
  

 

 
 

 
INFORMAÇÕES 

 
Curitiba, 10 de maio de 2022. 
 
 
Ref.:  INTENÇÃO DE ANULAÇÃO – LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 06/2022-MDF-e – 
PROTOCOLO Nº 15.041.919-0.  
 
 Ao  

  Departamento de Licitação – DELI 

 

O processo acima referenciado foi  apreciado na Reunião de Diretoria n° 034/2022, realizada 

em 09/05/2022, sendo deliberado o que segue: 

 

A Diretoria Jurídica submete à apreciação da Diretoria Executiva proposta do 
Departamento de Licitação – DELI referente à decisão quanto a INTENÇÃO DE 
ANULAÇÃO da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 06/2022-MDF-e, processada pelo Modo de 
Disputa Fechado, na forma eletrônica, que tem por objeto a reconstrução de 01 
(uma) unidade habitacional situada na Quadra 02/Lote 04, localizada no 
empreendimento Vila Rural Maria das Dores no Distrito de Palmeirinha, município de 
GUARAPUAVA/PR. Justificativa: O edital do certame foi publicado no dia 16/03/2022, 
oportunidade na qual foi disponibilizado no sistema LICITAÇÕES-E o instrumento 
convocatório referente à LICITAÇÃO PÚBLICA nº 05/2022 (Reconstrução de uma 
unidade habitacional em CÂNDIDO DE ABREU), ou seja, foi disponibilizado edital 
equivocado, o que implica nulidade insanável do certame pela impossibilidade de 
formulação das propostas pelas empresas interessadas. Diante do equívoco na 
disponibilização do instrumento convocatório, a anulação do certame é medida que se 
impõe, razão pela qual o processo é submetido à apreciação da Diretoria Executiva 
da COHAPAR para decisão quanto a intenção de anulação da licitação, de modo a 
permitir o contraditório e a ampla defesa prévios pelos eventuais interessados. 
Fundamento: Memorando nº 413/DELI/2022; Parecer Jurídico nº 116/2022, que 
conclui “Portanto, sob o ponto de vista estritamente jurídico é possível a anulação 
pretendida, cabendo à autoridade competente a aprovação meritória mediante o 
acatamento da motivação apresentada.”. 
DECISÃO 
Apreciado e discutido o assunto, a Diretoria Executiva DECIDIU pela intenção de 
anulação da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 06/2022-MDF-e, processada pelo Modo de 
Disputa Fechado, na forma eletrônica, que tem por objeto a reconstrução de 01 (uma) 
unidade habitacional situada na Quadra 02/Lote 04, localizada no empreendimento 
Vila Rural Maria das Dores no Distrito de Palmeirinha, município de Guarapuava/PR, 
conforme acima evidenciado. Encaminhe-se ao Departamento de Licitação – DELI, 
para providências. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Anelize Empinotti 
Secretária-Geral 
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