
 

QUESTIONAMENTO Nº 01 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022 
 
Objeto: Seleção de empresas do ramo da construção civil visando formalização de parceria 
através da permissão de uso de terrenos de propriedade da Cohapar ou de Municípios, nos 
Municípios de APUCARANA, MARUMBI E RIO BOM, para o desenvolvimento e a produção 
de empreendimentos habitacionais, vinculados ao Programa Casa Verde e Amarela – PCVA 
– recursos do FGTS em parceria com o Programa Casa Fácil PR - PCFPR, cuja comercialização 
será destinada exclusivamente à  famílias com renda mensal bruta de até 06 (seis) salários 
mínimos nacionais. 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em participar do 
certame. A pergunta e resposta seguem abaixo:  
 
PERGUNTA: Olhei as pastas, porém não encontrei a planilha de serviços, nem o cronograma. 
Onde posso encontrá-los?  
 
RESPOSTA: Em linhas gerais, o presente edital trata da permissão de uso de terreno para 
produção habitacional, ou seja, a empresa vencedora irá auferir o direito de projetar, 
executar, e comercializar um empreendimento habitacional na referida área, utilizando os 
recursos FGTS por meio de crédito a ser obtido junto ao agente financeiro. 
 
Por não se tratar de edital para execução de obras, a Cohapar não fornece projetos básicos, 
orçamentos e cronogramas, uma vez que estes devem ser elaborados pela empresa 
vencedora. 
 
Por fim, solicitamos observar as diretrizes e procedimentos constantes no anexo I do 
presente edital de modo a esclarecer como se dará o procedimento em questão. 

 
 
Curitiba, 15 de fevereiro de 2022. 
 
Assinado eletronicamente 
Rodrigo Malagurti Di Lascio  
Gerente, em exercício 
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