COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

QUESTIONAMENTO Nº 02 AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2014
(VENDA DE TERRENO DA COHAB).

A Prefeitura do Munícipio de Tubarão solicita alteração no Edital de Concorrência nº
008/2014, conforme segue:
“[...] Assim, [...] solicitamos a Vossa senhoria a alteração do referido Edital de
Concorrência, a fim de constar que as unidades habitacionais atendam no mínimo 40%
(quarenta por cento) da área do imóvel a ser edificada com unidades habitacionais,
excluindo as áreas públicas à faixa de renda I, [...]. Também, solicitamos a alteração para 12
meses para aprovação dos projetos pela empresa vencedora junto a Cohab. [...]”;

RESPOSTA:
A COMPANHIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – COHAB/SC
comunica aos interessados a alteração no Edital de Concorrência nº 008/2014, conforme a
seguir descrito:
Onde se lê
14.6.1 – Estabelece-se prazo máximo de 180 dias a contar da data da adjudicação do objeto,
para apresentação do projeto habitacional à COHAB/SC.
Leia-se:
14.6.1 – Estabelece-se prazo máximo de 12 meses a contar da data da adjudicação do objeto,
para apresentação e aprovação do projeto habitacional perante a COHAB/SC.

Foi também incluído o subitem a.1, na descrição do objeto conforme segue:
a.1) – A execução do empreendimento habitacional, deverá contemplar no mínimo 40%
(quarenta por cento) da área do imóvel, excluindo as áreas legais e/ou públicas, para a
construção de unidades habitacionais que atendam a Faixa de renda I do Programa Minha
Casa Minha Vida
A COHAB/SC torna público, ainda, em razão das retificações citadas acima, a alteração
do período de recebimentos de envelopes e comunica as novas datas, conforme segue:
Entrega dos Envelopes:
__________________________________________________________________________________________________
Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 - Estreito | Florianópolis (SC) - CEP 88.075-001
Fone (048) 3271-7200 | Fax (048) 3271-7290
www.cohab.sc.gov.br | cohab@cohab.sc.gov.br

COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Até às 14h00 horas, do dia 26 de maio de 2014.
Local: Protocolo da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC,
Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767, Bairro Estreito – Florianópolis/SC, CEP 88.075-001.
Abertura da Sessão:
Hora/Data: A partir das 15h00 horas do dia 26 de maio de 2014.
Local: Auditório da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC,
Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767, Bairro Estreito – Florianópolis/SC, CEP 88.075-001.
O Edital e seus anexos bem como informações adicionais, poderão ser obtidos na Sede da
COHAB/SC com a Comissão Permanente de Licitações, ou através do sitio da COHAB/SC,
no endereço www.cohab.sc.gov.br

Florianópolis, 22 de abril de 2014.
Comissão Permanente de Licitações
COHAB/SC
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