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Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Parccer da Comissão Especial de Avaliação Imobiliária
(Portaria n° 204/2018)

Em razão do Processo Administrativo n° 50/2017 e publicação do Edital de Chamamento Público
nO 00212018, visando obtenção de propostas de imóveis à aquisição de sede própria para a
Subseção Londrina do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - CorenlPR, as inlegrantes da
Comissão Especial de Avaliação Imobiliária, após análise das 3 (três) propostas recebidas em
sessão pública, ocorrida em 06 de dezembro de 2018, e visita a 2 (dois) imóveis, na mesma data, na
cidade de Londrina - Paraná, passa a descrever, pela ordem do recebimento, sucintamente, cada
uma delas: 1) Imóvel comercial térreo, localiz.ado na Avenida Higienópolis, n" 1904, com dois
lotes, terreno com 720,00 m2, área construída de 391,50 ml

, construção de 08 anos, mezanino, 01
sala de espera para 10 pessoas, 04 vagas de garagem e mais 12 vagas nos fundos, 05 banheiros (01
para pessoa com deficiência), entre outros espaços, no valor total de R$ 2.900.000,00 (dois milhões
e novecentos mil reais). 2) Imóvel já apresentado no Chamamento Público n° 0112018, situado na
Rua Leonardo da Vinci, n° 396, Jardim Caravelle, no bairro Aeroporto, com 792,08m2 de terreno
(esquina) e área em construção de 386,38ml, conforme projeto descritivo, com pavimento térreo,
08 (oito) salas, 07 (sete) banheiros, cozinha, salário interno e 12 (doze) vagas de garagem e
dependências, no valor total de R$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais). 3)
Imóvel localizado na Rua Antônio Amado Noivo, nO 121, Centro, terreno de 307,27 ro2, área
construída de 330,00 ro2, prédio em obras, esquina, com 03 pavimentos (subsolo, térreo e
mezanino), 04 (quatro) banheiros, inclusive para pessoa com deficiência, 02 (duas) garagens, salas
amplas, no valor total de RS 4.000.000,00 (quatro milhões). As 03 (três) propostas foram entregues
com as respectivas matrículas e certidões negativas dos imóveis, Considerando que as propostas 1 e
3 estão com valores acima do especificado no Termo de Referência, portanto a maior do
estabelecido na dotação orçamentária do CorenlPR, que a localização do imóvel 1 é a mais distante
das principais instituições de saúde/hospitalares e que a proposta 3 não atende especificação do
Edital de Chamamento Público nO00212018 em relação a área mínima construída de 350 ml

; esta
Comissão opina, por oportunidade e conveniência, pela aquisição do imóvel 2, situado na Rua
Leonardo da Vinci, nO 396, Jardim Caravelle, no Bairro Aeroporto, no valor total de RS
1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais), considerando que o mesmo alende as
necessidades à instalação da sede própria da Subseção Londrina.

Curitiba, 12 de dezembro de 2018.

Maria Gorelti David LOPl"~'(coordenadora)

Liliana Claudia de O, Guilherme Ferreira (membro)

Janaína Amâncio da l'ilZ Arlllilcollo (membrtT
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