
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021  
Objeto: Seleção de empreendimentos habitacionais para concessão de 
subvenção à pretendentes previamente cadastrados em sistema da COHAPAR  

 

Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. A pergunta e resposta seguem abaixo:  
 
01 – Estamos com uma dúvida com relação a Edital no que diz respeito a 
colocação da Placa no empreendimento: 

 
"Responsabilizar-se pela confecção, colocação e manutenção em local visível e 
privilegiado, de placa padronizada, conforme modelo fornecido pela COHAPAR. 
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Não encontramos o modelo da Placa, poderiam mandar pra nós já irmos 
providenciar? 
 
RESPOSTA: Após a assinatura do Termo de Ajuste, a Assessoria de 
Comunicação da COHAPAR encaminhará o modelo a ser implantado no 
empreendimento.  
 
De qualquer sorte, as especificações mínimas são as seguintes: 
 

Modelo de placa: material em Chapa de aço #18 tratada previamente 
com antioxidante. Fundo pintado em tinta automotiva branca. Faixas de 
cor e textos produzidos com vinil adesivo de recorte ou pintados, 
conforme necessidade, podendo ter iluminação Front Light. Brasão do 
Estado, logomarcas da Cohapar e da empresa contratada produzidos em 
impressão digital em jato de tinta sobre vinil adesivo. Vinil: espessura 
0,10 mm. A manutenção das placas deverá ser periódica. Impressão em 
adesivo vinil para aplicações de uso externo, resistentes a água e a raios 
ultravioleta. Tamanho da placa: 4x2 m. 

 
Curitiba, 26 de julho de 2021. 

 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
 

360
49

Assinatura Simples realizada por: Elizabete Maria Bassetto em 26/07/2021 09:36. Inserido ao protocolo 17.780.236-0 por: Harisson Guilherme Francoia em: 26/07/2021
09:31. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: df2d995498a6d2976536378bdb51ae81.



360a
49

Documento: QUESTIONAMENTO02CH01.2021.pdf.

Assinatura Simples realizada por: Elizabete Maria Bassetto em 26/07/2021 09:36.

Inserido ao protocolo 17.780.236-0 por: Harisson Guilherme Francoia em: 26/07/2021 09:31.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
df2d995498a6d2976536378bdb51ae81.


