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Categoria: Atos

Número: 465/2022

Data de publicação: 22/09/2022

Data de registro: 22/09/2022

Área: PRES

Assunto: DESIGNAR COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 31,32 E 33/2022

Situação: Ativo

Curitiba, 15 de agosto de 2022.
Ato nº 465/PRES.

O Diretor-Presidente da Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, no uso
de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR

a partir desta data, Comissão Especial de Seleção composta pelos seguintes
membros:

ELIZABETE MARIA BASSETTO
AGENOR DE PAULA FILHO

ELIZABETH REGINA GASPARIN OGLIARI
HARISSON GUILHERME FRANÇÓIA

NARA THIE YANAGUI
RODRIGO MALAGURTI DI LASCIO

para, sob a presidência do primeiro, processar e julgar a o Chamamento Público
abaixo:

CHAMAMENTO
PÚBLICO OBJETO   ABERTURA

31/2022

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,
no Município de NOVA SANTA BARBARA, para o desenvolvimento e a produção de
empreendimentos habitacionais, totalizando 41 unidades, 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. 

 

05/10/2022

32/2022

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,
no Município de ITAGUAJÉ, para o desenvolvimento e a produção de
empreendimentos habitacionais, totalizando 34 unidades, 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 

 

  
06/10/2022

33/2022 
 

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 SÃO JOSÉ DA BOA VISTA e SENGÉS, para o desenvolvimento e a
produção de empreendimentos habitacionais, totalizando 102 unidades, 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. 

07/10/2022

Em eventual ausência do Presidente, fica designado o funcionário HARISSON
GUILHERME FRANÇÓIA para atuar em substituição.

Notifique-se e cumpra-se, procedendo-se as necessárias anotações.



23/09/2022 13:58 https://expresso.pr.gov.br/index.php?menuaction=workflow.run_activity.go&activity_id=678&action=imprimir&print_mode=tru…

https://expresso.pr.gov.br/index.php?menuaction=workflow.run_activity.go&activity_id=678&action=imprimir&print_mode=true&params=undefined… 2/2

Jorge Luiz Lange
Diretor-Presidente


