
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 
 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 13/2021 – RPE 
 
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. As perguntas e as respostas seguem abaixo:  
 
Através deste, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 
1 - Quais os valores das faturas e sinistros pagos relativo aos últimos 24 meses da apólice? 
RESPOSTA: As informações constam no Anexo I - A - Histórico de Sinistros dos últimos 5 anos. 
 
2 - Qual a seguradora detentora da apólice vigente e o valor do último prêmio total anual do 
contrato? 
RESPOSTA: A informação da última seguradora detentora da apólice consta no link: 
www.sistemas.cohapar.pr.gov.br/transparencia/contratodetalhe.php?numero=06917/CONT
/2019  
 O valor do último prêmio anual consta no Anexo I - A - Histórico de Sinistros (vide Total dos 
Prêmios Pagos). 
 
3 - O cadastro da proposta será realizado por (i) preço por vida, (ii) preço mensal ou (iii) 
preço total anual? 
RESPOSTA: O cadastro da proposta deverá atender os critérios do item 6 do Edital. 
 
4 - Qual a data de início de vigência? 
RESPOSTA: O início de vigência ocorrerá na fase de contratação (item 11 do Edital) que 
ocorrerá após o atendimento da legislação aplicável e todas as condições previstas no edital. 
 
 
Curitiba, 13 de outubro de 2021. 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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