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MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Alienação 04/2020 PROLAR

Alienação da área A, composto por 14 (quatorze) terrenos urbanos, com matrículas 

individualizadas, com área total de 4.899,66m² (quatro mil, oitocentos e noventa e nove metros 

quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), destinados exclusivamente à produção de 

unidades habitacionais, localizados na quadra 03, do loteamento denominado Parque dos Sabiás, 

sito a Rua Nossa Senhora de Vila Velha s/nº, bairro Cará-Cará, CEP: 84033-120, Ponta Grossa – 

PR, localização: GPS: Datum SIRGAS 2000 – Lat.: 25°7'1.41"S – Long.: 50°6'48.16"O, objeto da 

De 03/09/2020 a 

03/12/2020
-  R$               73.511,66 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, desde que 

estejam em pleno funcionamento e que atendam a todas as 

exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

Alienação 05/2020 PROLAR

Alienação da área B, composto por 14 (quatorze) terrenos urbanos, com matrículas 

individualizadas, com área total de 4.100,00m² (quatro mil e cem metros quadrados), destinados 

exclusivamente à produção de unidades habitacionais, localizados na quadra 03, do loteamento 

denominado Parque dos Sabiás, sito a Rua Nossa Senhora de Vila Velha s/nº, bairro Cará-Cará, 

CEP: 84033-120, Ponta Grossa – PR, localização: GPS: Datum SIRGAS 2000 – Lat.: 25°6'59.73"S 

– Long.: 50°6'49.52"O, objeto da matrícula geral nº. 42.398, registrada perante o 2º Registro de 

De 03/09/2020 a 

03/12/2020
-  R$               25.080,00 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, desde que 

estejam em pleno funcionamento e que atendam a todas as 

exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

Alienação 06/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 17, Quadra 08, Parque dos Sabiás, de formato irregular, 

situado na Rua 14, lado impar. Perímetro com a área de 497,81m². Matrícula do imóvel nº 

63.820 – 2º RI

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               45.135,61 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, desde que 

estejam em pleno funcionamento e que atendam a todas as 

exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

Alienação 07/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 01, Quadra 02, Jardim Porto Seguro, de formato 

trapezoidal, situado na Rua Leocádio Teixeira (antiga Rua 05), lado par, 25,07m da Rua Nildair 

de Geus (antiga Rua 01). Perímetro com a área de 800,63m². Matrícula do imóvel nº 59.519 – 

1º RI

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$              359.314,20 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, desde que 

estejam em pleno funcionamento e que atendam a todas as 

exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

Alienação 08/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 07, Quadra 15, Jardim Boreal, de formato trapezoidal, 

situado na Rua 13, lado impar, 31,62m da Rua 05. Perímetro com a área de 546,63m². Matrícula 

do imóvel nº 3.303 – 3º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               56.511,96 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, desde que 

estejam em pleno funcionamento e que atendam a todas as 

exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

Alienação 09/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 02, Quadra 07, Parque dos Sabiás, de formato 

trapezoidal, situado na Rua 08, lado par, 15,11m da Rua 14. Perímetro com a área de 313,12m². 

Matrícula do imóvel nº 63.817 – 2º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$                 5.069,01 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 10/2020 PROLAR

 Alienação do Lote Comercial/Residencial 07, Quadra 11, Jardim Boreal, de formato trapezoidal, 

situado na Rua 13, lado impar, 15,30m da Rua 08. Perímetro com a área de 456,08m². Matrícula 

do imóvel nº 3.234 – 3ºRI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               98.903,00 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, desde que 

estejam em pleno funcionamento e que atendam a todas as 

exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

Alienação 11/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 01, Quadra 06, Parque dos Sabiás, de formato irregular, 

situado na Rua 14, lado impar, 203,52m da Rua 11. Perímetro com a área de 590,04m². 

Matrícula do imóvel nº 63.815 – 2º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$                 9.849,90 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 12/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 11, Quadra 05, Jardim Porto Seguro, de formato 

trapezoidal, situado na Rua Reverendo Josué Jorge (antiga Rua 7), lado par, 122,82m da Rua 

Orion. Perímetro com a área de 581,18m². Matrícula do imóvel nº 59.523 – 1º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$                 4.349,68 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

CATEGORIA:  ALIENAÇÕES PROLAR                                                                                                                           l    Período de apuração (08.09 - 11.09)
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MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Alienação 13/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 01, Quadra 05, Jardim Porto Seguro, de formato 

trapezoidal, situado na Rua Reverendo Josué Jorge (antiga Rua 7), lado par, 113,00 m da Rua 

Idalina Pereira (antiga Rua 02). Perímetro com a área de 364,00m². Matrícula do imóvel nº 

59.522 – 1º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               62.925,73 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 14/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 12, Quadra 01, Parque dos Sabiás, de formato irregular, 

situado na Rua 08, lado impar, 82,00m da Rua 15. Perímetro com a área de 640,78m². Matrícula 

do imóvel nº 63.800 – 2º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               91.518,62 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 15/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 01, Quadra 07, Parque dos Sabiás, de formato 

trapezoidal, situado na Rua 08, lado par, 38,85m da Rua 15. Perímetro com a área de 469,56m². 

Matrícula do imóvel nº 63.816 – 2º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               80.439,10 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 16/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 08, Quadra 01, Parque dos Sabiás, de formato 

retangular, situado na Rua 08, lado impar, 22,00m da Rua 15. Perímetro com a área de 

630,00m². Matrícula do imóvel nº 63.796 – 2º RI. 

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               89.978,98 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 17/2020 PROLAR

 Alienação do Lote Comercial/Residencial 08, Quadra 15, Jardim Boreal, de formato trapezoidal, 

situado na Rua 13, lado impar, 15,30m da Rua 05. Perímetro com a área de 516,88m². Matrícula 

do imóvel nº 3.304 – 3º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$              102.856,22 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 18/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 09, Quadra 01,Parque dos Sabiás, de formato 

retangular, situado na Rua 08, lado impar, 37,00m da Rua 15. Perímetro com a área de 

630,00m². Matrícula do imóvel nº 63.797 – 2º RI

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               89.978,98 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 19/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 10, Quadra 18, Parque dos Sabiás, de formato 

trapezoidal, situado na Rua 11, lado par, 45,70m da Rua 02. Perímetro com a área de 555,13m². 

Matrícula do imóvel nº 63.821 – 2º RI

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               74.334,78 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 20/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 10, Quadra 01 de formato retangular, situado na Rua 

08, lado impar, 52,00m da Rua 15. Perímetro com a área de 630,00m². Matrícula do imóvel nº 

63.798 – 2º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               89.978,98 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 21/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 04, Quadra 07, Parque dos Sabiás, de formato 

trapezoidal, situado na Rua 08, lado par, 38,85m da Rua 14. Perímetro com a área de 418,81m². 

Matrícula do imóvel nº 63.819 – 2º RI. 

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               72.082,85 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

CATEGORIA:  ALIENAÇÕES PROLAR                                                                                                                           l    Período de apuração (08.09 - 11.09)
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MODALIDADE LICITAÇÃO ENTIDADE OBJETO ABERTURA HORÁRIO VALOR MÁXIMO CATEGORIA OU CNAE

Alienação 22/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 11, Quadra 01, Parque dos Sabiás, de formato 

retangular, situado na Rua 08, lado impar, 67,00m da Rua 15. Perímetro com a área de 

630,00m². Matrícula do imóvel nº 63.799 – 2º RI

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$              124.872,00 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 23/2020 PROLAR

Alienação do Lote Comercial/Residencial 09, Quadra 15, Jardim Boreal, de formato trapezoidal, 

situado na Rua 13, lado impar, 35,70m da Rua 06. Perímetro com a área de 531,45m². Matrícula 

do imóvel nº 3.305 – 3º RI.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$              111.400,00 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

Alienação 24/2020 PROLAR

Alienação da Quadra 04 Lote Comercial/Residencial 01, Jardim dos Manacás, de formato 

irregular, de esquina, situado na Rua João Maria Malaquias, lado par, 10,90m da Rua Alfredo 

Alvarez. Perímetro com a área de 456,13m². Matrícula n° 25.608.

De 04/09/2020 a 

04/12/2020
-  R$               45.928,80 

Pessoas físicas ou jurídicas regularmente constituídas, 

desde que estejam em pleno funcionamento e que 

atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus 

Anexos. 

CATEGORIA:  ALIENAÇÕES PROLAR                                                                                                                           l    Período de apuração (08.09 - 11.09)
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