
QUESTIONAMENTO Nº 04

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  ques onamento  por  empresa  interessada em par cipar  do
certame. As perguntas e as respostas seguem abaixo: 

1 – Sendo assim, solicitamos informar se o grupo segurável possui seguro em vigor. Em caso
afirma vo, necessitamos das informações abaixo:

 Seguradora Atual;
 Capitais Segurados;
 Taxa Atual;

RESPOSTA: O grupo segurável não possui seguro em vigor.

2 – Pedimos confirmar se o órgão está ciente de que uma eventual recusa de sinistro, por
eventos  não  previstos  no  edital,  não  será  considerado  pela  comissão
julgadora/administrador  do  contrato  como  um  descumprimento  contratual,  ensejando
assim a aplicação de penalidades à Companhia Seguradora. Este ponto se faz necessário
esclarecer, pois no segmento de seguros, a cobertura securitária depende da análise das
circunstâncias dos fatos, e da apresentação de documentos, a cobertura não é automá ca
pelo simples fato de ter sido contratada através de um processo de Licitação. Ficamos no
aguardo.

RESPOSTA: Deverão ser seguidas as orientações do Edital e do Anexo I - Termo de Referência,
item 1, item 4 (4.1, 4.2 e 4.3), item 9 (9,1) e item 13, na sua totalidade.

Além disso, favor esclarecer seu entendimento por eventos não previstos no Edital para que
se possa responder com exa dão ao seu ques onamento.

Curi ba, 15 de outubro de 2021.

Assinado eletronicamente
Elizabete Maria Basse o
Gerente do Departamento de Licitação
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