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coBnELio<n)Pflocopioj
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEIVI IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "/n
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 452,72 (Quatrocentos e Cinqüenta e Dois vírgula
Setenta e Dois metros quadrados), Quadra 05-A - Lote 01 — Conj. Res.
Henrique Victorelli— Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lote 01 da quadra 01 Conjunto João Rocha e lote 01, da Quadra OS-A, Conjunto
Henrique Victorelli, deste ponto segue em Unha reta pelo alinhamento predial da
Rua José Leaschi, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 01; deste

ponto com deflexâo a direita segue em linha confrontando com o lote 01 da
quadra 01 Conjunto João Rocha, numa distância de 45.50 metros até o marco n °
02; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta confrontando
com área rural, numa distância de 11.64 metros até o marco n ° 03; deste ponto

segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 02,
da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli,, numa distância de 41.38 metros
até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 452,72
metros quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, próxj
instalações do Condomínio do Idoso.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio ■ PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio

M



CORnÉLIO ̂ PBÕCÚPIol
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 452,22 m^) a razão de
R$ 232,48 (Duzentos e Trinta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 105.130,64 (Cento
e Cinco Mil Cento e Trinta reais e Sessenta e Quatro centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 452,22 m^) a razão de
R$ 211,34 (Duzentos e Onze virguía Trinta e Quatro centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 95.573,72 (Noventa e
Cinco Mil Quinhentos e Setenta e Três reais e Setenta e Dois Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 452,22 m^) a razão de
R$ 192,21 (Cento e Noventa e Dois reais e Vinte e Um centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 86.016,80 (Oitenta e Seis
mil Dezesseis reais e Oitenta centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.
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osturas

Fráncís Barlatel^íiâri
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gon
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MaurÍlio''Jlè/s'é Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Martó ÁPrtênttf Cruz
j  Motorista
|(Mat, 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-0000
Site: http://www.corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área institucional III)

LOCAL: Quadra 05-A~ Lote 01 - Conj. Res. Henrique Victorelli- Cornéíio Procópio
Paraná.

ÁREA: 452,72 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 6.666

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lote 01 da quadra 01 Conjunto João Rocha e lote 01, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique
Victorelli, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi,
numa distância de 10.00 metros até o marco n° 01; deste ponto com deflexáo a direita segue
em linha confrontando com o lote 01 da quadra 01 Conjunto João Rocha, numa distância de
45.50 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta
confrontando com área rural, numa distância de 11.64 metros até o marco n° 03; deste ponto
segue com deflexão á direita, segue em linha reta confrontando com o lote 02, da Quadra 05-A,
Conjunto Henrique Victorelli,, numa distância de 41.38 metros até marco 0=PP, ponto de
partida, fechando assim o perímetro de área de 452,72 metros quadrados".

Civil

Cornéíio Procópio, 15 de agosto de 2022.

Enge\

CREA-20.054-D/^R



Assunto: CROQUI DE LOTE (área institucional III)

Local; Quadra 05-A - Lote OI - Conj. Res. Henrique Victorelli- Cornéiio Procópio - Pr

Área : 452,72

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 6.666

QD-01

LT-Ol
05

240,92 m2S
03

357,08 m2
04

315,74 m2
02

394,87 m2
01

452.72 m2

06
269,55 m2

24.0010.0010.0010.0010,000,00

RUA JOSÉ LEASCHI
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COBnÉLIoJ|}PHDCÓPID]
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram

conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 394,87 (Trezentos e Noventa e Quatro vírgula Oitenta e
Sete metros quadrados). Quadra 05-A - Lote 02 — Conj. Res. Henrique
Victorelli— Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de paftida, cravado na divisa dos
lotes 02 e 03, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli, deste ponto segue
em linha reta pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de
10.00 metros até o marco n ® 01; deste ponto com deflexão a direita segue em
linha confrontando com o lote 01 da quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli,
numa distância de 41.38metros até o marco n ° 02; deste ponto segue com

deflexào à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 10.69 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexào à
direita, segue em linha reta confrontando com o lote 03, da Quadra C5-A,
Conjunto Henrique Victorelli,, numa distância de 37.60 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 394,87 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizad, ^
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, próximo
instalações do Condomínio do Idoso. /

j
i

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000 j

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelíoprocopio



CORnELIO(n>PROCQPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 394,87 m^) a razão de
R$ 232,48 (Duzentos e Trinta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 91.696,71 (Noventa
e Um mil Seiscentos e Noventa e Seis reais e Setenta e Um centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 394,87 m^) a razão de
R$ 211,34 (Duzentos e Onze virgula Trinta e Quatro centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 83.361,01 (Oitenta e Três
mil Trezentos e Sessenta e Um reais e Um Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 394 m^) a razão de R$
192,21 (Cento e Noventa e Dois reais e Vinte e Um centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 75.025,30 (Setenta e
Cinco mil Vinte e Cinco reais e Trinta centavos);

Cornélio Procópio, 27 de setembro de 2022.

ÀripniojTeixeira
cfe bbfaSe Posturas
(Mat, 192233)

losé
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rik Fráncis Barlàfê"incis Barlaie^

Jose Carlos Goncãlvéü de Oliveira

^92123)

ernaroino

Fiscal de Tributos

(Mat. 100271)

ose LaraMaur
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marto Ahiónio'Cruz
Motorista

(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área institucional III)

LOCAL: Quadra 05-A- Lote 02 - Conj. Res. Henrique Victorelli- Cornélio Procópio
Paraná.

ÁREA: 394,87 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA iViUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA; 6.666

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no ̂ y!arco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 02 e 03, da Quadra 05-A. Conjunto Henrique Victorelli, deste ponto segue em linha reta
pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de 10.00 metros até o marco
n^ 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 01 da quadra
05-A, Conjunto Henrique V/ictorelli, numa distância de 41.38metros até o marco n° 02; deste
ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 10.69 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à direita, segue
em linha reta confrontando com o lote 03, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli,, numa
distância de 37.60 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de
área de 334,87 metros quadrados".

nélio Procópio, 15 de agosto de 2:022.

DmCiÉU FUI^AI^ JÜI^9I
Engenheiro Civil

CREA-20.054-D/PR



Assunto: CROQUI DE LOTE {área institucional III)

Local: Quadra 05-A - Lote 02 - Conj. Res. Henrique Victorelli- Comélio Procópio - Pr

Área ; 394,87

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 6.666

QD-01

LT-01
05

240.92 m2
04

315,74 m2
03

357,08 m2
02

394,87 m2
01

452,72 m2

06
269,55 m2

24.0010.0010.0010.0010.00

RUA JOSÉ LEASCHI
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CORnELlOiDlPROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abri! de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022: .

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 357,08 (Trezentos e Cinqüenta e Sete virgula Zero Oito
metros quadrados). Quadra 05-A - Lote 03 — Conj. Res. Henrique Victorelli—
Cornélio Procòpio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco O^PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 03 e 04, da Quadra OS-A, Conjunto Henrique Victorelli, deste ponto segue
em linha reta pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de
10.00 metros até o marco n° 01 ; deste ponto com deflexão a direita segue em
linha confrontando com o lote 02 da quadra Oõ-A, Conjunto Henrique Victorelli,
numa distância de 37.60 metros até o marco n ° 02; deste ponto segue com

defiexão à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 10.69 metros até o marco n ° 03; deste ponto segue com deflexão à
direita, segue em linha reta confrontando com o lote 04, da Quadra 05-A,
Conjunto Henrique Victorelli,, numa distância de 33.81 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 357,08 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado par^
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial; próxjj
instalações do Condomínio do Idoso.

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR. 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelíoprocopio



coRnEuocntpRocopio
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 357,08 m^) a razão de
R$ 232,48 (Duzentos e Trinta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 82.921,12 (Oitenta
e Dois Mil Novecentos e Vinte e Um reais e Doze centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 357,08 m^) a razão de
R$ 211,34 (Duzentos e Onze virgula Trinta e Quatro centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 75.383,16 (Setenta e
Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Três reais e Dezesseis Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 357,08 m^) a razão de
R$ 192,21 (Cento e Noventa e Dois reais e Vinte e Um centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 67.845.20 (Sessenta e
Sete mil Oitocentos e Quarenta e Cinco reais e Vinte centavos);

Cornélio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Posturas

Erik Francis Barlãtè*
Fiscal de Tributos

(Mat. 100271)

Jose Carlos Gonçalyes
Escritório

(Mat. /9212

iveira

MaurilldUJfâsé Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733}

Marco Antonio
,  Motorista

(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site; htlp;//www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook; ©prefeituracorneíioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área institucional III)

LOCAL: Quadra 05-A- Lote 03 - Conj. Res. Henrique Victorelli- Cornéiio Procópio -
Paraná.

ÁREA: 357,08 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 6.666

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
totes 03 e 04, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli, deste ponto segue em linha reta
pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de 10.00 metros até o marco
n° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 02 da quadra
05-A, Conjunto Henrique Victorelli, numa distância de 37.60 metros até o marco n° 02; deste
ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 10.69 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à direita, segue
em linha reta confrontando com o lote 04, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli,, numa
distância de 33.81 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de
área de 357,08 metros quadrados".

élio Procópio, 15 de agosto de 2022.

DIRCEU

Engei

CREA-20.054-D/I



Assunto: CROQUI DE LOTE (área institucional III)

Local: Quadra 05-A - Lote 03 - Conj. Res. Henrique Victoreili- Cornélio Procópio - Pr

Área : 357,08 m-

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 6.666

QD-01

LT-01
05

240,92 m2
04

315.74 m2
03

357,08 m2
02

394,87 m2
01

452,72 m2

06
269,55 m2

24.0010.0010.0010.0010.0010.00

RUA JOSE LEASCHl

DIRC^U FUNAEWCNIOi
hiigenheiro Civil
CRF.A - 20.Ü54-D/PR



CORnELIO{n>PROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 315,74 (Trezentos e Quinze virgula Setenta e Quatro
metros quadrados). Quadra 05-A - Lote 04 — Conj. Res. Henrique Victorelll—
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
iotes 04 e 05, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victoreili, deste ponto segue
em linha reta pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de
10.00 metros até o marco n ° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em
linha confrontando com o lote 03 da quadra 05-A, Conjunto Henrique Victoreili,
numa distância de 33.81 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com

deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 6.461 metros até o marco n ° 03; deste ponto segue com uma leve
deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 5.15 metros até o marco n ° 04; deste ponto segue com deflexão à
direita, segue em linha reta confrontando com o lote 05, da Quadra 05-A,
Conjunto Henrique Victoreili,, numa distância de 28.25 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 315,74 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizad
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, pr(^
instalações do Condomínio do Idoso.

Av, Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnEUOilDPROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 315,74 m^) a razão de
R$ 232,48 (Duzentos e Trinta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 73.321,14 (Setenta
e Três mil Trezentos e Vinte e Um reais e Quatorze centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 315,74 m^) a razão de
R$ 211,34 (Duzentos e Onze virgula Trinta e Quatro centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 66.655,87 (Sessenta e
Seis reais Seiscentos e Cinqüenta e Cinco reais e Oitenta e Sete Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 315,74 m^) a razão de
R$ 192,21 (Cento e Noventa e Dois reais e Vinte e Um centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 59.990,60 (Cinqüenta e
Nove mil Novecentos e Noventa reais e Sessenta centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Teixeira
Obras e)Posturas

33)

Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonçal
Escrlt

(Matyí 92123)

6 Oliveira

Mau íosé Lara
Fiscal de Claras e Posturas

(Mat. 100733)

Marco AntÒTíío Cruz
Motorista

(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr,gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopío



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croquí de Lote (área institucional III)

LOCAL: Quadra 05-A- Lote 04 - Conj. Res. Henrique Victorelli- Cornélio Procópio -
Paraná.

ÁREA: 315,74 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 6.666

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
íotes 04 e 05, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli, deste ponto segue em linha reta
pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de 10.00 metros até o marco
n° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 03 da quadra
05-A, Conjunto Henrique Victorelli, numa distância de 33.81 metros até o marco n° 02; deste
ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 6.461 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com uma leve deflexão à
direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa distância de 5.15 metros até o
marco n° 04; deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com
o lote 05, da Quadra 05-A. Conjunto Henrique Victorelli,, numa distância de 28.25 metros até
marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 315,74 metros
quadrados".

Cornélio Procópio, 15 de agosto de 2022.

Dl!

Engenh^ro

CREA-20.054-D/I



Assunto: CROQUI DE LOTE (área institucional III)

Local: Quadra 05-A - Lote 04 - Conj. Res. Henrique Victorelli- Cornéiio Procópio - Pr

Área: 315,74 m-

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 6.666
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PrCORnELlOiD^PROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM iMQVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "/n
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 240,92 (Duzentos e Quarenta virgula Noventa e Dois
metros quadrados). Quadra 05- - Lote 05 — Conj. Res. Henrique Victorelli—
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 05 e 06, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelii, deste ponto segue
em linha reta pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de
10.00 metros até o marco n ° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em
linha confrontando com o lote 04 da quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli,
numa distância de 28.25 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com

deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 13.00 metros até o marco n ° 03; deste ponto segue com deflexão à
direita, segue em Unha reta confrontando com o lote 06, da Quadra 05-A,
Conjunto Henrique Victorelli,, numa distância de 19.94 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 240,92 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, próxjmo-a
instalações do Condomínio do Idoso.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio ■ PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site; http;//www.corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnELIO{n>PROCOf>IO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL;

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 240,92 m^) a razão de
R$ 232,48 (Duzentos e Trinta e Dois reais e Quarenta e Oito centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 55.946,44

(Cinqüenta e Cinco mil Novecentos e Quarenta e Seis reais e Quarenta e
Quatro centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 240,92 m^) a razão de
R$ 211,34 (Duzentos e Onze virgula Trinta e Quatro centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 50.860,62 (Cinqüenta mil
Oitocentos e Sessenta reais e Sessenta e Dois Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 240,62 m^) a razão de
R$ 192,21 (Cento e Noventa e Dois reais e Vinte e Um centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 45.774,80 (Quarenta e
Cinco mil Setecentos e Setenta e Quatro reais e Oitenta centavos);

Cornélio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Teixeira

e Posturas

'(Mat, 192233)

Er k Fr eis Barlaté"bernaraino

Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonç
Escri

(Mat

e O iveira

Maur1ITò/Jbsé Lara
Fiscal de Ooras e Posturas

(Mat. 100733)

M^rco Áhtcrfiio Cruz
Motorista

(Mat, 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www,cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO Croquí de Lote (área institucional III)

LOCAL: Quadra 05-A- Lote 05 - Conj. Res. Henrique Victorelli- Cornéiio Procópio -
Paraná.

ÁREA: 240,92 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA,: 6.666

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 05 e 06, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli, deste ponto segue em linha reta
pelo alinhamento predial da Rua José Leaschi, numa distância de 10.00 metros até o marco
n° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 04 da quadra
05-A, Conjunto Henrique Victorelli, numa distância de 28.25 metros até o marco n° 02; deste
ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com área rural, numa
distância de 13.00 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à direita, segue
em linha reta confrontando com o lote 06, da Quadra 05-A, Conjunto Henrique Victorelli,, numa
distância de 19.94 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de
área de 240,92 metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 15 de agosto de 2022.

DI^CEU
Engi

CREA-20.054-DyPR



Assunto: CROQUi DE LOTE (área institucional III)

Local: Quadra 05-A - Lote 05 - Conj. Res. Henrique Viciorelli- Cornélio Procópio - Pr

Área: 240,92

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 6.666
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PREFEITURA

CORnELlOiDlPROCOPIO

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 485,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco metros
quadrados). Quadra 01 - Lote 03 — Gonj. Hab. Martha Dequech— Cornéiio
Procòpio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações :

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento
da Rua Georgina Seugling e Rua Miguel Pedroso de Oliviera; deste ponto segue
em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Georgina Seugling, numa
distância de 14.26 metros até o rnarco n°01; deste ponto com deflexão a direita
segue em linha confrontando com o lote 04 da quadra 01, numa distância de
27.77 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á direita, segue
em linha reta confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância de 12.00
metros até o marco n ° 03; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em
linha reta pelo alinhamento predial da Rua Miguel Pedroso de Oliveira, numa
distância de 20.07 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o
perímetro de área de 485,02 metros quadrados" (informações obtidas por
memorial descritivo emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado p^ra
edificações residenciais e comerciais, localizado, em um bairro residphcia!,
próximo as instalações do Hospital Regional. /

/
i

/

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000 j

/

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.corneíioprocopio.pr,gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio
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CORnELIO{n>PROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL;

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 485,00 m^) a razão de
R$ 244,50 (Duzentos e Quarenta e Quatro reais vírgula Cinqüenta centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 118.582,50 (Cento
e Dezoito Mil Quinhentos e Oitenta e Dois reais e Cinqüenta Centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 485,00 m^) a razão de
R$ 222,22 (Duzentos e Vinte e Dois reais virgula, Vinte e Dois centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 107.776,70 (Cento
e Sete Ml! Setecentos e Setenta e Seis reais e Setenta Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 485,00 m^) a razão de
R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 96.515,00 (Noventa e Seis Mil Quinhentos e
Quinze reais);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Teixeira

e Posturas

(Mat, 192233)

Jose Carlos Gonçaj
Es.

de Oliveira

Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

MaCiiMo José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

íarco Antônio Cruz
Motorista

(Mat, 192405)

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR. 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área destinada ao município)

LOCAL: Quadra 01 - Lote 03 - Conj. Hab. Wlartha Dequech- Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 485,02 m2

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 13.961

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento
da Rua Georgina Seugling e Rua Miguel Pedroso de Oliviera; deste ponto segue em linha reta
pelo alinhamento predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 14.26 metros até o
marco n° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 04 da
quadra 01, numa distância de 27.77 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com
deflexão á direita, segue em linha reta confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância
de 12.00 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha
reta pelo alinhamento predial da Rua Miguel Pedroso de Oliveira, numa distância de 20.07
metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 485,02
metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 15 de agosto de 2022.

DIR NIO

Engenhéirò Civil

CREA-20.054-D/PR



ASSUNTO: CROQUI DE LOTE (área destinada ao município)

LOCAL: QUADRA 01 - LOTE 03 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQUECH

ÁREA: 485,02

PROP.: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ; 76.592.807/0001-22

MATRICULA: 13.961
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C0RnELI0(n)PR0C0P10
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in

loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 523,50 (Quinhentos e Vinte e Três vírgula Cinqüenta
metros quadrados). Quadra 01 - Lote 04 — Conj. Hab. Martha Dequech—
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 03 e 04 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco
n° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o
lote 05 da quadra 01, numa distância de 34.19 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com lote
02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n ° 03; deste ponto
segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 03 da
quadra 01, numa distância de 27.77 metros até marco 0=PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 523,50 metros quadrados" (informações
obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais e comerciais, localizado, em um bairro residen
próximo as Instalações do Hospital Regional.

/  ̂

Av. Minas Gerais, 301, Comélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov,br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnÉLIO(D)PROCÓPIO
PREPEi ruRA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 523,50 m^) a razão de
R$ 244,50 (Duzentos e Quarenta Quatro reais vírgula Cinqüenta centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 127.995,75 (Cento
e Vinte e Sete mil Novecentos e Noventa e Cinco reais e Setenta e Cinco

Centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 523,50 m^) a razão de
R$ 222,22 (Duzentos e Vinte Dois reais vírgula, Vinte e Dois centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 116.332,17 (Cento e
Dezesseis Mil Trezentos e Trinta e Dois reais e Dezessete Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 523,50 m^) a razão de
R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 104.176,50 (Cento e Quatro Mil Cento e Setenta e
Seis reais e Cinqüenta centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

onio\Teixeira
Posturas

(Mat. 192233)

Jose Carlos Gonçal
Escrit

{Maty^123)

ik Francis Bariafé Éemaraino
Fiscal de Tributos

(Mat. 100271)

O iveira

MautíndOosé Lara
Fiscal de Obras e Posturas

{Mat. 100733)

Março An^t&rrt^ruz
/ Motorista

/(Mat. 192405)

Av, Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO; Croquí de Lote (área destinada ao município)

LOCAL: Quadra 01 - Lote 04 - Conj. Hab. Martha Dequech- Cornéüo Procópio - Paraná.

ÁREA: 523,50 m2

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 13.961

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 03 e 04 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 05 da quadra 01. numa distância de
34.19 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta
confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 03 da
quadra 01, numa distância de 27.77 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 523,50 metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 15 de agosto de 2022.

DIRCI

Engenheiri

CREA-20.054-D/PR



ASSUNTO; CROQUI DE LOTE (área destinada ao município)

LOCAL: QUADRA 01 - LOTE 04 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQÜECH

ÁREA: 523,50 m^

PROP.: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.592.807/0001-22

MATRICULA: 13.961
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coRnEuo{n>pROcopio
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 631,97 (Seiscentos e Trinta Um virgula Noventa e Sete
metros quadrados), Quadra 01 - Lote 05 — Conj. Hab. Martha Dequech—
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 04 e 05 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco
n° 01; deste ponto com deflexào a direita segue em linha confrontando com o
lote 06 da quadra 01, numa distância de 40.60 metros até o marco n° 02; deste
ponto segue com deflexào à direita, segue em linha reta confrontando com lote
02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n ° 03; deste ponto
segue com deflexào à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 04 da
quadra 01 , numa distância de 34.19 metros até marco 0=PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 631,97 metros quadrados" (informações
obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado^para
edificações residenciais e comerciais, localizado, em um bairro residencial,
próximo as instalações do Hospital Regional.

Av, Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000

Site: http://www.cornelioprocopio.pr,gov.br
Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



CQRnELIQ{n>PROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 631,97 m^) a razão de
R$ 244,50 (Duzentos e Quarenta Quatro reais vírgula Cinqüenta centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 154.516,67 (Cento
e Cinqüenta e Quatro mil Quinhentos e Dezesseis reais e Sessenta e Sete
Centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 631,97 m^) a razão de
R$ 222,22 (Duzentos e Vinte Dois reais vírgula. Vinte e Dois centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 140.436,37 (Cento e
Quarenta Mil Quatrocentos e Trinta e Seis reais e Trinta e Sete Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 631,97 m^) a razão de
R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 125.762,03 (Cento e Vinte Cinco reais Setecentos
e Sessenta e Dois reais e Três centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

eira

osturas

33)

:rik Francis Baríate Bernarc
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

OliveiraJose Carlos Gonçalv^
Escritun

(Mat. 19^3)

MaüWífó José Lara
Fiscal d^Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marcb Ant
Motorista

'(Mat, 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site; http://www.cornelioprocopio,pr.gov.br
Facebook: (gprefeituracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Cfoquí de Lote (área destinada ao município)

LOCAL: Quadra 01 - Lote 05 - Conj. Hab. Martha Dequech- Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 631,97 m2

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 13.961

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 04 e 05 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 06 da quadra 01, numa distância de
40.60 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta
confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 04 da
quadra 01, numa distância de 34.19 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 631,97 metros quadrados".

Cornétio Procópio, 15 de agosto de 2022.

DIRÇÊU FUNy^l JUHIOR
Engenheiro Civil

CREA-20.054-D/PR



ASSUNTO; CROQUl DE LOTE (área destinada ao município)

LOCAL: QUADRA 01 - LOTE 05- CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQÜECH

ÁREA: 631,97 m==

PROP.; MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.592.807/0001-22

MATRICULA: 13.961

QOl

DIKCEÜ FUNAR/JUNIQR
ENGENHElàp^JVIL
CRA - 20.054-D/PR



CORnELIO {DIPROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "/'n
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 740.44 (Setecentos e Quarenta vírgula Quarenta e
Quatro metros quadrados), Quadra 01 - Lote 06 — Conj. Hab. Martha
Dequech— Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0-PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 05 e 06 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco
n° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o
lote 07 da quadra 01, numa distância de 47.02 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com lote
02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n ® 03; deste ponto
segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 05 da
quadra 01 , numa distância de 40.60 metros até marco O^PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 740,44 metros quadrados" (informações
obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais e comerciais, localizado, em um bairro residencial,
próximo as instalações do Hospital Regional. \

/  \

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR. 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



CORnELlOiDiPROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 740,44 m^) a razão de
R$ 244,50 (Duzentos e Quarenta Quatro reais vírgula Cinqüenta centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 181.037,58 (Cento
e Oitenta e Um mil Trinta e Sete reais e Cinqüenta e Oito Centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 740,44 m^) a razão de
R$ 222,22 (Duzentos e Vinte Dois reais vírgula, Vinte e Dois centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 164.540,58 (Cento e
Sessenta e Quatro Mil Quinhentos e Quarenta reais e Cinqüenta e Oito
Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 740,44 m^) a razão de
R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 147.347,56 (Cento e Quarenta e Sete Mil
Trezentos e Quarenta e Sete reais e Cinqüenta e Seis centavos):

Cornélio Procópio, 27 de setembro de 2022.

José /yttonloNèUreira
Fiscal ói Ob«s-er Posturas

lat, 192233)

iàrlãte^Bèrnãrdrno
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonçal
Escrlt

(Mat.

Oliveira

Mauriliculóse Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Mar^bo Antônio Cruz
Motorista

(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov,br
Facebook: (gprefeituracorneiioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO; Croqui de Lote (área destinada ao município)

LOCAL: Quadra 01 - Lote 06 - Conj. Hab. Martha Dequech- Cornéiio Procópío - Paraná.

ÁREA: 740,44 m2

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 13.961

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP. ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 05 e 06 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 07 da quadra 01, numa distância de
47.02 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta
confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 05 da
quadra 01, numa distância de 40.60 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 740,44 metros quadrados".

Cornéiíp Procópío, 15 de agosto de 2022.

CREA-20.054-D/R



ASSUNTO: CROQUI DE LOTE (área destinada ao município)

LOCAL: QUADRA 01 - LOTE 06 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQUECH

ÁREA: 740,44

PROP.: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.592.807/0001-22

MATRICULA: 13.961

QOl0=P1>

ENGENHCmO CIVIL

CRA - 20.054-D/PR



COHfIÉLIO (ãl>PROCÚPIO
P 1'í H P

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in

loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL;

"Lote com 348,91 (Oitocentos e Quarenta e Oito vírgula Noventa
metros quadrados), Quadra 01 - Lote 07 — Conj. Hab Martha Dequech—

Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0'PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 06 e 07 da quadra 07; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco
n^ 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha confrontando com o

lote 08 da quadra 01, numa distância de 53.44 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexno à direita, segue em linha reta confrontando com lote
02 da quadra 01, numa di-siãncia de 10.00 metros até o marco n °03; deste ponto
segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 06 da
quadra 01 , numa distância de 47.02 metros até marco 0-PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 848,91 metros quadrados" (informações
obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de urn lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais e comerciais, localizado, em um bairro residencial,
próximo as instalações dc Hospital Regional.

Av. Mirins Gerais, 301, Cornéiio Procópio • PR. 86300-000

Fone (43) 3520-8000

Súe imp/Mv.v. cütneiioptocopio.pr.gcv.br
racebook (g^piefeituracomeiioprocopto



DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 848,91 m^) a razão de
R$ 244,60 (Duzentos e Quarenta Quatro reais vírgula Cinqüenta centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 207.558,50

(Duzentos e Sete Mil Quinhentos e Cinqüenta e Oito reais e Cinqüenta
centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 848,91 m^) a razão de
R$ 222,22 (Duzentos e Viftte Dois reais virgula, Vinte e Dois centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 188.644,78 (Cento e

Oitenta e Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro reais e Setenta e Oito

Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 848,91 m^) a razão de
R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove reais) o metro quadrado de terreno,

totalizando um valor cie R$ 168.933,09 (Cento e Sessenta e Oito Mil
Novecentos e Trinta e Ires reais e Nove centavos);

Cornélio Procópio, 27 de setembro de 2022.

tomo

turas

Jose Carlos Gonçal
Escrit

{MatX9

•rancis Bar

liveira

Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Maurif^^osé Lara
Flsca! de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

/rcc Afilónio Cruz
Motorista

■  (Mat, 192405)

Av. Minas Geiais 301 Cornéiio Prooópio - PR. 8630Q-00Ü

Fone (43; 352ü-8ü00
Siie; hup //www corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook' @prefe!turacornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO; Croqui de Lote (área destinada ao município)

LOCAL: Quadra 01 - Lote 07 - Conj. Hab. Martha Dequech- Cornéilo Procópío - Paraná.

ÁREA: 848,91 m2

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 13.961

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 06 e 07 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Georgina Seugíing, numa distância de 11.88 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 08 da quadra 01, numa distância de
53.44 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta
confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 06 da
quadra 01, numa distância de 47.02 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 848,91 metros quadrados".

Cornéiío Procópío, 15 de agosto de 2022.

DIRCEU FUN

Engenh

CREA-20:



ASSUNTO: CROQUI DE LOTE {área destinada ao município)

LOCAL: QUADRA 01 - LOTE 07 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQUECH

ÁREA; 848,91

PROP.: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.592.807/0001-22

MATRICULA: 13.961

DÍRQEU FUNARI ̂ NIOI
:ngenheirçíj?ívil
CRA - 20.054-D/PR



COíiíiÉLIOfHlPROCÓPIO

LAUDO D£ AVALIAÇÃO DE BEM IIViOVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens

Imóveis Municipais e cie Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022;

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 95/,36 (^Novecentos e Cinqüenta e Sete vírgula Trinta e
Oito metros quadrados), Quadra 01 - Lote 08 — Conj, Hab. Martha Dequech—
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa nu P\/}afco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos

lotes 07 e 08 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco
n° 01; deste ponto com detiexão a direita segue em linha confrontando com o
lote 09 da quadra 01, riuir.a L77sfá/?c/a de 59.86 metros até o marco 02; deste
ponte segue com deflexão :> direita, segue em linha reta confrontando com lote
02 da quadra 01, numa disíància de 10.00 metros até o marco n "03; deste ponto
segue com deflexào à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 07 da
quadra 01, numa distancia de 53.44 /r;erros afé marco 0-PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 957,38 metros quadrados" (informações
obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais e comerciais, localizado, em um bairro residência
próximo as instalações do Hospital Regional.

Av. Minai. Gsiais 3U1. Cornéiio Procópio • PR. 86300-000

Fo;ie í'??) 3520-3000

3iic liJtp .Vv/wv\ corneiiopiocopio.pr.gov br
Fyceboor. iguteieiiuracornelíoprocopio -f



DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 957,38 m^) a razão de
R$ 244,50 (Duzentos e U-areiiia Quatro reais vírgula Cinqüenta centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 234.079,41
(Duzentos e Trinta e Quatro mil Setenta e Nove reais e Quarenta e Um
centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 957,38 m^) a razão de
R$ 222,22 (Duzentos e Vuite Dois reais vírgula, Vinte e Dois centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 212.748,98 (Duzentos e
Doze Mil Setecentos e Quarenta e Oito reais e Noventa e Oito Centavos Oito

Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 957,38 m^) a razão de
R$ 199,00 (Cento e Ncveiiía e Nove reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de 190.518,62 (Cento e Noventa Mil Quinhentos e
Dezoito reais e Sessenta e Dois ceruavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022

se /yirçniCKi ©weira
scal O^ra^ Posturas

(Mat, 192233)

Jose Carlos Gonçal^
Escriturá

(Mat

ariáfe üeniarc'Erik Francis'Ba'rl;
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

liveira

Mauriliíyíosé Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mal. IÜ0733)

ruz

Motorista

(Mat, 192405)

Minys Gsrais, 3Ü1 Cornéüo Procópio - PR, 863ÜO-000

Font 3020-8000

iuip.. 'Avv\« Cuu!eiiop'ocopio.pr.gov bf
i-dcoL"jcl- @pi^iei!ii'acornelioprocopio

lMÍÉrtÍMÉÉk



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO; Croqui de Lote (área destinada ao município)

LOCAL: Quadra 01 - Lote 08 - Conj. Hab. Wlartha Dequech- Cornéiio Procópio - Paraná.

Area: 957,38 m2

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULjí\: 13.961

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 07 e 08 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 09 da quadra 01, numa distância de
59.86 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta
confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 07 da
quadra 01, numa distância de 53.44 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 957,38 metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 15 de agosto de 2022.

INI

EngenhWfro Civil

CREA-20-054-D/PR



ASSUNTO; CROQUI DE LOTE (área destinada ao município)

LOCAL: QUADRA 01 - LOTE 08 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQUECH

ÁREA: 957,38

PROP.: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.592.807/0001-22

MATRICULA: 13.961

ENGENHEI

CRA - 2Ü.054-D/PR



coRnEuo{n>pRocopio
PREFEiTijFíA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 1.065,85 (Mil e Sessenta e Cinco virgula Oitenta e
Cinco metros quadrados). Quadra 01 - Lote 09 — Conj. Hab. Martha
Dequech— Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
iotes 08 e 09 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco
n° 01; deste ponto com defiexão a direita segue em Unha confrontando com o
lote 01 da quadra 01, numa distância de 66.28 metros até o marco n° 02; deste

ponto segue com defiexão à direita, segue em linha reta confrontando com lote
02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 03; deste ponto

segue com defiexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 08 da

quadra 01, numa distância de 59.86 metros até marco 0=PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 1.065,85 metros quadrados"
(informações obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária de
planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais e comerciais, localizado, em um bairro^^re^id^cial,
próximo as instalações do Hospital Regional.

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio,pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnELIO(n>PROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 1065,85 m^) a razão de
R$ 244,50 (Duzentos e Quarenta Quatro reais vírgula Cinqüenta centavos) o
metro quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 260.600,33
(Duzentos e Sessenta mil Seiscentos reais e Trinta e Três centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 1065,85 m^) a razão de
R$ 222,22 (Duzentos e Vinte Dois reais virgula, Vinte e Dois centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 236.853,19 (Duzentos e
Trinta e Seis Mil Oitocentos e Cinqüenta e Três reais e Dezenove Centavos);

VALOR mínimo - (Área de terreno com 1065,85 m^) a razão de
R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 212.104,15 (Duzentos e Doze Mil Cento e Quatro
eais e Quinze centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

ose Aritonio neixeira

scal deobfss^Posturas
(Mãt. 192233)

e O iveira

Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonçal^s
Escritu^

(Mat. ;J^23)

Maurjjio José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

fio Cruz
Motorista

(Mat, 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR. 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http;//www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneíioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Cfoquí de Lote (área destinada ao município)

LOCAL; Quadra 01 - Lote 09 - Conj. Hab. Wlartha Dequech- Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 1.065,85 m2

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 13.961

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 08 e 09 da quadra 01; deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Georgina Seugling, numa distância de 11.88 metros até o marco n° 01; deste ponto com
defiexão a direita segue em linha confrontando com o lote 01 da quadra 01, numa distância de
66.28 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com defiexão à direita, segue em linha reta
confrontando com lote 02 da quadra 01, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com defiexão à direita, segue em linha reta confrontando com o lote 08 da
quadra 01, numa distância de 59.86 metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 1.065,85 metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 15 de agosto de 2022.

V
DIKCEU FUNARl/ll

Engenheiro Civil

CREA-20.054-D/PI



ASSUNTO: CROQUI DE LOTE (área destinada ao município)

LOCAL QUADRA 01 - LOTE 09 - CONJ. HAB. PROF. MARTHA DEQUECH

ÁREA: 1.065,85

PROP.: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.592.807/0001-22

MATRICULA: 13.961

DÍRCEU FUfslARKjUWIO
ENGENHEUtCÍCIVI

CRA - 20.054-D/PR
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CORnEUO{a>PROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "/n
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 1,135,30 m^ (Mil Cento e Trinta e Cinco virgula Trinta
metros quadrados), Quadra C - Lote 30 — Residencial Estância Marlene —
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0-PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 28 e 30 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 14.95 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 31 da quadra C, numa distância de 71.75 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue corn deflexão á esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 15 e 16 da quadra C, numa distância de 17.14 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta confrontando
com os lotes 20,21,22,23,24,25,26,27 e 28 da quadra C, numa distância de 80.13
metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de
1.135,30 metros quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo
emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, localizada em
uma área afastada do centro do Município.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio • PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www,cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook; ©prefeituracornelioprocopio



CORnÉLIO{n>PROCÓPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 1.135,30 m^) a razão
de R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 218.545,25 (Duzentos e
Dezoito mil Quinhentos e Quarenta e Cinco reais e Vinte e Cinco centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 1.135,30 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 198.677,50 (Cento e Noventa e Oito mil
Seiscentos e Setenta e Sete reais e Cinqüenta Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 1.135,30 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 178.809,75 (Cento e
Setenta e Oito Mil Oitocentos e Nove reais e Setenta e Cinco centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

losé/Aí^ton^ Teixeira
Mscal/de«Q^as e Posturas

^(Mat, 192233)

•rancis Baríátt
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos :alves de Oliveira
rário

Mat. 192123)

Mauhlrt/josé Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Eonio Cruz
Motorista

(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site; http://www.cornelioprocopio,pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croquí de Lote (área a ser desmembrada - área verde)

LOCAL: Quadra C - Lote 30 - Residencial Estância Marlene - Cornéilo Procópio - Paraná.

ÁREA: 1.135,30 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações;

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 28 e 30 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 14.95 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 31 da quadra 0, numa distância
de 71.75 metros até o marco 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 15 e 16 da quadra C, numa distância de 17.14 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em linha reta
confrontando com os lotes 20,21,22,23,24,25,26,27 e 28 da quadra 0, numa distância de 80.13
metros até marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 1.135,30
metros quadrados'.

Cornéiio Procópio, 08 de agosto de 2022.

DIRCEU FUNÀRI/JUNK

Engenheucf Civil

CREA-2Q.054-D/PR



Assunto; CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Verde)

Local: Quadra C - - Lote 30 - Residencial Estancia Marlene - Cornéiio Procópio - Pr

Área: 1.135,30

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

N ORDIRCEU FUN.
Iliigenhciro CTivil
CREA - 20.0W)/PR



CORnELIO{n>PROGOPIO
PREPEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 820,62 m^ (Oitocentos e Vinte vírgula Sessenta e Dois
metros quadrados), Quadra C - Lote 31 — Residencial Estância Marlene —

Gornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 30 e 31 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 12.00 metros até o marco n
° 01; deste ponto com deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 32 da quadra C, numa distância de 65,02 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta confrontando corn
os lotes 13,14 e 15 da quadra C, numa distância de 13,76 metros até o marco n°
03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 30 da quadra C, numa distância de 71.75 metros até
marco O-PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 820,62
metros quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, localizada em

uma área afastada do centro do Município.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: (gprefeíturacornelioprocoplo



CORnELIO{n>PROCOPIQ
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 820,62 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 157.969,35 (Cento e
Cinqüenta e Sete Mil Novecentos e Sessenta e Nove reais e Trinta e Cinco

centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 820,62 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 143.608,50 (Cento e Quarenta e Três mil
Seiscentos e Oito reais e Cinqüenta Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 820,62 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 126.247,65 (Cento e Vinte
e Nove Mil Duzentos e Quarenta e Sete reais e Sessenta e Cinco centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Ant

dóJDtíras e Posturas

mo Teixeira

(Mat, 192233)

Ffáncís' Bàrlaie berr
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos G
EsTrlt

(Mat. 1

ilves de Oliveira
rário

:123)

Maurilió/José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marco Antônio Cruz

Motorista

(Mat, 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www,corneiioprocopio-pr.gov.br
Facebook; @prefeituracorneíioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croquf de Lote (área a ser desmembrada - área verde)

LOCAL: Quadra C - Lote 31 - Residencial Estância Marlene - Cornéíio Procópio - Paraná.

ÁREA: 820,62 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 30 e 31 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 12.00 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 32 da quadra C, numa distância
de 65,02 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em
linha reta confrontando corn os lotes 13,14 e 15 da quadra C, numa distância de 13,76 metros
até o março n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 30 da quadra C, numa distância de 71.76 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 820,62 metros quadrados".

Cornéíio Procópio, 08 de agosto de 2022.

D8RCEU F

Enge

CREA-20.054D



Assunto: CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Verde)

Local: Quadra C - - Lote 31 - Residencial Estancia Marlene - Cornéiio Procópio - Pr

Área: 820,32

Prop.; PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

CEU PU
Engenhejro^vil
CREA - m)54-D/PR



\

CORnELIOCDiPROCOPIO
Í^REFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017. mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 740,03 m^ (Setecentos e Quarenta virgula Zero Três
metros quadrados). Quadra C - Lote 32 — Residencial Estância Marlene —
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 31 e 32 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 12.00 metros até o marco n
° 01; deste ponto com deflexào a esquerda segue em linha confrontando com
área institucional, numa distância de 58.29 metros até o marco n° 02; deste ponto
segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando com os lotes
12 e 13 da quadra C, numa distância de 13,76 metros até o marco n ° 03; deste
ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando com o
lote 31 da quadra C, numa distância de 65.02 metros até marco 0=PP, ponto de
partida, fechando assim o perímetro de área de 740,03 metros quadrados"
(informações obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária de
planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, localizada em

uma área afastada do centro do Município.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: hltp://www,cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



\
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CORnELlOiDlPROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 740,03 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 142.455,78 (Cento e
Quarenta e Dois mil Quatrocentos e Cinqüenta e Cinco reais e Setenta e Oito
centavos);

-•r

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 740,03 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 129.505,25 (Cento e Vinte e Nove mil Quinhentos
e Cinco reais e Vinte e Cinco Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 740,03 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 116.554,73 (Cento e
Dezesseis Mil Quinhentos e Cinqüenta e Quatro reais e Setenta e Três
centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

lose AntoniOvTeixeira
Iscai c^e Qbras.g Posturas

(Mat, 192233)

Jose Carlos Gon
Escritürário

(Mat. 192123

de Oliveira

rancis Barlaie Bernardino
Fiscal de Tributos

(Mat. 100271)

MaürlIjpJosé Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Março AnT^mb Cruz
Motorista

(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR. 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr,gov.br

Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO Croqui de Lote (área a ser desmembrada - área verde)

LOCAL: Quadra C - Lote 32 - Residencial Estância Wlarlene - Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA; 740,03 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações;

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 31 e 32 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 12.00 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com área institucional, numa distância de
58.29 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha
reta confrontando com os lotes 12 e 13 da quadra 0. numa distância de 13,76 metros até o
marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 31 da quadra C, numa distância de 65.02 metros até marco 0=PP, ponto de partida,
fechando assim o perímetro de área de 740,03 metros quadrados".

Cornél\o Procópio, 08 de agosto de 2022,

Engenheiro Ci^i

CREA-20.054-DJ

íÉa



Assunto: CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Verde)

Local: Quadra C - - Lote 32 - Residencial Estância Marlene - Cornélio Procópio - Pr

Área: 740,03 m-

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.33194

DIRC^ FUN_^i J
Engenheiro fivil
CREA - 20.ÜâáM5/PR

/,



CORnELIOCniPROGOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram

conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 549,41 m^ (Quinhentos e Quarenta e Nove virgula
Quarenta e Um metros quadrados), Quadra C - Lote 33 — Residencial
Estância Marlene — Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 32 e 33 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexào a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 34 da quadra C, numa distância de 52.74 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 10,11 e 13 da quadra C, numa distância de 11.35 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 32 da quadra C, numa distância de 58.29 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 549,41 metros
quadrados'" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela secretária
de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, locali^
uma área afastada do centro do Município.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000

Site: http://www.corneiioprocopio.pr,gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnELIOCDiPROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL;

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 549,41 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 105.761,43 (Cento e Cinco
Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Quarenta e Três centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 549,41 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 96.146,75 (Noventa e Seis Mil Cento e Quarenta
e Seis reais e Setenta e Cinco Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 549,41 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 86.532,08 (Oitenta e Seis
mil Quinhentos e Trinta e Dois reais e Oito centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

eixetra

Obrès e Posturas

92233)

irik Fráhcís'baríate bernarc
Fiscal de Tributos

{Mat, 100271)

Jose Carlos Gonça
Escritur

(Mat. 192123)

Oliveira

MautNtb José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Março Antonio Cruz
I  Motorista
(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR. 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site; http://www,corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeiluracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croquí de Lote (área a ser desmembrada - área institucional)

LOCAL: Quadra C - Lote 33 - Residencial Estância ÍVIarlene - Cornéilo Procópio - Paraná.

ÁREA: 549,41 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 32 e 33 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 34 da quadra C, numa distância
de 52.74 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 10,11 e 13 da quadra C, numa distância de 11.35 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 32 da quadra C, numa distância de 58.29 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 549,41 metros quadrados".

Cornélio Procópio, 08 de agosto de 2022.

DIRCEU FU

Engen

CREA-20.054-D



Assunto: CROQUl DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Institucional)

Local: Quadra C - - Lote 33 - Residencial Estancia Mariene - Cornélio Procópio - Pr

549,41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

76.331941/0001-70

Área:

Prop.:

CNPJ:

CEU FUN
Engenheiro
CREA - 20.

ivi



GORnELIOCniPROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 494,65 m^ (Quatrocentos e Noventa e Quatro vírgula
Sessenta e Cinco metros quadrados). Quadra C - Lote 34 — Residencial
Estância Marlene — Gornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0-PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 33 e 34 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 35 da quadra C, numa distância de 47.19 metros afé o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 09 e 10 da quadra C, numa distância de 11.35 metros até o marco n ° 03;
deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 33 da quadra C, numa distância de 52.74 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 494,65 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, locali^ada^em
uma área afastada do centro do Município.

Av. Minas Gerais. 301, Gornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnELIOCDiPROCOPIO
PREPEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 494,65 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 95.220,13 (Noventa e
Cinco mil Duzentos e Vinte reais e Treze centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 494,65 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 86.563,75 (Oitenta e Seis mil Quinhentos e
Sessenta e Três reais e Setenta e Cinco Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 494,65 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 77.907,38 (Setenta e Sete
mil Novecentos e Sete reais e Trinta e Oito centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

ixeíra

éTostur"ãs

233)

- .

rancis Barlate Bernar(
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonçalve^
Escriturár

(Mat. 192123)

Oliveira

Mafírílib'José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marco Antônio Cruz
Motorista

(Mat. 192405)

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http:/Avww.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneíioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área a ser desmembrada - área institucional)

LOCAL: Quadra C - Lote 34 - Residencial Estância Marlene - Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 494,65 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 33 e 34 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 35 da quadra C, numa distância
de 47.19 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 09 e 10 da quadra C, numa distância de 11.35 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 33 da quadra C, numa distância de 52.74 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 494,65 metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 08 de agosto de 2022.

DIRCEU Fl

Enge(
CREA-20.054-1



Assunto: CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Institucional)

Local: Quadra C - - Lote 34 - Residencial Estancia Marlene - Cornélio Procópio - Pr

Área: 494,65 m-

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

DIRCEU FUN
Engenheiro
CREA - 20,054-D/PR



CORnELIO{n>PROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens

Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in

loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 439,70 m^ (Quatrocentos e Trinta e Nove virguia
Setenta metros quadrados), Quadra 0 - Lote 35 — Residencial Estância
Marlene — Gornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 34 e 35 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexào a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 36 da quadra C, numa distância de 41.64 metros até o marco n ° 02; deste

ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 08 e 09 da quadra C, numa distância de 11.35 metros até o marco n° 03;

deste ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 34 da quadra C, numa distância de 47.19 metros até marco 0-PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 439,70 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, localiza^
uma área afastada do centro do Município.

Av, Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



COBnELlOÍOíPBOCOPIOi
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 439,70 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 84.642,25 (Oitenta e
Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Vinte e Cinco centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 439,70 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 76.947,50 (Setenta e Seis mil Novecentos e
Quarenta e Sete reais e Cinqüenta Centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 439,70 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 69.252,75 (Sessenta e
Nove mil Duzentos e Cinqüenta e Dois reais e Setenta e cinco centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Teixeira

Qbrgfe e Posturas
(Mat. 192233)

icis Barláte^^berna'!
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonçalve
Escríturário

(Mat. 192123)

Oliveira

Maufiíi^ José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marco Antonio
Motorista

(Mat, 192405)

ruz

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000

Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook; @preíeituracornelioprocopio

V



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área a ser desmembrada - área institucional)

LOCAL: Quadra C - Lote 35 - Residencial Estância Marlene - Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 439,70 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 34 e 35 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco r\° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 36 da quadra C, numa distância
de 41.64 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 08 e 09 da quadra C, numa distância de 11.35 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 34 da quadra C, numa distância de 47.19 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 439,70 metros quadrados".

CornéIiOv ProcópiO/ 08 de agosto de 2022.

DIRCEU FUNi

Engenhi

CREA-20.054-D/PR



Assunto; CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Institucional)

Local: Quadra C - - Lote 35 - Residencial Estancia Marlene - Cornéiio Procópio - Pr

439,70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

76.331941/0001-70

Área:

Prop.:

CNPJ:

Engenheiro 0
CREA - 2U.Ü54-D/PR



CORnELIO{n>PROCOPIO
PREPEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in

loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 384,76 m^ (Trezentos e Oitenta e Quatro virgula
Setenta e Seis metros quadrados), Quadra 0 - Lote 36 — Residencial Estância
Marlene — Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"'Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 35 e 36 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 37 da quadra C, numa distância de 36.09 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 07 e 08 da quadra C, numa distância de 11.35 metros até o marco n ° 03;
deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 35 da quadra C, numa distância de 41.64 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 384,76 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser i^tlrado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residenciaMocali^da em
uma área afastada do centro do Município. /

Av. Minas Gerais, 301. Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://vww.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: (gprefeiluracornelioprocopio

üàüikAlutfii



coRnEuo{n>pRocopio
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 384,76 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 74.066,30 (Setenta e
Quatro mil Sessenta e Seis reais e Trinta centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 384,76 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 67.333,00 (Sessenta e Sete mil Trezentos e Trinta
e Tr}ês reais);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 384,76 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 60.599,70 (Sessenta mil
Quinhentos e Noventa e Nove reais e Setenta centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Jose

ÍTIscal d

TeTxeira

Posturas

3)

Enk Francis Baríate bernal

Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonçalv
Escriturári

(Mat. 192123)

e Oliveira

MaiTríJ/o^José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marco [Antome-tíruz
Motorista

(Mat. 192405)

Av, Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeiluracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Cfoquí de Lote (área a ser desmembrada - área institucional)

LOCAL: Quadra C - Lote 36 - Residencial Estância Wlarlene - Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 384,76 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 35 e 36 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 37 da quadra C, numa distância
de 36.09 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 07 e 08 da quadra C, numa distância de 11.35 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 35 da quadra C, numa distância de 41.64 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 384,76 metros quadrados".

Cornéiio Procópio, 08 de agosto de 2022.

Engenj>eiro Civil

CREA-20.054-D/I



Assunto: CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Institucional)

Local: Quadra C - - Lote 36 - Residencial Estancia Marlenc - Cornélio Procópio - Pr

Área: 384,76 m-

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

2Ô
27

26
24

&o

-30

22

D\C

2A
20/

CO

to

oi

7
'A
0)

O

tO

CÉ

u7

U7

-33

-32

-66Í9

5A9.

49A
"AÍ.^9

-35
4:^70

"aÃ.6^

74
-36

3&475

cC 3^9

215

C\1

O

o>
ÕJ

00

K.

CD

^ SI
.36
,06

tV

íü

O
Qr
tü
£D

Cf

AC
CO
A~

s

ÍV

O

•§

yj

ÍRCEU FUÍ^ARI
EngenhcíBO Cm
CRt-A - Í9:«54-I)/!'R

NU



CORnÉLIO(ll>PROCáPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 329,77 m^ (Trezentos e Vinte Nove reais e Setenta e
Sete metros quadrados), Quadra C - Lote 37 — Residencial Estância Marlene
— Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 36 e 37 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexào a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 38 da quadra C, numa distância de 30.53 metros até o marco n° 02; deste
ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 05,06 e 07 da quadra C, numa distância de 11.35 metros afé o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 36 da quadra C, numa distância de 36.09 metros até marco 0~PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 329,77 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, localizada em
uma área afastada do centro do Município.

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



coRnEuo{n>pRocopio
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL;

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 329,77 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 63.480,73 (Sessenta e
Três mil Quatrocentos e Oitenta reais e Setenta e Três centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 329,77 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 57.709,75 (Cinqüenta e Sete mil Setecentos e
Move reais e Setenta e Cinco centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 329,77 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 51.938,78 (Cinqüenta e
Um mil Novecentos Trinta e Oito reais e Setenta e Oito centavos);

Cornéíio Procópio, 27 de setembro de 2022.

Jose

iscai d

eixeira

e Posturas

2233)

áC f^rancis bai
Fiscal de Tributos

{Mat, 100271)

Jose Carlos Gonçalves
Escriturário

(Mat. 1921

liveira

Maufíiiy José Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marco Aril
I Motorista
/(Mat, 192405)

ruz

Av. Minas Gerais, 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site; http;//www.corn8lioprocopio,pr,gov.br
Facebook: @prefeituracorneiioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área a ser desmembrada - área institucional)

LOCAL; Quadra C - Lote 37 - Residencial Estância IVlaríene - Cornélio Procópio - Paraná.

ÁREA: 329,77 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 36 e 37 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.90 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 38 da quadra C, numa distância
de 30.53 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 05,06 e 07 da quadra C, numa distância de 11.35 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 36 da quadra C, numa distância de 36.09 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 329,77 metros quadrados".

Cornélio Procópio, 08 de agosto de 2022.

DIRCEU

Engblíheiro.

CREA-20.0



Assunto: CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Area Institucional)

Local: Quadra C - - Lote 37 - Residencial Estancia Marlene - Cornéiio Procópio - Pr

329,77

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNELIO PROCOPIO

76.331941/0001-70CNPJ:

IRCEU FUVAR
Engenhei») Civ
CREA - 20:ü54-D/PR



CORnÉLIOM>PROCÚPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens

Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria 7n
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 276,06 m^ (Duzentos e Setenta e Seis mil e Seis
metros quadrados). Quadra C - Lote 38 — Residencial Estância Marlene —
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações;

"'Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 37 e 38 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.95 metros até o marco n °
01; deste ponto com deflexào a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 39 da quadra C, numa distância de 24.96 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexào a esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 04 e 05 da quadra C, numa distância de 11.40 metros até o marco n° 03;
deste ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 37 da quadra C, numa distância de 30.53 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 276,06 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, localizada em
uma área afastada do centro do Município.

Av- Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www,corneiioprocopio-pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



coRnEuo{n>pRocopio
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 276,06 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 53.141,55 (Cinqüenta e
Trés mil Cento e Quarenta e Um reais e Cinqüenta e Cinco centavos):

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 276,06 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 48.310,50 (Quarenta e Oito mil Trezentos e Dez
reais e Cinqüenta centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 276,06 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 43.479,45 (Quarenta e
Três mil Quatrocentos e Setenta e Nove reais e Quarente e Cinco centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.
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Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO; Croqui de Lote (área a ser desmembrada - área institucional)

LOCAL: Quadra C - Lote 38 - Residencial Estância Wlariene - Cornéiio Procópio - Paraná.

ÁREA: 276,06 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 37 e 38 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 9.95 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 39 da quadra C. numa distância
de 24.96 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 04 e 05 da quadra C, numa distância de 11.40 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 37 da quadra C, numa distância de 30.53 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 276,06 metros quadrados".

p Procópio, 08 de agosto de 2022.

DIRCEU FÜUpíRl Jl
Engem^iro Civil
CREA-20.054-D/PÍ



Assunto: CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Área Inslilucional)

Local: Quadra C - - Lote 38 - Residencial Estancia Marlene - Cornéiio Procópio - Pr

276,06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

76.331941/0001-70

Area:

Prop.:

CNPJ:

RCEU FUN^I JUNIO
Engenheiro Gnvil
CREA - 2Ü.Ü^)/l'R



CORnELIO{n>PROCOPIO
PREPEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens

Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 221,55 m^ (Duzentos e Vinte e Um reais e Cinqüenta e
Cinco metros quadrados), Quadra C - Lote 39 — Residencial Estância Marlene
— Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 38 e 39 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua Almir Sérgio Silva, numa distância de 10.00 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexào a esquerda segue em linha confrontando com o
lote 29 da quadra C, numa distância de 19.35 metros até o marco n ° 02; deste
ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando com os
lotes 02 e 03 da quadra C, numa distância de 11.47 metros até o marco n ® 03;
deste ponto segue com deflexào à esquerda, segue em linha reta confrontando
com o lote 38 da quadra C, numa distância de 24.96 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 221 ,55 metros
quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais, localizado, em um bairro residencial, localizada em
uma área afastada do centro do Município.

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone: (43) 3520-8000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr-gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnELIO(n>PROCOPIO
PREFEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 221,55 m^) a razão de
R$ 192,50 (Cento e Noventa e Dois reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 42.648,38 (Quarenta e
Dois reais Seiscentos e Quarenta e Oito reais e Trinta e Oito centavos);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 221,55 m^) a razão de
R$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 38.771,25 (Trinta e Oito mil Setecentos e Setenta
e Um reais e Vinte e Cinco centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 221,55 m^) a razão de
R$ 157,50 (Cento e Cinqüenta e Sete reais e Cinqüenta centavos) o metro
quadrado de terreno, totalizando um valor de R$ 34.894,13 (Trinta e Quatro
mil Oitocentos e Noventa e Quatro reais e Treze centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área a ser desmembrada - área institucional)

LOCAL: Quadra C - Lote 39 - Residencial Estância Marlene - Cornéiio Procópio - Paraná.

Area: 221,55 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 38 e 39 da quadra C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua
Almir Sérgio Silva, numa distância de 10.00 metros até o marco n° 01; deste ponto com
deflexão a esquerda segue em linha confrontando com o lote 29 da quadra C, numa distância
de 19.35 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em
linha reta confrontando com os lotes 02 e 03 da quadra C, numa distância de 11.47 metros
até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta
confrontando com o lote 38 da quadra C, numa distância de 24.96 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 221,55 metros quadrados".

DIRCEU FUNARI

En^epKeiro Civ
CREA-20.054-

Cornélio Procópio, 08 de agosto de 2022.
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Assunto: CROQUI DE LOTE (área a ser desmembrada -Area Institucional)

Local: Quadra C - - Lote 39 - Residencial Estancia Mariene - Cornélio Procópio - Pr

221,55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNELIO PROCOPIO

76.331941/0001-70CNPJ:

DIRCEU &UNAM.IU
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CORnELIO {niPROCOPIO
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 1.244,17 m^ (Um mil Duzentos e Quarenta e Quatro
virgula Dezessete metros quadrados), Quadra 06 - Lote 20 A — Jardim dos
Pioneiros — Cornèlio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 19e 20-a da Quadra 06, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento

predial da Rua Newton Pinto de Oliviera, numa distância de 10.17 metros até o
marco n ° 01; deste ponto com deflexào a direita segue em linha confrontando
com o lote 20 da quadra 06, numa distância de 26.66 metros até o marco /7° 02;
deste ponto segue com deflexào á esquerda, segue em tinha reta confrontando
com os lotes 20,21 e 22 da quadra 06, numa distância de 25.32 metros até o
marco n ° 03; deste ponto segue com deflexào à direita, segue em linha reta
confrontando com os lotes 04,05,06 e 07 da quadra 06, numa distância de 42.19
metros até o marco n ° 04; deste ponto segue com deflexào à esquerda, segue
em linha reta confrontando com os lotes 08 e 09 da quadra 06, numa distância de
14.02 metros até o marco n ° 05; deste ponto segue com deflexào á direita, segue
em linha reta confrontando com os lotes 13, 14. 15, 16, 17, 18 e 19 da quadra 06,
numa distância de 69.45 metros até marco 0-PP, ponto de partida, fechando
assim o perímetro de área de 1.244,17 metros quadrados" (informações obtidas
por memorial descritivo emitido pela secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado para
edificações residenciais/comerciais, localizado, em um bairro residencial com

Av. Minas Gerais, 301, Cornéiio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site: http://www,corneiioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnELlOiDíPROCOPIO
PREFEITURA

um valor agregado considerável, localizada em uma área privilegiada do
Município

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 1.244,17 m^) a razão
de R$ 300,00 (Trezentos Reais) o metro quadrado de terreno, totalizando
um valor de R$ 373.925,00 (Trezentos e Setenta e Três mil Novecentos e
Vinte e Cinco reais);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 1.244,17 m^) a razão de
R$ 270,00 (Duzentos e Setenta reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 335.925,90 (Trezentos e Trinta e Cinco mil
Novecentos e Vinte e Cinco reais e Noventa centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 1.244,17 m^) a razão de
R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 298.600,80 (Duzentos e Noventa e Oito mil
Seiscentos reais e Oitenta centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO Croquí de Lote (área institucional I)

LOCAL: Quadra 06 - Lote 20-A - Jardim dos Pioneiros - Cornélio Procópio - Paraná.

ÁREA: 1.244,17 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

MATRICULA: 9.483

Com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos
lotes 19e 2Ü-a da Quadra 06, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da
Rua Newton Pinto de Oliviera, numa distância de 10.17 metros até o marco n° 01; deste ponto
com deflexão a direita segue em linha confrontando com o lote 20 da quadra 06, numa
distância de 26.66 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexão á esquerda,
segue em linha reta confrontando com os lotes 20,21 e 22 da quadra 06, numa distância de
25.32 metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta
confrontando com os lotes 04,05,06 e 07 da quadra 06, numa distância de 42.19 metros até o
marco n° 04; deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue em linha reta confrontando
com os lotes 08 e 09 da quadra 06, numa distância de 14.02 metros até o marco n° 05; deste
ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta confrontando com os lotes
13,14,15,16,17,18 e 19 da quadra 06, numa distância de 69.45 metros até marco 0=PP, ponto
de partida, fechando assim o perímetro de área de 1.244,17 metros quadrados".

Cornélio Procópio, 08 de agosto de 2022.

DIRCEU FUNAm JU

Engeinheíro Cívíl^
CREA-Wo54-D/PÍ



Assunto: CROQUI DE LOTE (área institucional !)

Local: Quadra 06 - - Lote 2Ü-A - Jardim dos Pioneiros - Cornéiio Procópio - Pr

Área: 1.244,17

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 9.483
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coRnELio{n>pRocopio
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in
loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 332,04 m^ (Trezentos e Trinta e-Dois virgula Zero
Quatro metros quadrados), Quadra 36 - Lote 10 A — Jardim Primavera —
Cornéiio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento
predial das Rua José Roque e Avenida Gralha Azul, deste ponto segue em linha
reta pelo alinhamento predial da Avenida Gralha Azul, numa distância de 24.04
metros até o marco n° 01; deste ponto com deflexão a direita segue em linha
confrontando com o lote 09 da quadra 36, numa distância de 14.19 metros até o
marco n° 02; deste ponto segue com deflexào á direita, segue em linha reta
confrontando com o lote 10 da quadra 36, numa distância de 24.96 metros até o
marco n° 03; deste ponto segue com deflexão á direita, segue em linha reta pelo
alinhamento predial da Rua José Roque, numa distância de 13.27 metros até
marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 332,04
metros quadrados" (informações obtidas por memorial descritivo emitido pela
secretária de planejamento)

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote vago (terreno), podendo ser utilizado
(recomendado) para edificações residenciais, localizado, em um bairro com
características residenciais com um valor agregado considerável, localizada em
uma área privilegiada do Município

Av. Minas Gerais. 301, Cornéiio Procópio - PR. 86300-000

Fone; (43) 3520-8000
Site; http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook; @prefeituracornelioprocopio



CORnÉLIO{n)PROCÓPIO
PREPEITURA

DO VALOR DO IMÓVEL:

VALOR MÁXIMO - (Área de terreno com 332,04 m^) a razão de
R$ 250,00 (Duzentos e Cinqüenta Reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 83.010,00 (Oitenta e Três mil e Dez reais);

VALOR MÉDIO - (Área de terreno com 332,04 m^) a razão de
R$ 230,00 (Duzentos e Trinta reais) o metro quadrado de terreno,
totalizando um valor de R$ 76.362,20 (Setenta e Seis Mil Trezentos e
Sessenta e Dois reais e Vinte centavos);

VALOR MÍNIMO - (Área de terreno com 332,04 m^) a razão de
R$ 210,00 (Duzentos e Dez reais) o metro quadrado de terreno, totalizando
um valor de R$ 69.728,40 (Sessenta e Nove Mil Setecentos e Vinte e Oito
reais e Quarenta centavos);

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.
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Av. Minas Gerais, 301. Cornéiio Procópio - PR, 86300-000
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MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: Croqui de Lote (área verde 12)

LOCAL: Quadra 36 - Lote 10-A - Jardim Primavera - Cornéüo Procópio - Paraná.

ÁREA: 332,04 m2

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Com as seguintes divisas e confrontações;

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento
predial das Rua José Roque e Avenida Gralha Azul, deste ponto segue em linha reta pelo
alinhamento predial da Avenida Gralha Azul, numa distância de 24.04 metros até o marco n°
01; deste ponto com deflexáo a direita segue em linha confrontando com o lote 09 da quadra
36, numa distância de 14.19 metros até o marco n° 02; deste ponto segue com deflexáo á
direita, segue em linha reta confrontando com o lote 10 da quadra 36, numa distância de 24.96
metros até o marco n° 03; deste ponto segue com deflexáo á direita, segue em linha reta pelo
alinhamento predial da Rua José Roque, numa distância de 13.27 metros até marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 332,04 metros quadrados".

élio Procópio, 08 de agosto de 2022.

Enge

CREA-

I J^Nip
eiio Civil

-D/PR



Assunto: CROQUI DE LOTE (área verde !2}

Local: Quadra 36 - - Lote 10-A - Jardim Primavera - Cornéiio Procópio - Pr

Área: 332,04 m^

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 3.955
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Assunto: CROQUI DE LOTE (área verde 12)

Local: Quadra 36 - - Lote 10-A - Jardim Primavera - Cornélio Procôpio - Pr

Área: 332,04 m^

Prop.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ: 76.331941/0001-70

Matricula: 3.955

07 08

QD-36
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CORnÉLIO{D>PROCÓPÍO'
PREFEITURA

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL

A Comissão Especial de Levantamento e Avaliação de Bens
Imóveis Municipais e de Verificação de Cumprimento de Exigências
Legais em Bens Doados e Cedidos, observando as atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto 195/17, de 20 de abril de 2017, mediante vistoria "in

loco" e analise de documentos pertinentes, vem através deste, emitir laudo de
avaliação do imóvel abaixo descrito, conforme solicitação via oficio 103/2022:

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

"Lote com 1.200,00 m^ (Um mil e Duzentos metros quadrados) de
terreno, com 699,39 m^ (Seiscentos e Noventa e Nove virgula Trinta e Nove
metros quadrados) cadastrados de área edificada. Quadra 16 - Lote 150 P —
Centro — Cornéíio Procópio — Paraná, com as seguintes divisas e
confrontações:

"Características e confrontações na matrícula 16.206 2° CRI)"

DADOS ADICIONAIS:

Trata-se de um lote edificado conhecido (como CADEIÃO),
localizado a Rua Benjamin Constant, Centro, podendo ser utilizado para
principalmente para atividades comerciais, com um valor agregado
considerável em função de sua localização, uma área privilegiada do Município,
apesar da edificação ser antiga e precisar de reforma e melhoria

Av. Minas Gerais. 301, Cornéíio Procópio - PR, 86300-000

Fone; (43) 3520-6000
Site: http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: (gprefeituracorneiioproccpic
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DO VALOR DO IMÓVEL:

reais):

reais);

reais);

VALOR MÁXIMO -R$ 950.000,00 (Novecentos e Cinqüenta Mil

VALOR MÁXIMO -R$ 850.000,00 (Oitocentos e Cinqüenta Mil

VALOR MÁXIMO -R$ 750.000,00 (Setecentos e Cinqüenta Mil

Cornéiio Procópio, 27 de setembro de 2022.

eweira

e Posturas

ri 92233)

Enk Francis Baflate BerBernardino
Fiscal de Tributos

(Mat, 100271)

Jose Carlos Gonç
Escri

(Mat

de Oliveira

MaurlIiiiíJosé Lara
Fiscal de Obras e Posturas

(Mat. 100733)

Marqb Antônio Cruz
! Motorista

(Mat, 192405)
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