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Administrativ'o no 061/201g
Dispensa - Justificativa

Aquisição de 02 (dois;) terrenos circunvizi
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02. Apesar da CF/8B, no
a melhor contratação, o
sem a necessidade d
podem ser agrupadas
tnexigibilidade, discipli 

erat no 8,666/93.
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04. Mediante a oportunidade de compra de imóvel (dois terrenos) circunvizinho da sede do Regional,
na perspectiva de ampliação de seus espaços de funcionamento e atendimento ao públicã, e a
deliberaçäo, por unanimidade, da 610a Reuniäo Ordinária de Plenário (ROp) do Coren/pR, realizada
em 03 de julho de 2018, que autorizou a negociaçäo e compra do terreno, considerando estratégica
tal aquisição para atender a necessidade de ampliaçäo futura das áreas de atendimento ãos
inscritos, auditório com capacidade para atender as demandas e estacionamento com vagas para
os que procuram o Coren/PR, conforme Despacho da Diretoria Executiva e cópia da Ata, anexos
ao PA.

05. Mediante a manifestação da intenção de compra, ocorrida no dia 26 de março de 2018 e na
contratação de empresa especializada em Laudos de Engenharia e Patrimônio - Lautec, para
determinação dos valores de mercado e de liquidez do terreno em questão, ambas anexas ao
Processo Administrativo no 03512018.

06. Considerando que o valor de mercado do terreno foi avaliado pela referida empresa
especializada em: R$2.540.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil reais) e o de liquidez
forçada em: R$2.082.000,00 (dois milhões, oitenta e dois mil reais); que foi encaminhada para

análise e decisão final do Plenário do Coren/PR a proposta de compra do citado terreno negociado
com a proprietária no valor total de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais),
conforme Despacho da Diretoria Executiva anexo ao PA, e que foi aprovada a compra pelo Plenário
do Coren/PR, por unanimidade na 612a ROP, que ocorreu no dia 07 de agosto de2018, sendo
autorizado o pagamento em 2 (duas parcelas), a primeira de 50% do valor no ato da compra, após
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aulotizada transposiçäo orçamentária, e a segunda parcela também de 50% em janeiro de2O1g,
com devida previsão no orçamento de 2019, conforme extrato da ata a ser juntado no processo.

07. Considerando que foi apresentado pela proprietária os documentos do imóvel e que foram
anexos ao processo, em vias originais ou cópias, sendo estes: Matrícula no 117.321,
compreendendo os dois terrenos (matrícula 103.032 e 111.646, datadas de 0310712013 e
0911012016, respectivamente), da 6a Serventia Registral de Curitiba; Certidão (Feitos Ajuizados);
Certidäo Negativa Cível (Feitos Ajuizados); Certidão Regional para Fins Gerais Cível; Certidäo
Explicativa do Poder Judiciário Federal; Certidão de Ações Trabalhistas do Poder Judiciário da
Uniäo; Certidäo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual; RG e Certidão de Averbaçäo
de Divórcio, em nome da proprietária, Sr.a KAROLINA VILLAR SCHUBERT, CPF: 020.160.099-42
e RG: 6.210.229-2-SSP/PR.

08. Encaminhamos o processo em questäo para Dotação Orçamentária e Financeira, Parecer
Jurídico e da Controladoria.

Curitiba/PR, em 13 de agosto de 2018.
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(A ^fi+"'Camila Marya Lleite Gubolin
Assessora Especial

Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios
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