
 
 

QUESTIONAMENTO Nº 06 
 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 42/2022 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS 
ADMINISTRADORES, DO TIPO SEGURO DE D&O (DIRECTORS AND OFFICERS) PELO PERÍODO 
DE 12 MESES 

 
Informamos o cadastro de questionamentos por empresas interessadas em participar do 
certame. As perguntas e as respostas seguem abaixo:  
 

01 - Favor informar se haverá retenção legal de impostos no pagamento do prêmio da 
apólice, assim como informar a legislação pertinente e percentuais a serem aplicados. 

RESPOSTA: Conforme informação do Departamento Financeiro e Departamento de 
Contabilidade da COHAPAR, não há retenção de imposto no pagamento de prêmio da 
apólice. 
 
02 - Favor informar qual a vigência da última apólice contratada. 

RESPOSTA: A vigência da última apólice contratada, qual seja 20/12/2022, pode ser 
consultada no item 12 do Anexo I-A do Edital de Licitação. 

 

03 - Viemos por meio desta, solicitar as informações abaixo com relação as indenizações de 
Responsabilidade civil de administradores pagas, descritas no item 12 do questionário de 
responsabilidade Civil (Anexo I-A). Questionamos o (i) fato gerador dos sinistros, (ii) os 
valores envolvidos em defesa e em indenização; e (iii) a data de ocorrência e de pagamento. 

RESPOSTA: Conforme observa-se do item 12 do Anexo I-A do Edital de Licitação, durante a 
vigência do atual contrato firmado com a Fator Seguradora, houve o registro de ocorrências 
de sinistro, cuja relação detalhada segue abaixo. As indenizações pagas referiram-se a 
adiantamento de custos de defesa para cobertura de honorários advocatícios. 

 

Curitiba, 05 de dezembro de 2022. 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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