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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO 

 
 

Processo FPTI – BR nº.: 0315/2021 

Edital FPTI – BR nº.: 006/2021 

Assunto: Justificativa de Revogação 

 
 
  A Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil, por intermédio do Comitê Permanente 

de Avaliação Competitiva da FPTI-BR, Resolução do Conselho Diretor nº. 137/2020 de 06 de 

novembro de 2020, apresenta suas considerações para revogação do processo em questão, segue: 

  

  I – DO OBJETO 

 

  Trata-se de revogação do procedimento de avaliação competitiva que tem por objeto 

a Contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, materiais e 

equipamentos para execução de 02 (dois) pontos de Ônibus em estrutura metálica, sendo um no 

Mirante Central e Outro no Mirante do Vertedouro, localizados no Complexo Turístico Itaipu – Brasil, 

de responsabilidade da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI), na área prioritária da Usina 

Hidrelétrica de Itaipu-ME, Foz do Iguaçu – Paraná. 

 

 

  II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

  Frisa-se que a prerrogativa de revogar atos que não sejam mais convenientes e 

oportunos estão legalmente previstos no art. 30, inciso IV da NCCA “Revogar o processo, no 

todo ou em parte, em decorrência de fato superveniente à instauração, por motivo de 

conveniência e oportunidade devidamente justificado.” 

   

  O Edital nº 006/2021 prevê a revogação no item 33.3: 

 

33.3. A Fundação PTI-BR poderá anular ou revogar os processos de seleção de 

fornecedores independente da modalidade, a qualquer tempo, por meio da autoridade 

competente, mediante justificativa, sem que o fornecedor tenha direito a qualquer 

tipo de compensação ou indenização, conforme art. 45 da NCCA. 
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  III – DAS RAZÕES DA REVOGAÇÃO 

 

 Durante a fase de disputa, no portal licitações-e houve baixa adesão de participantes 

ofertando lances para arrematação do objeto de contratação. Ademais, houve momentos em que 

não haviam licitantes na sala de disputa, causando prejuízo na competitividade e economicidade do 

certame. 

 Por fim, ainda que o coordenador da disputa tenha realizado negociação, por meio 

de contraproposta, afim de reduzir o valor contratado ao preço mínimo registrado durante o certame 

(R$ 350.601,20), não obteve sucesso e a empresa arrematante apresentou proposta com valor no 

limite máximo do edital (R$ 551.300,06). 

 Diante ao exposto, este edital deve ser revogado por conveniência e oportunidade da 

Fundação PTI-BR. 

Foz do Iguaçu, 26 de maio de 2021 
 
 
 

(Assinado digitalmente) 

Igo Vinicio Trida 

Comitê Permanente de Avaliação Competitiva da FPTI-BR 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – DA DECISÃO 
  
   Nos termos do art. 30, inciso IV da NCCA, para salvaguardar os interesses desta 

Fundação, ante os fundamentos do Comitê Permanente de Avaliação Competitiva da FPTI-BR, torna-

se necessária a REVOGAÇÃO do EDITAL Nº 006/2021, pelos motivos mencionados 

anteriormente. 

  
Foz do Iguaçu, 26 de maio de 2021 

 
 
 

(Assinado digitalmente) 

Flaviano da Costa Masnik 

Diretor Administrativo-Financeiro 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves, Flaviano Da Costa Masnik e Igo Vinicio Trida. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3321-D277-CDE0-1DCC.



 
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731 
85867-900 – Foz do Iguaçu, PR 
Tel. (45) 3576-7200 
www.pti.org.br 

 
 

 
(Assinado digitalmente) 

Eduardo Castanheira Garrido Alves 

Diretor Superintendente 
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