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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2018 – COHAB-CT 

 
 
 
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA, sociedade de 
economia mista criada nos termos da Lei n.º 2.545/65, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
76.495.696/0001-36, com sede nesta cidade de Curitiba - PR, na Rua Barão do 
Rio Branco n.º 45, pelo que dispõe neste Edital e especificações anexas, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que no dia 29/05/2018 às 14h30min  
em sua sede, em sessão pública, estará procedendo ao recebimento das 
Propostas de Preços para a Licitação na modalidade “Concorrência”, tipo maior 
oferta , para a alienação do bem imóvel terreno urbano denominado Lote nº. 3D da 
Planta Ferrovila, localizado com testada para a Rua Eduardo Carlos Pereira, Rua 
Ponta Grossa, Rua Daisy Luci Berno e Avenida da República no Bairro Portão no 
Município de Curitiba – Paraná, com área de 3.857,55 m², matrícula 41.596, 
Indicação Fiscal nº 83-685-001.000 constante no Anexo 01 do Edital, de 
propriedade da COHAB-CT.  
O valor arrecadado com a alienação em apreço terá p or escopo a 
manutenção e custeio das atividades desenvolvidas p ela Companhia e 
também o pagamento do valor incontroverso reconheci do pela COHAB-CT 
em ação judicial que lhe move P.R Anderson Engenhar ia e Construções Ltda.  
O valor mínimo de venda do imóvel corresponde a R$ 7.087.848,92 (sete milhões 
oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos). 
A documentação completa do Edital poderá ser examinada e adquirida até o dia 
28/05/2018 ou por meio do site www.cohabct.com.br, informações pelos telefones 
(41) 3221-8130 e 3221-8277, em horário comercial. 
 
 

Curitiba, 24 de abril de 2018. 
 
 
 
 

José Lupion Neto 
Presidente  

 
 
 


