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TERMO DE RATTFICAçÃO DE CONTRATAçÃO DIRETA

Dispensa de Licitação 2812018

Processo Administrativo no 061 12018

Respaldada no Artigo no 24, lnciso ño X, da Lei no 8.666i93, e no

Parecer no 5712018 da Assessoria Juridica do COREN PR e Parecer no 060/2018 da

Controladoria e autorizaçäo do Plenário em sua 612" Reuniäo Ordinária,

considerando a existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira do

Coren/PR, RATIFICO a "Aquisiçäo de terreno localizado na Rua Teixeira Soares -
Lote K correspondente à união dos lotes 1'19 A e 120A - Setor 43 e quadra 016 da

Planta Vila Cacilda, sem benfeitorias, situado no lado par da referida rua, medindo
22,00 m de frente para a Rua Teixeira Soares, 50,75m na extensão da frente aos

fundos do lado esquerdo de quem da rua olha, confrontando com os terrenos de

indicação fiscal no 43.016.005-000, 43.016.006-000 e 43.016.007-000, 50,00m de

extenéão da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha, confrontando

com o terreno de indicação fiscal 43.016.003-000, e 22,00m de linha de fundos com

deflexão de 0.75m, confrontando com o lote de indicaçäo fiscal no 43.016.008-000.

Perfazendo área total de 1.108,25 m2, Imóvel esse com a lndicação Fiscal no

49.016.037.000-9 do Cadastro Municipal Matrícula 117.321 do Cartório de

Registro de lmóveis da 6a Circunscrição de Curitiba/PR.", pelo valor total de R$

1.2ó0.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), da Sra. Karolina Villar Schubert,
brasileira, empresária, divorciada, inscrita no CPF sob o no 020.160.099-42 e RG no

6.210.229-2 SESP/PR, residente e domiciliada na Rua Eduardo Sprada, 4831 -
Casa 38 - Cidade lndustrial - Curitiba/PR - CEP 81 '270-010-

Determino e autorizo a emissäo do empenho, liquidação e pagamento

Cumpra-se.

Curitiba,2g de agosto de 2018.
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SIMONE APARECIDA PERUZZO
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