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Lothar Jacobsen

De: Lothar Jacobsen
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 16:59
Para: Glauber Xavier
Cc: Geraf - CAUSC; licitacao@causc.gov.br
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO EDITAL 04/2020

Prezado Sr. Glauber, 
 
Acuso o recebimento da impugnação às 15:30 de 09.04.2020.  
Nos termos do parágrafo primeiro do art. 24 do  DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 
“caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação”. Dessa forma 
informo que responderemos a impugnação no prazo de dois dias úteis a contar das 15:30 de 09.04.2020. 
Ainda, o mesmo parágrafo primeiro do art. 24 do supra referido decreto estabelece que  “A impugnação 
não possui efeito suspensivo”, já o parágrafo segundo do art. 24 do mesmo Decreto que regulamenta o 
pregão eletrônico estabelece que : “A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional”. Dessa forma, li as razões da impugnação e não vislumbro motivo para a excepcional 
concessão de efeito suspensivo requerida na impugnação, pois a vossa insurgência volta-se contra  os 
atestados de capacidade técnica pelo período de 3 anos exigidos no edital impugnado. Ocorre que a 
exigência é permitida/embasada  pelo  item 10.6, “alínea b” da Instrução Normativa n 05/2017 - Anexo VII-
A do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, sendo que a exigência de 
serem atestados emitidos por pessoas jurídicas de Direito Público é razoável e compatível com o objeto 
da licitação – serviço de contabilidade a ser prestado ao CAU/SC – autarquia federal com personalidade 
jurídica de Direito Público, sujeita às regras de contabilidade pública que diferem das regras aplicáveis à 
iniciativa privada. Dessa forma, não vejo motivo para conceder “a imediata suspensão do processo” 
requerida.  
O pedido de impugnação será processado, publicado no Portal da Transparência do CAU/SC, bem como 
no sistema COMPRASNET e será dada ciência da decisão pelos mesmos meios. 
 
Lothar Matheus Jacobsen – Pregoeiro do CAU/SC designado pela PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 
026 de 30 de agosto de 2019. 
 

Atenciosamente, 

  

 

Lothar Matheus Jacobsen|  Analista de Compras, Contratos e Licitações 
Fone: (48) 3225-9599 
lothar.jacobsen@causc.gov.br  
  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar 
Centro  |  Florianópolis/SC - CEP 88015-100 
www.causc.gov.br  

 
 
De: Glauber Xavier [mailto:glauberfax@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30 
Para: Lothar Jacobsen <lothar.jacobsen@causc.gov.br> 
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO EDITAL 04/2020 
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---------- Forwarded message --------- 
De: Glauber Xavier <glauberfax@gmail.com> 
Date: qui., 9 de abr. de 2020 às 15:28 
Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO EDITAL 04/2020 
To: <licitacao@causc.gov.br>, Ana Paula Petrentchuk <anapaulapetrentchuk@gmail.com> 
 

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), responsável técnico por esclarecimentos e resposta à Impugnação sobre 
o certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020,  
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC.  
 
Onde o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de serviços e 
soluções contábeis para a administração pública, incluindo execução de rotinas, assessoria e consultoria, 
para as necessidades do CAU/SC. 
 
Vem através desse meio de comunicação e que preceitua seu artigo 21.5, solicitar Esclarecimentos e 
Impugnar o Edital com base no texto da Lei e processo em anexo.. 
 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Glauber Xavier 
OAB/MG 188.135 


