
 

QUESTIONAMENTO Nº 06 

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:  
 
P: (...) empresa deverá apresentar a sua manifestação de interesse mediante 
seleção dos pretendentes do empreendimento, ou a empresa poderá 
manifestar interesse sem antes mesmo ter a seleção dos pretendentes? 
R: Não há seleção de pretendentes na parceria proposta através do 
Chamamento 01/2021; a EMPRESA ofertará unidades do empreendimento que 
esteja enquadrado nos critérios de seleção do referido procedimento, sendo 
habilitada e após a assinatura do Termo de Ajuste, a COHAPAR notificará as 
famílias inscritas no Cadastro de Pretendentes sobre a elegibilidade daquelas 
unidades em relação a subvenção estadual do Programa Casa Fácil. As demais 
famílias poderão acessar o empreendimento a partir da lista geral de 
empreendimentos, no site da COHAPAR, onde serão indicadas ao Cadastro de 
Pretendentes. As famílias cadastradas emitirão o Comprovante de Cadastro e 
Interesse - CCI e serão direcionadas à Construtora para demais procedimentos 
de análise e contratação junto ao agente financeiro. O procedimento está 
disposto no item 7 do Termo de Referência - Anexo I, do Edital. 
 
P: (...) Município onde será realizado o empreendimento, deverá ser 
cadastrada no chamamento também? 
R: Conforme item 6.5 do Termo de Referência - Anexo I, do Edital: "O 
CHAMAMENTO PÚBLICO é destinado à participação apenas de EMPRESAS do 
ramo da construção civil com registro junto ao CREA/CAU", portanto, o 
município não é elegível para tanto. 
 
Curitiba, 24 de setembro de 2021. 

 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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