
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 05/2021 - RPE 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, DE 

EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, EM ÂMBITO 
NACIONAL, SEM CARÊNCIA, SEM LIMITE DE IDADE, PARA OS EMPREGADOS, 
COLABORADORES, SUPERINTENDENTES E DIRETORES DA COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR, BEM COMO A SEUS RESPECTIVOS 
DEPENDENTES E AGREGADOS 

 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. A pergunta e resposta seguem abaixo:  
 
PERGUNTA: Referente a elaboração da proposta de preços, o item 14.2 do edital 
estabelece que os valores apresentados devem obedecer aos preços máximos 
unitários da Cohapar. No entanto, os valores não foram divulgados e tampouco há 
valor máximo estabelecido para a concorrência, conforme previsto no item 14.1. 
Face ao exposto, visando a elaboração de uma proposta de preço adequada ao 
processo licitatório, questionamos se é possível informar quais são os valores 
máximos unitários da Cohapar. 
 
 
RESPOSTA: O orçamento estimado da licitação é sigiloso, consoante o teor do item 
1.2 do Edital, bem como do art. 34 da Lei 13.303/16: 
 

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela 
sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante, mediante 
justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir 
publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a 
elaboração das propostas.     (Vide Lei nº 14.002, de 2020) 

 
Assim, não é possível informar os orçamentos estimados. 
 
 

Curitiba, 29 de abril de 2021. 

 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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