
 
 

 

Memorando nº 169/2022 - SUAC                         Curitiba, 19 de agosto de 2022. 

 
DE: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE-SUAC 
PARA: DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA – DIAF  

ASSUNTO: Credenciamento nº 01/2022 – Serviços de roçadas e limpeza de terrenos 
de propriedade da COHAPAR 

PROTOCOLO: 18.967.364-7 

 

Prezado Diretor, 

Versa o p.p. do Credenciamento nº 01/2022, cujo objeto é Credenciamento de 

Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s) para prestação de serviços continuados de limpeza 

e conservação, roçada manual, roçada mecanizada e/ou capinação, sob demanda, em 

terrenos de propriedade da Cohapar, no Estado do Paraná, 

pelo prazo de 12 meses. 

A abertura do Credenciamento estava agendada para 15/08/22, entretanto, o DEIL  

por meio do Memorando nº 384 (Mov.55) noticiou que o Escritório Regional de 

Apucarana, questionou o custo para processo de assinatura digital, que seria imposta 

aos contratados, de certa forma inviabilizando participações. Após consulta a SEGE, 

observou-se que a assinatura do contrato poderá ser de forma física. Tal situação, não 

acarretaria republicação do Edital, sendo possível abertura de esclarecimento ao 

Edital. 

O segundo ponto questionado pelo ERAP que gerou consulta aos demais Escritórios 

Regionais, trata da exclusão de lotes que foram comercializados e que inicialmente 

estavam contemplados no Credenciamento.  

Assim, para que se estude a melhor forma de atendimento a estas situações, 

solicitamos autorização para a suspensão do certame e republicação do edital.  

Atenciosamente,  

 

Marisa R. de Lima - SUAC 

 

Jaqueline de Godoy  

Superintendente de Administração e Controle – SUAC. 
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