
 

ESCLARECIMENTO Nº 01 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021  
Objeto: Seleção de empreendimentos habitacionais para concessão de 

subvenção a pretendentes previamente cadastrados em sistema da COHAPAR  

 

Ref.: item 9.1, “c” do Edital 

 

O item 9.1, “c” do Edital assim dispõe: 

 
9.1. Juntamente com a MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE e os Documentos de Habilitação 

Jurídica e Fiscal o proponente deverá encaminhar os seguintes Documentos de 

Habilitação Técnica: 

(...) 

c. Projeto de implantação das unidades habitacionais (loteamento ou condomínio) 

aprovado pela Prefeitura Municipal onde conste a localização do empreendimento; 

Para fins de atendimento do item acima, esclarecemos o que segue: 

 

Para maior clareza na identificação do empreendimento proposto, visando 
reduzir eventuais diligências às EMPRESAS proponentes, sugerimos a 
apresentação de documento complementar, em formato de imagem, com 
mapa de localização e/ou coordenadas, podendo ser utilizado o serviço 
“Google Maps”, conforme os seguintes exemplos: 
 

1) Endereço completo (barra de pesquisa): 
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2) Coordenadas (clicar sobre o ponto de interesse com o botão direito e ir 
em “O que há aqui?”) 

 

 

Curitiba, 29 de julho de 2021. 

 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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