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Curitiba, 20 de dezembro de 2021. 

 
Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 13/2021-2ª PUB – RPE – Análise das propostas e dos 
documentos de habilitação – SEGURO HABITACIONAL 
 
Trata-se de licitação que tem por objeto a 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. 
 
A abertura das propostas ocorreu a partir das 9:30 do dia 23/11/2021, com o seguinte 
resultado: 
 

 PARTICIPANTES PREÇO 

01 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A R$2.326.033,75 

02 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS R$ 12.087.748,80 

 
A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A foi desclassificada do certame em razão do 
descumprimento dos seguintes itens do edital (Nota Técnica 56/DELI/2021 – mov. 248): 
 

a) Item 4.8, c/c item 19.10, ambos do edital, pois que não enviou tempestivamente a 
Declaração de Ausência de Impedimentos.  

b) Item 6.2, “c” do edital, uma vez que não encaminhou a minuta da apólice completa 
exigida; 

 
A COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, por sua vez, foi convocada para negociação, 
oportunidade na qual não reduziu o valor proposto. Assim, a licitante foi desclassificada em 
virtude de sua proposta não atender ao preço máximo da licitação (R$2.326.033,75). 
 
Na sequência, consoante o teor da decisão da Autoridade Competente (mov. 260), as 
licitantes foram reclassificadas para, querendo, apresentar a documentação escoimada dos 
vícios que ensejaram sua desclassificação/inabilitação, na forma do art. 84, §8º do RILC - 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos: 

 
Art. 84 Realizado o julgamento dos lances ou propostas de acordo com o critério estabelecido 
no instrumento convocatório, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-
se a desclassificação daqueles que: 
(...) 
§ 8° Quando todos os Licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a critério da 
Autoridade Competente, poderá ser fixado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
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apresentação de novas propostas ou documentos escoimadas das causas que culminaram 
nas respectivas desclassificações ou inabilitações. 

 
Assim, foi aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis (até o dia 09/12/2021) para apresentar 
exclusivamente a documentação que ensejou sua a INABILITAÇÃO. A convocação se deu por 
e-mail (mov. 261) e no chat do sistema LICITAÇÕES-E. 
 
Apenas a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A encaminhou a documentação (movs. 265-
271). 
 
A documentação foi analisada pela Equipe Técnica por meio da Nota Técnica nº 11/2021, 
mov. 273, abaixo transcrita: 
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Ainda, verifica-se que a empresa encaminhou a Declaração de Ausência de Impedimentos, 
documento este que havia sido encaminhado anteriormente de forma intempestiva. 
 
Desta forma, considerando o teor da nota técnica acima, bem como a análise contida na 
Nota Técnica nº 56/DELI/2021 – mov. 248, verifica-se que a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 
S.A cumpriu todos os requisitos do Edital, razão pela qual sua habilitação é medida que se 
impõe. 
 

DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS E DA CLASSIFICAÇÃO: Analisados todos os 
documentos, bem como considerando o acima exposto, a classificação do certame é a 
seguinte: 

 PARTICIPANTES PREÇO  

01 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A R$2.326.033,75 HABILITADA 

02 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS R$ 12.087.748,80 DESCLASSIFICADA 

 
  
 
Assinado eletronicamente          Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
DELI – Gerente  
 
Assinado eletronicamente 

Harisson Guilherme Françóia 
DELI – Advogado  
 
Assinado eletronicamente 

Nara Thie Yanagui  
DELI – Agente Administrativo 

Rodrigo Malagurti Di Lascio 
DELI – Agente Administrativo  
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