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AVISO DE LICITAÇÃO  

 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA  

 REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2018  – 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 26/06/2018 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 de 
01 bem imóvel, no estado físico e jurídico em que se encontra, localizado na Rua 
Eugênio Ferdinando Lauer nº 87, bairro Vista Alegre, sob Indicação Fiscal nº 
53.018.003.000, com área total de 893,50m², matrícula nº 40.421 do 1º Registro de 
Imóveis, desta capital, conforme especificações constantes no Anexo 01 do Edital. O 
valor arrecadado com a alienação em apreço terá por escopo captar recurso 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 do imóvel corresponde a R$ 655.000,00 (seiscentos e 
sessenta e cinto mil reais), com entrada mínima de 20% do valor ofertado e o saldo 
parcelado em até 24 (vinte e quatro) meses. 
A documentação completa do Edital poderá ser examinada e adquirida até o dia 
25/06/2018, por meio do site www.cohabct.com.br, informações pelos telefones (41) 
3221-8130 e (41) 3221-8277, em horário comercial. 
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