
 

QUESTIONAMENTO Nº 01 
 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 13/2021 – RPE – 2ª PUBLICAÇÃO 
 
Objeto: Contratação de Companhia Seguradora para formalização de SEGURO 

HABITACIONAL, através de Apólice de Mercado SH/AM específica dos Ramos 61 e 65, de 
acordo com o disposto no Anexo da Circular CNSP Nº 205 de 18 de novembro de 2009, para 
os adquirentes de imóveis comercializados pela Companhia de Habitação do Paraná - 
COHAPAR, fora do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, produzidos ou em produção. 
 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. A pergunta e a resposta seguem abaixo:  
 
1 - Consubstanciados no subitem 2.3.1 da Cláusula 2 - Das Disposições 
Preliminares (cópia abaixo), do Edital de Licitação referente ao Processo 
Administrativo nº 17.606.970-8 - Licitação Pública Nº 13/2021 - RPE, 
solicitamos o seguinte esclarecimento: 
 
O Pregão Eletrônico a ocorrer no próximo dia 23/11 terá como objeto apenas 
os novos financiamentos (operações) a serem concedidos, ou serão 
transferidos para a  seguradora vencedora toda a base da COHAPAR, incluindo 
também os riscos relativos aos financiamentos concedidos anteriormente ? 
 
RESPOSTA: A empresa que vier a ser contratada deverá assumir a Carteira 
COHAPAR com os financiamentos vigentes e também deverá assumir os 
financiamentos futuros, que vierem a ser contratados no transcorrer do 
contrato. 
 
 
Curitiba, 27 de outubro de 2021. 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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