds HWTÓWWõB chege*» no marce 4,dtueesntieaUiuIaRsia
trecho ww dft Pft IflO, oa qinilfBBtB tterteatoi ecaMlade «aa> dbndneto da SOATftm o nime de NWd9'â9U4'SS c^esa.ee ee Tiuico 8. dóte ceoCrosttmdo miie Becho oem PUm de

ibi PR IfiO, OS çusdnaie KeidBea^ gqpdnde com (QBtffldii de icMSl m e nueo. de
KW63*ori!râ3 ebeowefiseMJce 4^des!peeafiwttandBBstetneHsçeaFB&odeOomIntBdâ.PRX60, ROQUcdioiibiHordcutdiAeButndocsiadEetâmdode Il,?íl4 eee^tmiodfl ticgn*
fio 69 XBftfW Tp dC9lo' cfifllhttitojnto MSIfi Ijtcbo wb Ritn do Oúadnlò dci Rt bb gusorfiníB

contaraiaedo neste tfcche «em Palãip de JJanWo de Wl 160, m quedraote Nonleato, seguindo cem
dlmOnda da 10,SÚ>0 la e ns» de NWC6^40*aB ehcga^a ao nuns O, dCSte «dQfnsl^c e^
mcbo cera Peixe de Oombib da PA IQOt ce quedrânto Neidcsie, eeffdndo ced dtstfinna de 9^1 m
e «as de NWae-flTlPSB cli^aa ia» marco 10, dMe «raOeatOAde neste iieabo co» PbiM W
OÕablD da PA 160, w» wdranie Ketduu, eeBitfado an dbtiaeb de 11,111 m
wnSfWWSR chq^aooeimna ll,ded8C&ti&eatndonstBU<cebocemPtübaideDaa]Ui(a^FA
IGOL no «eadiônto Mentesie, esgutnde ee» dlHUnrfn do 8,631 m o nune de NWfld^aWflS cüBffir
eeeemaro 13, diãto eaafimunde neste Ixeeho ewo PWw de Ooinlalií da PA Iflt), ne ^iwirtmW

iudeaiA emòWo ewn cEotÂraia da aS.SM ra o wme dc NBXOWlVaW dic^so ce «ot w,
deste «esfteaüuida Rcatetícelieconi PlpÍ« do Oendnle da Baía Pleniwidila ( AXX.), n» quaaioOT
Sudeste, fieffldndo eo» de 9,4B m C luaio dc BCTCdfiWSW dicffi^o oe raniw 3S,eenrraotnado rvBle uecho «ein Pato de Ooeitide da RcÂi ftirovtiiío 1 AdoL. )• ao quadrunta
Qttdostc. aasaindo «om dlstiada do 10,881 » o rumo do Wffyia-arm? dag^sa «r «now 16..♦...ft.» ccnftenlando n«Je twíjo «ffl PUÍo da Demlnle drt Bede lto»e»idfla ( AiJ- }, no «juadranto
Sudeate. sednd» «om dbtanda de 7,800 » e mm» de SBTSMTllW di^*oe ao maro 17,eeaíhmiatide neste tredio com Poiu ds Beralato da Hc^ p«rrorfdrio < AI.L>), ae quatro^
Sudoie. sesulndo cem <a«finEfl de 3,95S m o lume do NBTOWMteW chees^ae ao mor» 1^
deste caatoniondo tmic trecho «om P/dn ds Domlnto da Rede Pcrreíttiio (A.UL), no (juadrontó

Bczodado «om do 4,CS5 m o rumo de BESa^lTSiV tíiB8u.8fl ao n»íw te«
desie «anfitmumdo osalo üecha ema Psfcm de DowWo da Rede Pamivttrttt I /LL.U f, oe tpa4ninte
Sudeste, s^Wo cem (üsttedo do 3,SS8 m e run» de líSSSO^dWaw du^«wa» tnaíw 40,

nests tioslie cotB Fito da Doalnlo dn Rate Perforffiria IAU». h m» qviaumate
flodcale. seaufado cea distodo da 74» » a wno de HE8l'Sü«D*8W cbega-sa ce mar» 41,
dasts ennllomnada «to üociio wra Pato do UoTrdnle da Rede Pterrorfâtío 1 A.V.U), ne quadmom

«autndo «era dtaftatía da 7Aia n» e rumo ds HB84'WrS(r8W cbosfoc ao mm» 4jLtomen^toado Rc»te trceho eom Pato de paodnlo da RedBFtttm«iÍa I ílLL h o» quadm^
SudcsiA Besulndè'»» diaücda de 6,768 m o rwo do NBBSWÍTW cheso-ae eo cuuw 33,
•d^m fflfffTm'""'*" Bcoto «cho eora Pato de Dcwlalo dti Rede panoclixfei ( A.U» |» oa quodranw
Sudaie, easutotoeara dÍ3Jünd.i do 0510 m e mmo da

«ntoíuando neto trecho cem Falin do Oertolo da Rede Fematória (A.UL. I, ao guratro^audeou, eonuliwb »m tUstanto do 7541 m o «irao do HB8r89W8W «l^*» »»
deste ceafteniaiulo neto oeCiO cem Foto drfoãalnb da Bedo FaitevlArU (A.UI.), ne quadnmmSiSiSra^^^dlMtBaia^ 0.889 m o lUso do mr^nysv ehesi.ae ao mm»

fcidhtntmd'» nesto oedm «cm Fito da Ootulaie do Rede FcnovÊliIa (AJJ-)»no quadros
Sudoesta. swtodo wa dtadnda de 8,191 m «turno de BES9'3S'^'fiW áieff^oa oe marío 3^deste ooaftcoüwdo neste treahe oam Feto do Oamlnlo da Rede Ftorâüto t |, no quatonw
eudoesiB, Bcaulnde «» dlaitedo de M5W m o rumo do SESP^ajPíBWV cheaO'» ao mm» 28,

«■UbmioW

°
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O refeiido é veKtade e dou fê.
ComéSo Prücdpíd/PR, 12 de Setembro de 2019,
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IMOBILIÁRIA

AVALIAÇÃO
MERCADOLÓGICA

Imóvel; Matricula 13.285 do 2® Oficio desta Comarca de Comélio Procópio. Paraná

Kasa Certa Imobiliária Ltda
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BMOBILIÁR8A KASA CERTA LTDA
g  Av. Alberto Carazxai 1.121 - centro

Fone: 43 3524-2424 - www.lnioblIiariaka8acerta.coin.br

IMOBÍL lÁ Ri A Coméllo Proeópio - Paraná

Comélío Proeópio, 26 de setembro de 2019.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Visa o presente laudo, atendendo a solicitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
COSNÉUO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CMPJ 76.331.941/0001-70,
determinar o valor venal da área urbana.

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 JLaudos de Avaliações, Peritagens,

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

OBJETIVO

O objetivo do laudo é avaliar o imóvel para determinação de valor de mercado para venda.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Ao lado do Hospital Regional, matricula 13.285 do 2^ Registro de Imóveis de Comélio
Proeópio, Estado do Paraná.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO IíasaCèH»4ifiobiliária

Telefone: 43 3524-2424

Atlriiina Kasií <.\;r(a lim)l>iliiMÍ;i «. roci .- 1' CN.Vl I HSíM
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DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

MATRICULA 13.285

"Uma área de terras urbana com 17.252,121(dezessete mil, duzentos e cinqüenta e dois metros
quadrados e cento e vinte e um milímetros quadrados), situada nesta cidade de Comélio Procópio/PR,
com as seguintes divisas e confrontações: "PERÍMETRO: 566,697 metros. DESCRIÇÃO DO
perímetro - Partindo do maro 1, situado no limite com Prefeitura Municipal de Comélio
Procópio, deste, confrontando neste trecho com a Prefeitura Municipal de Comélio Procópio, no
quadrante Noroeste, seguindo com a distância de 124,623 m e rumo de SW0*07*56NE chega-se no
marco 2, deste confrontando neste trecho com faixa de domínio da Pr 160, no quadrante Nordeste,
segundo com distância de 115,515 m e fumo de NW7r4^'59''SE chega-se no marco 3, deste
confrontando neste trecho com faixa de domínio da Pr 160, no quadrante Nordeste, seguindo distância
de 15,401 m rumo de NW72°36'56"SE chega-se no marco 4, deste confrontando neste tredio com
faixa da Pr 160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 30,472 m e rumo de
NW69®23'16"SE chega-se no marco 5, deste confrontando neste trecho com feixa de domínio da Pr
160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 10,181 m e rumo de NW62®07'12"SE chega-
se no marco 6, deste confrontando neste trecho com faixa de domínio da Prl60, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 11,794 m e rumo de NW56°2r'2T*SE chega-se ao marco 7,
deste confrontando com trecho com faixa de domínio da Pr 160, no quadrante Nordeste, seguindo
com distância de 6,550 m e rumo de NW50^4'48"SE chega-se ao marco *8-, deste coiüSrontando com
trecho da Pr 160, no quadrante nordeste, seguindo com distância de 10,360 m e rumo de
NW45®35'40*'SE chega-se ao marco 9, deste confrontando com trecho da Pr 160, no quadrante
nordeste, seguindo com distância de 9,631 m e rumo de NW34®25' 16"SE chega-se ao marco 10, deste
confrontando com trecho da Pr 160, no quadrante nordeste, seguindo com distância de 11,111 m e
rumo de NW28®03'42"SE chega-se ao marco 11, deste confrontando com trecho da Pr 160, no
quadrante nordeste, seguindo com distância de 8,831 m e rumo de NW24®22'20*'SE chega-se ao
marco 12, deste confrontando com trecho da Pr 160, no quadrante nordeste, seguindo com distância
de 8,587 m e rumo de NW21®22'11"SE chega-se ao marco 13, deste confrontando neste trecho com
faixa dá Rèdè Fèrtòviáriã (A.LX), no quâdranitê sudòésté, Sòguindò còm distância dê 35^634 íâ ê
rumo de NE79®02' 14"SW chega-se ao marco 14, deste confrontando neste trecho com faixa da Rede

Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 9,485 m e rumo de
NE76°46'58"SW chega-se ao marco 15, deste confrontando neste trecho com feixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 15,861 m e rumo de
NE78°14'52"SW chega-se ao marco 16, deste confrontando neste trecho com faixa da Rede

Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 7,561 m e rumo de
NE79°13'ir'SW chega-se ao marco 17, deste confrontando neste trecho com faixa da Rede

Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 3,956 m e rumo de
NE79^8*53"SW chcgâ-sc ao marco 18, dcslc confrontando neste trecho com fíxa da Rede
Ferroviária (A.LX), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 4,656 m e rumo de
NE82^'10"SW chega-se ao marco 19, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (AL.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 3,538 m e rumo de

NE80®42*42"SW chega-se ao marco 20, deste confrontando neste trecho cora fíxa da Rede

Ferroviária (AXX), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 7,692 m e rumo de
NE81®36'40"SW chega-se ao marco 21. deste confrontando neste trecho com Rede

Adriana Kasa Certa Imobiliária - Creci J 4253 - F 26643 - CNAl ̂ Tannhiliária

Telefone: 43 3524-2424
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Ferroviária (A.L.L), no quadiunte sudoeste, seguindo com distância de 7,412 m e rumo de
NE82*22'10"SW chega-se ao marco 22, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 6.768 m e rumo de
NE86®00'27*'SW chega-se ao marco 23, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 9,218 m e rumo de
NE86®28*24"SW chega-se ao marco 24, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 7,841 m e rumo de
NE87°59'30*'SW chega-se ao marco 25, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 9,989 m e rumo de

NE89®27'43''SW chega-se ao marco 26, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (À.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com disíância de 5,191 m e lumo de
SE89°23'57TNW chega-se ao marco 27, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede

Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 14,396 m e rumo de
SE89®25'42"NW chega-se ao marco 28, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 14,297 m e rumo de
SE88®19'22''NW chega-se ao marco 29, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo cora distância de 7,290 m e rumo de
SE89®0r09"NW chega-se ao marco 30, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 6,820 m e rumo de
SE88®13'22'*NVV cliega-se ao marco 31, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 6,844 m e rumo de
SE88®39'08"NW chega-se ao marco 32, deste confrontando neste trecho com fixa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 3,936 m e rumo de
SE86®45'09"NW chega-se ao marco 33, deste confrontando neste trecho com fíxa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 8,999 m e rumo de
SE88*^14'27**NW chega-se ao marco 34, deste confrontando neste trecho com fíxa da Rede
Ferroviária (A.L.L), no quadrante sudoeste, seguindo com distância de 5,110 m e rumo de
SE86°49'09*'NW chega-se ao marco 35, deste confrontando neste trecho com fíxa da Rede
Fêrròviáriã (A.L.L), nõ quãdrãnté sudoeste, seguindo com distânciá dè 1,168 m é rumò de
SE89°25'07"NW chega-se ao marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Perfazendo uma
área total de 17,252,121 metros quadrados.'*

Av. 1 - RESERVA FLORESTAL LEGAL - RECEBEDOR: Para completar o percentual

mínimo exigivel da reseiva legal deste imóvel, a área de 0,3450 hectares, correspondendo a
da área total de 1,7252 hectares deste imóvel, está localizada e aveibada no imóvel cedente

denominada UMA ÁREA DE TERRA, localizado: CX)MEÇA NO MARCO 0=PP CRAVADO NA
DIVISA COM TERRENO DA PREFEITURA, no município de Comélio Procópio, cadastro no Incra
não informado, matricula 13,246, livro n^ 2,2^ Ofício da Comarca de Comélio Procópio, com 7,8011
hectares de área total, qualificado como imóvel cedente da reserva legal, cujo proprietário e/ou
representante assume(m) o compromisso da conservação do mesmo.

Kasa<)èrta^mobiliária

Telefone; 43 3524-2424

Adriana Kasa Certa imobiliária - Creci J 4253 - F 26643 - CNAl í 8804
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PARECER SOBRE VALOR PARA VENDA:

Concluímos que os valores de mercado do referente imóvel para venda são de RSl.700.000.00

(UM MILHÃO £ SETECENTOS MIL REAIS). Trata-se de uma de terra uibana localizada ao

lado do Ãituro Hospital Regional, coilfeontãdo com trecho da PR 160 e trecho da faixa de domínio da

Rede Ferroviária (A.L.L), área grande, com oscilações no terreno.

Este valor expresso foi obtido em concordância com a liquidez do mercado local, na presente

data, obedecendo aos atributos particulares do imóvel, suas características físicas, sua localização,

sua topografia Sendo que, o valor sugerido vem de acordo com estas constatações, os quais também

foram embasados no valor praticado no mercado imobiliário de Comélio Procópio, Estado do Paraná

Aproveito para afirmar, que os valores fixados na presente avaliação são provisórios e sujeito

a alteração futura, onde os preços tendem a sofrer oscilações.

mmmmm

Valor de mercado de venda da área = ÃreaTotái x Preço unitãno

VMA = 17.252,121M2 x R$ 100,00/ M^=R$1.725.212,10 (s R$1,700.000,00)

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

KasavCCTta4Ri{)biliária
Adrianr» Kasíí Corta Imobiliária Croc;J'!253 F 26643 CNAI ̂ ̂ 'Í^Çeíone* 43 3524-2424
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selecionamos amostras cujos valores unitários são devidamente homogeneizados e ponderados em

relação ao imóvel avaliando.

Finalizo o presente Laudo, sendo da página 01 até a página 06 o laudo escrito, e página 07 e

08 fotos do imóvel avaliado,, devidamente assinado e todas vias rubricadas com anexo da cópia da

matrícula.

Atenciosamente,

. Imobiliár& Ltda
CRÊeiJ4253

CNAI18804 ,Kasa certa imobiliana
TeleIone:43352V2424

Adriana Kasa Certa imobiliária - Creci J 4253 - F 26643 - CNAÍ 18804
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2" SERVÍÇa DE REGISTRO DE IMÓVEIS
MUNICÍPIO E CQMÁRGA DE CQRWÉUO PROCÓPÍO / ESTADO DD PARANÃ

Agente Qeíagado: FA8RICIQ PETINELLI VIEIRA COÜTlNHp
Escrevente SubsUüita: JACIRA MASTTUE UNO

Escrevente Autorizada; APARECIDA DA COSTA BUENO
wui<a;u^i;iiüp.Cuni.ui

RUA eSPÍRTTO SANTO, 436, SALA 3, CENTRO. CEP; 86300-000/FONE; (43) 3523-5806

CERTIDÃO DA il/IATRÍCULA

MATRÍCULA Nja.

pçcgigyoQ np ifyjQVPls

RESISTRO SERAL j>4i3,y,çg0i;UHnrU)l>Sl«l6>lU
CnllklWtliinv

iaaifaM'Vii»«<»»twfiin eroAt.

:  ̂ jOdciciabradelOU

it«i á?-tTmUíi:íí53 ÍT.2K,!5í jntíwnqWtkwlB# MineauienlL üuxenlotto dnfiWBQlnc
dol» m«{nM quadBdoBTecíilo B virlc è UIO pilUmcuno quiiilraiSMj, nlluadii nwita
Psrocdirfo/PR. coBi «J íCByintc» di^iaas e «n&cuIflÇÇCs; "PealilÊTRD; ̂ 8.^37
DO PBSÍME»rnO - PiirtndB do nuirco 1. aKuajlo iro Umllc coto Prefcitum MUQidpol oc Comeu
Proctólo . dcaw, «lo&iuitQndo neate Ifccho com RrcWwm Wunidpál c!c Comilfo Prerfplo ► na
nufldKwite KmwMlB , «^ülrttfo com distância dc 121.623 ni c niino de aW0'0TS6*NB chB^'W m
Tnnrco 2, dc«c coaírentofuto waUfl trecho cnm foísa de Domínio dn PK 3 fiO. nO <íliadninlC Montotc,Dcguindo com dlitfinela do US.S16 m o nJmo de NWnMS'S9-SB chcua-so oo mana 3. drtlo
iM^nmndB ncote m^o coa Fntxa de Doarinto du PR 160, oe quodranio fíordcaic^ wsul^o «w
dlsiinclA d« 15-401 m e mxxw da mV73*a6'S6*SE chcca-BC oo mnreo 4, desta
trccUo «jn Paka dc Domínio do PR 160, no qtadmnCB Noiócaie, ocsuioda co.n <wrt^aa jl
m « tuiaa de NV.'6Ç*a3'l6*8E dwsn-aa ca mim» S, detrto oonTronfando ucslc txechu com Faixada
Domínio da PR 160, no quadroala Noidcíitei oeflulndo eom-iUotâaela do 10.181 m c rwa do
KV/6a'07'13'SB fáiesa.Be.aòiBnreo o.dwiacortontiindoBtttctrochocmaFí^do^160. PoquxiíimntaKoidEiile.fiewulndflcomdrBUlncInde 11,794 me mmo tio NWSfi aW? SG ^oga-
se ao miUM 7, deole eonfraaíanda iwfiia treclm ccm Knbo dc Domínio da PB 160, ao qundniD^
McrdcaCc.scEulDdoeomdlotâDtíado O.S30tnenuiifldcHW5O'2'l'48'8B chesa-OBoeamn»8,dcaio
confromantlo ncatc uedia «m do Donilnjo da TO 160, so ^
dlnmaslada lO.SfiO-m e nimadc «v;<l5*3540'SB cfagfltMB no S..de«tç confran^do^n^ia
trecho oamPaíxadcUoBilojo da PR iúCí, v.o ^uadímitc «aíBv-sii, «W--..-. -=
B nuao d" NW^í^as-lcsE dicca-so Bo nwcô 10, dente conlimntando ncolo Irccho com Pafeca de
DamlQÍo do PR 16Q. 00 qwdroníB Hccdcnlc, íçcuindo wfO dlotdnda ^
WW28'M*42*SE: ajcsa-iioaomareo il. dc3leeanIh>ntandonc«BtíeckocomF^ t^Ooa^n-a^ PR
100. no fluodmnic Hordcalc. «buIiuIô «m dLrtáatía dc 8,831 jd c ramo dc NWB4^ao*SE
se 00 mnn» 13, dcfilc cocirrontnndo osotc ireclto com FUlxo dc Duminlo da TO 160. Bo quadmntc?í,nle5tc. .tttfVlndo cn» dl.làntrfn de B.SB7 n, o n^o dc HW2i;^^E dt^-ne
dento cetifwnüuido ikMle kccIjo com Tdxs Ai Dontinio dn Redo trfcmwMfíQ | ft-Li.). no qundronteSadcatc. ocH^dndc t S-TStlX fS." " aSttdront;

dctds eanfronumda ncalc tnxho com Pai» dc Dofn.mo dn Rede t AX.u.}, noSudeKB seeulnilo com dlalicda dc 15,861 m c ramo da írt£7an4'6aS\V cJicga-ue no marco 16,
deste confrontando ncoie trecho mm Ptil» tíc Domínio do Rede PcrnrttlriH | .VL-U. J.tSsutndo com cflsldncla dc T,500 ro e rumo dc >IE70-13'U^W el«aa-oc ao
deste confrontando ncsfc Uccho com Foi» de Domínio da Rcda PoucM^SSSo com dteifincln dc 3.93C m e ramo dc NB73-S8'Sr6W ^cp-sc "

droteconlhmuímlo ««te iredio cara Ful« de Domínio do Rcdc FcrovIuria (A.L.L.),
cora díulinclo do 7,412 m c rumo dc NEa4WS0'5W chc^-nu no nrnn» 32,

dealc olnfhmtaoda ncate Uwho com Faixa da DoirJnIo da Rcdo Fcn^.J

MteS «iSv»"« ■!='.»«"=""" í'íf r,
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Kasa Certa Imobiliária

Telefone; 43 3524-2424
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AUTEtmeaôgft

Cei^co, t6fivi08 do art 19 § 1^ Lai n° 601i5/73i i(u0 a presente cóplà é
r^rodt^büél da macula n' 13,285eseirtfIrá(»mo(rertIdÕQ de fntajròdadr, nesta
Serverros.

R$ 12^93-

BiwaTuHWtrtBQ»

01 CãtfltffiQtfa!nlfl&b<aer«^2018.
68i99VRC
l»B®c^,4«<!8-ia<?í«)-wwB-aOW........„ R$-4^4-
24j08VM

RS4à07
01 Res^ ettedóitfe R$ 0.39 - 2,00
VRC

RSOiSI
Riw^ük 4»4á

TftwT* »ni».w«»M»'ftS2ÍÍíjrô'

wmftmBrBBii,cwniif

Pü0ARPe«i

SELOtHGlTAL

qp^a^osao
3K08M:RgOW

fiU|i:0íüi^i]^âiB(mb7

ú/

2»SeRV|Ç0 DÊ registro,OE asÕVEIS

4S6, Seta 3. Centra
Comõ!toPiná^»'PR
CenWo; (43J 3^<iSSSS

O referido á verdade e dou fó,
CornèiiQ Pfocõpio/PR, 12 de Setembro de 2019.

(  ) pabrfoioR^idtfV^íi^ poiiUnhoi> Titular
( }Àpsür6cidawCb8bBuêno-'È^.Aufòd2ãd^
(«} JadreMasttusUno-.E^, Aufoilzada

Kasa Certa'V

Telefonei 43 3o'^ •*
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FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECIF: 21.429
PERITO AVAUADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803

AVALIAÇAO
MERCADOLÓGICA

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

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



FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAt; 08803

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

PREFE1TUR.A NflNlCIPAL DE CORNÉLÍO PROCÓPIO/PR
CNPJ/MF n° 76.331.941/0001-70

PREFEITURA MINICIPAL DE CORNÉLÍO PROCÓPIO/PR
CNPJ/iVlF n® 76.331.941/0001-70

O imóvel, objeto desta avaliação, está cadastrado na Matricida n°13.2S5, junto ao
Cartório de Registro de Imóveis 2° Ofício de Comélio Procópio, sua localização é afastada do
centro, porém possui grandes perspectivas de evolução mercadológica, por se encontrar em uma
região em ascensão. Eslá localizada próxima a loteamentos particulares, populares, além de
fazer divisa com o futuro Hospital Regional.

'Água

[Esgoto
jSanitário

Rede

Elétrica

io illuminaçâo
'  Pública

í

S  iG. Ásuas Pluviais

;S Rede Telefônica \$ Transporte Coletivo

S  iPasseio S  jPavimentaçâo

(S )Sim ( N) Não

Comércio em geral

lEscolas

[Hospital / Posto de saúde

{Delegacia / Posto Policial

[Bancos

(Aqueles axisten/es ein um raio de 400 m0ros, tm considerados prácimos).

A base de pesquisa para avaliação do referido bem imóvel, foi o levantamento \
documental para averiguação de sua legalidade e pesquisa de valor mercado na região onde \
encontra-se, tendo como referencial de pesquisa outros imóveis com caiucterísticas iguais pu \
consideradas semelhantes. '



FABiO LUiZ SOARES DOS SANTOS
CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429

PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS - CNAI: 08803

A pesquisa visa proporcionar informações para fins COMERCIAIS, sendo assim, segue
abaixo características complementares do imóvel avaliado e sua evolução mercadológica.

8.1 - Avaliação do Lote

Uma área de terra urbana contendo 17,252,12Im^, cadastrada no 2° Serviço de registro
de Imóveis de Comélio Procópío, inscrita na matrícula n°13.285, fazendo divisa e confrontação
com a linha férrea, administiada pela a (ALL)- América Latina Logística, e com o espaço onde
está sendo constniído o Hospital Regional.

Preço comercial - R$118,00 o x 17.252,12rií^ =
R$2.035.750,16 (dois milhões, trinta e cinco miS, setécêntos

e cinqüenta reais e dezesseis centavos).

O preço acima detennina a comercialização do imóvel baseada em sua localização,
topografia, acabamento e dimensão. O mesmo está localizado em uma área urbana de padrão
médio e sua liquidez comercial é favorável.

Conciui-se que este imóvel, mesmo diante dos pontos não favoráveis encontrados nele,
ainda possui características singulares para sua inclusão no mercado imobiliário local e o preço
atribuído é devidamente correto. Para isso, segue abaixo imagens que complementam tais
argumentações.



FÁBIO LUIZ SOARES DOS SANTOS

CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI F: 21.429
PERITO AVALIADOR DE IMÓVEIS-CNAI: 08803
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FABiO LUIZ SOARES DOS SANTOS

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

®  Este Parecer Técnico de Valor Mercadológico foi elaborado em confomiidade com os
requisitos daLei 6530 / 78 -arl. 3° das resoluções 957 / 2.006 e 1.044 / 2.007 do COFECI, Consellio
Federal dos Corretores de Imóveis, NBR 14.653 1 eNBR 14.653/2. da ABNT. p Pai-ecer Técnico
foi emitido e elaborado pelo Corretor de Imóveis, Administrador de empresai, pós-graduado em
Gestão de Pessoas e Perito Avaliador de Imóveis, Fábio Luiz Soares dos Sarítos, CNAI: 08803 e
CRECI 21.429 F 6° região. - - j

Comélio Procópio, 27 de setembro ̂ 019/ 'i ' \

Ç&Tiío Luiz Soares dos Santos
^^-^efho-avaliador-de-imóveis-

aUiCI: 21.429

C2ÍÂ1: OmOS



2" SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
MUNICÍPIO E COMARCA DE CGRNÉÜO PROCÓPIO / ESTADO DO PARANÁ

Agente Delegado: FABRICIO PETINELLI VIEIRA COUTINHO
Escrevente Substituta; JACIRA MASTTiJE UNO

Escrevente Autorizada APARECIDA DA COSTA BUENO
b-MAlL: contalo@2ricp.com.br

RUA ESPÍRITO SANTO. 436. SALA 3. CENTRO, CEP; 86300-000./FOME; (43) 3523-5596

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

«5

REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL

LIVRO N.o a

,-»4*4tVK.O »»» UM.WIIUIOC IMÒWI*
:nti

iu«jru M' ̂ «onriAt.

data.
30 lie «elcsibro dc 2011

MATRICULA N.o.

IMÓVEL:

Uma ârva de icmi urbana com 17.'JS'2,121 metros quadrados (dezessete mil. duzentos c cinqucnui c
dois mclros quatlrudos e ccaiu c vinic c um miliinctros quadradon), iiitimdn ncnta cidade de Coriiclio
Procópio/PR, com no sc;;uiiilcti divisa» c confroninçôi:»: 'PERiMKTRO: .SGô.õS? mclros. DBSCRIÇÃO
DO PERlMETt^O - Parúndo tio marco 1, siunulo ii<> 'íjaiii- com Prcfriuira Mnnic.ipid dc Corndlio
Pracúpio . deste, cotifruiiUintlo neste trecho com Prefeitura Mutiiciptil oe Cotnclio PtijcApio , no
qundranic Noroeste . scRilindo com dislfnícia dc !2'i.f)23 m c ruino dc SWCOVSfPNU chcca-se nu
marco dcitte «infrnntando tlCRlc trccho Ciini I-at.Sii dc Diitniiilu da i'r{ ióf). üo qtiadraillc Nordeste,
seguindo corri distancia dc llã.íitii tn e ruitio dc f<W7l'-!') ;iirSK chega-sc ui> marco 3. drarc
confrontando neste trecho com Faixa dc Dominio da i'R lOtI. r.o qumininie .lOtilc.-nc, i.cgii.ni.o lu.-.i
diaiãncia dc 15,^01 m c rumo de N\V72*3f);ió-SIÍ chcgn-se mi iimrco A. dc.su: conruintando ncsti:
trecho com Faixa dc Dominio da PR 160. no quudrnntc Nordeste, seguindo com disUincia dc 30,472
m c rumo do NW69'23'16*Sfc: chegii-sc ao tnnrco S. ilcste coiifroiitaado iicstc trecho com Faixa de
Dominio da PR 160, no tiundruntc Nortlcntc. seguindo con» «timiknciu de 10,181 m c i^mo de
NW62*07'12*SE chcga-sc ao marco 6, dcuLc confroiiiando jicalc trecho com Faixa dc Dominio da PR
I60, no <|uadrnnie Nordeste, seguindo cota distilnciii de 11,794 m c rumo dc NWSó*21 27 Sü. chega-
SC ao marco 7, deste confnjntando neste trecho com Faixa rlc Dominio dn PR 160, no quadrantc
Nordeste, seguindo com diiitancia tie 6.530 m e rumo dr NW5()-2-f48-SE chcgn-ne ao marco 8, deste
confrontando ricste trcciio com Faixa dc Dominio tia PR i60. no iiuadrimtc Norilenic. seguindo com
diatAntau dc 10.3(V) m c nitno de -iO"Siv chcgii-sr no tnarto 4. deste cotlfroiuimdo neste
trecho com Fuixa dc Dominio da PR ;60. no qumlrimlc Nonieslc. ncgnindo com distância dr. 9.631 in
c rumo dc NW34'2.')'16'SB ehcjji-.sc ao iiinico 10. deste cimfroniando neste lieeho com l-aixn de
Dominio da PR IfiO, no quadrnnle Nonicntc. scgumdo com distãticiii dc ̂ 11.11! la c rtimo de
NW28'03'42*SE chcfia-6C ao marco 11, deste coníiuniuado neatc trecho eo;n Faixa dc Uuinmiu úu I'!\
160 no quadmnte Nordeste, seguindo com diauTticin dc 8,831 m c rumo de NW24'22 20 SE chega-
se tio tnnrco 12, dcotc confrontando ncntc trecho com Faixa dc Dominio da PR 160, no qundrnmn
.Nordeste, seguindo com diaUincin dc 8,587 rn c rumo dc NW2l*22'U*SE cheg!\-«c ao man» 13,
deste confrottltindo neste trecho com Faixa dc Dütiüaio da Rede Fcrroviãiia | A.L.U. ). no quadrantc
Sudeste seguindo com distância dc 35,634 ai e rumo dc NIC79'02'I4*SVí chega-sc ao marco 14,
deste confiuntondo neste trecho coro Faixa dc Dominio da Rede Ferraviãrm ( iVL.L. ), no quadrantc
Sudeste :»cguindo com UislfinHn dc 9.485 m r rumo dc NE76*46'5.S*SV/ chctpi-sc uo marco Io,
deste confrontando neste Irreho com FnLxa <!c Domínio da Rede Fern.viaim í A.I..!.. 1. no quadrantc
SudeBle. seguindo com disi.-iticia de iS.HÕ! m e lum» do NlCVíl-M-ív.: hV cm-ga si; a.! mmco •.
dcatc conírormuido ttcati- llccho com Fiti.u. do Dimiinii- d.i Rodo For.-fivianti ( A.I L. ). no ijua nit
Sudeste seguindo com tl.«iímci.t de 7,560 m e rumo dc NK7'r 131 PSW chega-se ao nm.t^o I .
deste confronmndo neste tiecho com Fai.xa dc Uotnioio da Rede Fciiovif.na ( A.I..I,. ), nu quadrai, c
Sudeste, seguindo com dislânciii dc 3.936 lu <■ rumo de Nli/oTia rgfSW ciuga :.r no maico
deste confromando neste ticeho com Faixa dc Domimo da Rede Fcmiviãrm ( o.L.l.. ). no <iundnmtcSudcsrStindo com d.stância dc 4,656 tn c rt.m.i de N1Í82-22-10-SW chcr,a.se no marco 19
deste confromando neste trecho com Faixa dc Dominio da Rede t.-crrovi/in« ( A.L.L. ). no qundrtintcrudcsíc. guindo com distância dc 3.538 ,u e ointo dc NE80-42-42-SW ehc^-sc tm marco 20
deste coníloninndo neste trecho com Faixa ilc Dominio dn Rrdc f-crroviarm ( A.UL ).Sudeste 14i,tdo com .list/mcia de 7,692 m e rumo dc NE8r36--1ü-SW chcgu-oe no marro 2 ,
dcaie cJnfmmando neste trecho r.om I^ilxa .ic Dominio da Re^_to«um
Sudeste, ocguiudo com diuuuicui dc /.4!.í m c turno j a». . . auadriinte
<icav confmntondo nci.tc t.ccho c..::i FaLxa dc Domtmo da Rede .■c.'Tvivmrm ( n.l. l.. I. n^ quadrantcSude-nc seguindo cm, dinumcia do Õ.VoS ... e rumo dc NiaU.-OO-VSW chcga-ue ao tnarco 23
deste confrontando ncue tr..-cho com Faixa de Dominio d« Kcdo Fcrniviarm , A.1..L ). no
Sudeste acRumdo com distância do 9.218 m c rumo dc NE«ei'28'2-t SW c.ie(.^i-i!a «o marco . ..deste'confronlundo neste trecho txtm Fuixa dc Dominio da Rede l.-crroviánn ( A.L.L. ). no 9"ad""t''-
rudestc seguindo com distância dc 7.841 m c rumo dc NE87-59-3Ü-SW chega-«c uo marco 2a
dcBtc confronumdo neste trecho com Faixa dc Domituo da Rede Fcaonârm (A.L.L. ). noSsS «guindo com distância dc 9,989 m c trtnm dc NE89'27'43-SW che^-»c ao 26.
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AUTENTICAÇÃO

Certifico, ̂ nos termos do art. 19 § 1° Lei n° 6015/73, que a presente cópia é
reprodução fiei da matrícula n° 13.285 e servirá como certidão de inteiro teor, nesta
Serventia.

Emolumentos:
01 Certidão de inteiro teor - 2018 RS 12 93 •
66.S9 VRC

08 Buscas: cada 10 (dez) anos - 2016 RS 4 64 -
24,08 VRC
01 Selo Funarpen 2018 rs 4,67
01 Registro excedente - 2018 RS O 39 - 2 00
VRC

ISS RS 0.91
Funrejus: R$4,45
Fadep: rS 0.91
Total: RS 28.90

Com consulta disponibill.zada no site:
v.w/.lunarpen.com.bi

FUNARPEN ;

SELO DIGITAL

QiiXj.RGLõv.UosQQ
zKGSf.LRquW

http:.'/'funarpen.com.br

2^ SERVIÇO DE REGISTRO DE IIViüVEiS
Fabricio Petinslli Vieira Coutinho

Oficia/

Rua Espirito Sanio. 436. Sala 3. Cenirc
Cornéiio Procópio • PR
Contato 143) .3523-5596

O referido é verdade e dou fé.
Cornéiio Procópio/PR, 12 de Setembro de 2019.

/

{  ) Fabricio F^tineili Vieira Coutinho- Titular
(  ) Aparecida da CostaBueno- Escr. Autorizada
(^/) Jacira MasttueUno- Escr. Autorizada
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ANO 111

MUNICÍPIO DE CORNÉUO PROCÓPIO - PARANÁ
Cornéiio Procópio, 5" feira, 12 de Setembro de 2019 N® 0376

ATOS DO EXECUTIVO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 50/19

Data: 13/09/19

SÚMULA: Autoriza o Executivo doar ao Governo do Estado do
Paraná o Imóvel que especifica e dá outras providências.

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

FAZ SABER

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

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a doar ao Gover
no do Estado do Paraná uma área de terras com
17.252,121m', localizada próximo ao Hospital regional, ins
crita no CRI do 2" Oficio sob a matricula n" 13.285. de propri
edade do Município de Cornéiio Procópio, com as seguintes
divisas e confrontações:

Partindo do marco 1, situado no limite com Prefeitura Munici
pal de Cornéiio Procópio, deste, confrontando neste trecho
com Prefeitura Municipal de Cornéiio Procópio, no quadrante
Noroeste, seguindo com distância de 124,623 m e rumo de
SW0°07'56"NE chega-se ao marco 2, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 115,515 m e rumo de
NW71° 49"59"SE chega-se ao marco 3, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160. no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 15,401m e rumo de
NW72''36'56"SE chega-se ao marco 4, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 30,472 m e rumo de
NW69°23' 16"SE chega-se ao marco 5, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 10,181 m e rumo de
NW62°07' I 2"SE chega-se ao marco 6, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 11,794 me rumo de
NW56°21'27"SE chega-se ao marco 7, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160. no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 6,530 m e rumo de
NW50°24'48"SE chega-se ao marco 8, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Domínio da PR 160, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 10,360 m e rumo de
NW45°35'40"SE chega-se ao marco 9, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160, no quadrante
Nordeste, seguindo com distância de 9,631 m e rumo de

NW34®25'16"SE chega-se ao marco 10, deste confron
tando neste trecho com Faixa de Dominio da PR 160, no
quadrante Nordeste seguindo com distância de 11,111 m
e rumo de NW28"03'42"SE chega-se ao marco 11, dente
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da PR
160, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de
8,831 m e rumo de NW24"22'20-SE chega-se ao marco
12, deste confrontando neste trecho com Faixa de Domi
nio da PR 160, no quadrante Nordeste, seguindo com
distância de 8,587 me rumo de NW21''22'11"SE chega-se
ao marco 13, deste confrontando neste trecho com Faixa
de Dominio da Rede Ferroviária (A.L.L,), no quadrante
Sudeste, seguindo com distância de 35,634 m e rumo de
NE79"02'14''SW Chega-se ao marco 14, deste confron
tando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferro
viária (A.L.L,), no quadrante Sudeste, seguindo com dis
tância de 9.485 m e rumo de NE76"46'58"SW chega-se
ao marco 15, deste confrontando neste trecho com Faixa
de Dominio da Rede Ferroviária (A.L.L.), no quadrante
Sudeste, seguindo com distância de 15,861 me rumo de
NE78°14'52"SW chega-se ao marco 16, deste confron
tando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferro
viária (A.L.L,), no quadrante Sudeste, seguindo com dis
tância de 7.560 m e rumo de NE79"13'11"SW chega-se
ao marco 17, deste confrontando neste trecho com Faixa
de Dominio da Rede Ferroviária (A.L.L,), no quadrante
Sudeste, seguindo com distância de 3,956 rn e rumo de
NE79''58'53"SW chega-se ao marco 18, deste confron
tando neste trecho com Faixa de Dominio da Rede Ferro
viária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com dis
tância de 4,656 m e rumo de NE82°22"10"SW chega-se
ao marco 19, deste confrontando neste trecho com Faixa
de Dominio de Rede Ferroviária (A.L.L,), no quadrante
Sudeste, seguindo com distância de 3,538 m e rumo de
NE80®42'42"SW chega-se no marco 20, deste confron
tando neste trecho com Faixa de Dominio de Rede Ferro
viária (A.L.L,), no quadrante Sudeste, seguindo com dis
tância de 7,692 m e rumo de NE81''36'40'SW chega-se
ao marco 21, deste confrontando neste trecho com Faixa
de Dominio da Rede Ferroviária (A. L.L.), no quadrante
Sudeste, seguindo com distância de 7,412 m e rumo de
NE84''37'50"SW chega-se ao marco 22, dente confron
tando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferro
viária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com dis
tância de 6,768 me rumo de NE86"00'27"SW chega-se ao
marco 23, -deste confrontando neste trecho com Faixa de
Dominio da Rede Ferroviária (A.L.L,), no quadrante Su
deste, seguindo com distância de 9,218 m e rumo de
NE85''28'24"SW chega-se ao marco 24, deste confron
tando neste trecho com Faixa de Dominio da Rede Ferro
viária (A.L.L.), no quadrante Sudeste, seguindo com dis
tância de 7,841 m e rumo de NE87°59'30''SW chega-se
ao marco 25, deste confrontando n este trecho com Faixa
de Domínio da Rede Ferroviário ( A.L.L, ), no quadrante
Sudeste, seguindo com distância de 9,989 m e rumo de
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NE89®27'43"SW chega-se no marco 26. deste confron
tando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferro

viária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com dis
tância de 5,191 me rumo de SE89°23'57"NW chega-se
ao marco 27, deste confrontando neste trecho com Faixa

de Domínio da Rede Ferroviária (A.L.L. ), no quadrante
Sudoeste, seguindo com a distância de 14,396 m e rumo
de SE89°25'42"NW chega-se ao marco 28. deste con
frontando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede

Ferroviária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com
distância de 14,297 me rumo de SE88''19'22"NW chega-
se no marco 29, deste confrontando neste trecho com

Faixa de Domínio da Rede Ferroviária ( A.L.L,), no
quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 7,290
m e rumo de SE89° 01'09"NW chega-se ao marco 30,
deste confrontando neste trecho com Faixa de Domínio

da Rede Ferroviária (A.L.L,), no quadrante Sudoeste, se
guindo com distância de 6,820 m e rumo de SEOO'
13'22"NW chega-se ao marco 31, deste confrontando
neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferroviária

(A.L.L,), no quadrante Sudoeste, seguindo com distância
de 6,844 m e rumo de SE88''39'08"NW chega-se ao mar
co 32,deste confrontando neste trecho com Faixa de Do

mínio da Rede Ferroviária (A.L.L,), no quadrante Sudoes
te, seguindo com distância de 3,936 m e rumo de
SE86M5'09"NW chega-se ao marco 33, deste confron
tando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferro

viária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com dis
tância de 8,999 m e rumo de SE88°14'27"NW chega-se
ao marco 34, deste confrontando neste trecho com Faixa

de Domínio da Rede Ferroviária ( A.L..L.). no quadrante
Sudoeste, seguindo com distância de 5,110 me rumo de
SE86°49'09"NW chega-se ao marco 35. deste confron
tando neste trecho com Faixa de Domínio da Rede Ferro

viária (A.L.L.), no quadrante Sudoeste, seguindo com dis
tância de 1,168 me rumo de SE89°25'07"NW chega-se
no marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro,
perfazendo uma área total de 17 .252, 1 2 J 2 metros qua
drados."

Art. 2® - A área a que se refere esta Lei destina-se exclusi
vamente à construção da sede do Consórcio

Intermunicipal de Saúde - CISNOR inscrito no CNPJ sob
o n° 00.126.737/0001-55, para atendimento de consultas
e exames especializados aos pacientes do Município e
Microrregiâo.

Art. 3° - Ficam concedidos os prazos de 03 (três) anos
para o inicio da obra, contados da vigência desta Lei, sob
pena de pronta reversão, independente de notificação,
que também se aplicará em caso de desvirtuamento da
finalidade da doação.

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2019.

Amin José Hannouche

Prefeito Municipal
Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

DECRETO N° 1512/19

SIJMULA: Prorroga o prazo para adesão ao REFIS-CP 2019.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornéiio
Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que
lhe sâo conferidas por lei. com fundamento no art. 6®, da Lei
Complementar Municipal n® 35/2019,

DECRETA:

Art. 1® - Fica prorrogado, por mais 120 (cento e vinte dias), o
prazo para a adesão ao REFIS-CP 2019.

Art. 2® - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação.

Gabinete do Prefeito. 11 de setembro de 2019.

Amin José Hannouche

Prefeito

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 055/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2019

OBJETO: Registrar preços de conserto de pneus

VENCEDOR: CELSO EGIDIO DAMACENO

VALOR: R$ 74,983.50 (setenta e quatro mil novecentos e
oitenta e três reais e cinqüenta centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA: 23/08/2019

ASSINATURAS: AMIN JOSÉ HANNOUCHE- Prefeito

CELSO EGIDIO DAMACENO- Representante

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.

ESTIM. UNID. VALOR UNIT.

1  Conserto, montagem e desmontagem de pneu 1000
x20. 744 UN 24,50

2  Conserto, montagem e desmontagem de pneus
1100x 20. 72 UN 24,50

3  Conserto, montagem e desmontagem de pneus 9,5
x24 10 UN 49.50

4  Conserto, montagem e desmontagem de pneus 12
XR 16.5 72 UN 29.50

5  Conserto, montagem e desmontagem de pneus
12,4x24 10 UN 49,50

6  Conserto, montagem e desmontagem de pneus
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GESTÃO 2017/2020

Av. Minas Gerais, 301

Fone Geral (43) 3520-8000 - (43) 3520-8032 (DECOM)
CEP 86300-000 - Cornéiio Procópio - Paraná

Dir. Responsável:
Marcos André de Brito


