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A  

CAMILA PAULA BERGAMO 

 

 

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

002.2023 – PROCESSO Nº 004/2023 

 

Em análise ao pedido de IMPUGNAÇÃO de edital enviado pela 

advogada CAMILA PAULA BERGAMO, enviado por email na data de 

24/01/2023, recebido pelo setor de Licitações deste município, em 

horário de expediente, reconhecendo a tempestividade da 

impugnação. 

 Em análise enfática, se verificou a REQUERENTE, fundamentou a 

impugnação nos termos da lei 8.666/93 da Lei de Licitações. Sendo 

que a mesma não é a regente deste edital de Pregão Eletrônico. A 

lei que norteia a este edital, a lei 14.133/21 de 01 de abril de 2021, 

principalmente no seu artigo: “ Art. 5º - Na aplicação desta Lei, serão 

observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da 

probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da 

transparência, da eficácia, da segregação de funções, da 

motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da 

segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da 

proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do 

desenvolvimento nacional sustentável, assim como as 

disposições do Decreto-lei 4.657, de 4/09/1942 (Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro). Levando também em consideração o 

artigo Art. 11 -  O processo licitatório tem por objetivos: IV - 

incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. 

Parágrafo único - A alta administração do órgão ou entidade é 

responsável pela governança das contratações e deve implementar 

processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles 

internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios 

e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos 

https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00141332021
https://www.legjur.com/legislacao/htm/dcl_00046571942
https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00141332021
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estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e 

confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao 

planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover 

eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.  

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido conforme fundamento no 

artigo 11, IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento 

nacional sustentável, considerando também que o Edital foi 

formulado na Lei 14.133/21. Levando em consideração também que 

impugnante não apresentou marca ou referência para a diligência ao 

mesmo. 

 

Bela Vista do Toldo (SC) 26 de janeiro de 2023 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

FRANCISCO JOSUÉ KARVAT 
Pregoeiro 


