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AVISO DE LICITAÇÃO  
 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 016/2018 – 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 
24/07/2018 às 14h30min  em sua sede, em sessão pública, procederá ao recebimento das 
Propostas de Preços para a Licitação na modalidade “Concorrência”, tipo maior oferta , para a 
alienação de 03 bens imóveis, distintos e individualmente considerados, no estado físico em 
que se encontram, sendo 02 (dois) imóveis no bairro Campina do Siqueira e 01 (hum) imóvel 
no bairro Alto Boqueirão, conforme especificações constantes no Anexo 01 do Edital, de 
propriedade da COHAB-CT. Os valores arrecadados com as alienações em apreço terão por 
escopo captar recursos para sustentar a continuidade das ações administrativas voltadas à 
execução da política habitacional de interesse social, sendo que as arrecadações serão 
obrigatória e exclusivamente depositadas à conta do Fundo Municipal de Habitação de 
interesse Social – FMHIS. 
O valor mínimo de venda dos imóveis será com entrada mínima de 20% do valor ofertado e o 
saldo parcelado em até 24 (vinte e quatro) meses, conforme descritivo a seguir: 
 

• Imóvel medindo 221,00m², sito à Rua Dep. Heitor Alencar Furtado, nº 550 (lote 20A), 
Campina do Siqueira, com Indicação Fiscal de nº 25.089.014 e Matrícula 10.163 do 6º 
RI. Valor mínimo de venda: R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

• Imóvel medindo 273,00m², sito à Rua Dep. Heitor Alencar Furtado, nº 536 – esquina 
com a Rua. Paulo Ziliotto, nº 86, (lote 21A), Campina do Siqueira, com Indicação Fiscal 
de nº 25.089.015 e Matrícula 10.227 do 6º RI. Valor mínimo de venda: R$310.000,00 
(Trezentos e dez mil reais). 

• Imóvel medindo 918,52m², sito à Rua Ver. Antônio Giacomassi, nº 678 (lote 01, quadra 
03), Alto Boqueirão, com Indicação Fiscal de nº 86.345.020 e Matrícula 51.695 do 4º RI. 
Valor mínimo de venda: R$335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais). 

 
A documentação completa do Edital poderá ser examinada e adquirida até o dia 23/07/2018, 
por meio do site www.cohabct.com.br, informações pelos telefones (41) 3221-8130 e (41) 
3221-8277, em horário comercial. 
 
 
 

Curitiba, 19 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 

José Lupion Neto 
Presidente  


