
 

QUESTIONAMENTO Nº 04 

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

 

Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:  
 
1 – Todos os clientes com renda de até 3 salários mínimos que se inscreverem 
no programa terão direito ao subsidio de 15 mil? Caso não, qual o critério 
utilizado? 
RESPOSTA: Todos os pretendentes devidamente cadastrados junto a Cohapar, 
que tenham Comprovante de Cadastro e Inscrição - CCI válido, e cumpram 
todos os requisitos exigidos pela Caixa (Programa Casa Verde Amarela) e 
Cohapar (Programa Casa Fácil PR) poderão receber a subvenção de R$ 
15.000,00 por unidade, mediante disponibilidade de imóveis para aquisição no 
momento da aprovação pelo agente financeiro. 
 
2 – Posso comercializar os empreendimentos que recebi o aceite da COHAPAR 
com a promessa desse subsidio? 
RESPOSTA: As unidades disponibilizadas à Cohapar devem ser comercializadas 
junto às famílias cadastradas na Companhia. 
 
3 – Existe alguma lista de espera, ou ordem de chegada? 
RESPOSTA: Não. Os imóveis são comercializados a medida que cada 
pretendente cadastrado e de posse do CCI finaliza a negociação de compra 
junto a empresa e paralelamente obtém aprovação do crédito junto a Caixa, 
estando apto para assinatura do contrato de financiamento. 
 
 
Curitiba, 19 de agosto de 2021. 

 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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