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DECISÃO DE ATO IMPUGNATÓRIO AO EDITAL 

 

Processo Licitatório nº 07/2021 

Pregão Presencial nº 07/2021 

Conservação e limpeza predial da sede do Poder Legislativo 

 

Entendendo que o edital regente do certame contempla condutas contrárias as regras e 

princípios existentes em nosso ordenamento jurídico, pela potencial licitante TRIUNFO SERVIÇOS 

LTDA foi interposto impugnação ao edital com o seguinte fundamento. 

 
A Câmara Municipal de Sete Lagoas, tornou público que realizava 

licitação na modalidade pregão na forma presencial, para contratação 

de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização de 

bens móveis e imóveis (...). 

 

Conforme dito alhures, o edital em epígrafe determinou que a 

modalidade deste pregão será presencial, designando para realização 

deste o dia 12/03/2021 – às 09:00, na Escola do Legislativo da Câmara 

(...). 

 

Ocorre que no dia 08/03/2021, data posterior à publicação do 

presente Edital, em virtude da pandemia do novo Coronavírus, a 

prefeitura do Município de Sete Lagoas publicou, no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Sete Lagoas, o Decreto nº 6.484/2021, que 

proíbe a realização de qualquer evento e atividade, público ou 

privado, de qualquer natureza, em todo o território municipal, no 

período de 08 até 15 de março de 2021, independentemente do número de 

participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam 

aglomeração de pessoas, inclusive para aqueles de pequeno porte. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Acolho a manifestação da assessoria jurídica no sentido de receber a peça intitulada como 

impugnação, uma vez que foi cumprido na íntegra os pressupostos de admissibilidade constantes na 

Seção IV do edital. Assim, recebo-a e dou a necessária resposta. 

 

Insurge a impugnante que o edital regente do pregão presencial afronta princípios que 

norteiam a Administração Pública, tendo em vista que foi instaurado licitação pública, na modalidade 

pregão presencial nº 07/2021, estando designado o dia 12.03.2021 às 9 horas para a realização da 

sessão pública de recebimento dos envelopes, abertura e o julgamento de seu conteúdo. 

 

Aduz que o Decreto nº 6.484, de 08.03.2021, expedido pelo Município de Sete Lagoas, em seu 

artigo 5º, suspende a realização de qualquer evento e atividade, público ou privado, de qualquer 

natureza, em todo o território municipal, no período de 08 até 15 de março de 2021, motivo pelo qual 

a sessão pública do certame em referência deve ser adiada. 

 

Sem razão a impugnante. 
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Lendo e relendo o citado Decreto Municipal, o art. 5º suspende a realização de evento e 

atividade, no período nele constante, que envolva aglomeração de pessoas, tais como: eventos 

desportivos, cerimônias, festas e eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos. 

Eventos científicos, solenidades, passeatas e afins, bem como aulas coletivas em academias. 

 

Portanto, sessão pública destinada a julgamento de certame licitatório não está abrangida 

pelo Decreto Municipal, não havendo motivo para a sua suspensão, até porque haverá possibilidade 

de respeitar todo o protocolo de segurança orientado pelas autoridades de saúde, dentre elas, o 

distanciamento, a utilização de máscaras, a higienização das mãos com álcool em gel e a aferição de 

temperatura. 

 

Ademais, a conclusão do certame em referência é medida de interesse público, tendo em visto 

que o atual contrato está na iminência de expirar o seu prazo de vigência, o que ocorrerá no próximo 

dia 31.03.2021, não podendo este Poder Legislativo permanecer sem a execução dos serviços, 

notadamente, os serviços de limpeza e conservação, cuja natureza é de serviço continuado e de saúde 

pública, indispensável ao momento atual. 

 

Diante do exposto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE, a impugnação interposta por 

TRIUNFO SERVIÇOS LTDA, mantendo inalterada a data e horário para recebimento, abertura dos 

envelopes endereçados ao pregão presencial nº 07/2021 e o julgamento de seu conteúdo. 

 

Determino a pregoeira que adote todas as medidas de segurança determinada pelas 

autoridades de saúde do município, tais como, distanciamento, a utilização de máscaras, a 

higienização das mãos com álcool em gel e a aferição de temperatura. 

 

Intime-se a impugnante e demais interessados através de publicação no Diário Oficial 

Eletrônico deste Poder e demais meios de divulgação. 

 

Sete Lagoas, 10 de março de 2021. 

 

 

ALCIDES LONGO DE BARROS 

Presidente do Poder Legislativo 

 


