
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 23/2020 - MDF 
Objeto: Produção do empreendimento CORONEL DOMINGOS SOARES I – 3ª ETAPA – 2ª FASE 

- MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES-PR, compreendendo a elaboração e 
desenvolvimento de projetos Básicos e Executivos, a execução da habitação e infraestrutura, 
utilizando-se de sistemas e/ou subsistemas construtivos objetos de norma brasileira ou inovadores, 
que resultem em 29 unidades habitacionais. 

 

 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. As perguntas e as respostas seguem abaixo:  
 
1) É possível estimar em dias um prazo de repasse do valor do estado para a 
COHAPAR , para posterior pagamento à contratada? 

RESPOSTA: O repasse de recursos do Estado para a COHAPAR se dá por meio da 
Lei Orçamentária de cada exercício. Porém, se o questionamento refere-se aos 
pagamentos, estes não são repassados para a COHAPAR. Os pagamentos, após a 
tramitação documental e o fluxo operacional do Orçamento e do Financeiro, 
acontecem, em média, no prazo de até 15 dias úteis. 
 

2) Referente a resposta da pergunta 6, o prazo de pagamento das medições será 
influenciado pela fiscalização dos outros órgãos ou dependerá somente da 
fiscalização da COHAPAR? 

RESPOSTA: A princípio, dependerá somente da COHAPAR. 
 
 
Curitiba, 29 de outubro de 2020. 
 
 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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