
 

QUESTIONAMENTO Nº 03 
 
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 - Em consulta ao link disponibilizado foi possível localizar o Anexo I 
(Esclarecimento n°01), mas o documento em referência não responde o 
esclarecimento anteriormente solicitado. 
 
RESPOSTA: A coluna T (Valor Base DFI) e a coluna V (Saldo Devedor) 
representam os valores dos capitais segurados, por mutuário. 
 
 
2 - Por esse motivo, solicito por gentileza informar qual o capital máximo por 
segurado, ou seja, quanto em Reais um CPF pode contratar. 
 
RESPOSTA: Para os capitais máximos futuros, existem diversos programas em 
desenvolvimento, porém, sem condições de estabelecer ainda os valores 
máximos possíveis de contratação por CPF. 
 
 
Curitiba, 05 de novembro de 2021. 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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