
 

QUESTIONAMENTO Nº 04 
 
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:  
 
 
01 - Referente ao item 6.2 c) detalhar quais informações deverão ser incluídas 
na apólice, além das informações adicionar do item 13 – Anexo I. 
 
RESPOSTA: Além das informações do item 13, a apólice deverá ser ajustada 
(incluindo ou excluindo informações, se for o caso) conforme as condições 
estabelecidas no Edital. Não há como analisarmos as suas respectivas apólices 
e verificar o que deverá ser incluído ou excluído das mesmas. 
 
02 - As declarações, proposta, documentos e atestados de capacidade técnica 
solicitados para fins de habilitação assinados fisicamente deverão 
obrigatoriamente ter reconhecimento de firma em cartório? 
 
RESPOSTA: Atentar ao item 19.16 do Edital. 
 
 
Curitiba, 17 de novembro de 2021. 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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