
 

SCS - Qd.2, Lt  22, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 - CEP: 70300-902-Brasília-DF - Tel.: (61) 3081-0007 / 0723 - 3328-5632 / 5946 

www.caubr.gov.br / atendimento@caubr.gov.br 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014 
 
 

Prezados licitantes, 
 

Em resposta à Impugnação interposta pela empresa Diamond Promoções e 
Eventos Ltda - EPP no âmbito do Pregão Presencial nº 18/2014, presto-me a 
esclarecer o que segue: 
 

Trata-se de Pregão Presencial que tem por objeto a contratação de empresa de 
eventos para realizar a Solenidade de Posse dos Novos Conselheiros Federais do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), que acontecerá em Brasília 
(DF), no Salão Social do Clube Naval, no dia 15 de dezembro de 2014. 

Tendo em vista a Impugnação interposta, não merece prosperar o argumento 
utilizado de que há a necessidade de registro da empresa licitante junto ao Conselho 
Regional de Nutricionistas (CRN), uma vez que o serviço de buffet é apenas um item 
do edital, que compreende vários outros itens não afetos à regulamentação feita pelo 
órgão fiscalizador referido. 

Ora, é certo que empresas de buffet podem participar como licitantes do 
certame, mas não há restrição para que apenas estas empresas participem, pelo 
contrário, a licitação visa contratar agência de eventos que atenda a todas as 
exigências estabelecidas no edital e que comprove a execução de atividades da 
mesma natureza ou compatíveis com o objeto desta licitação. 

Desta forma, não nos cabe restringir a participação no certame apenas de 
empresas que sejam registradas no CRN. Todavia, ressalte-se que, caso a empresa 
licitante vencedora seja uma agência de eventos que vá contratar serviço de buffet de 
outra empresa terceirizada, será imprescindível que esta esteja registrada no referido 
órgão fiscalizador, conforme estabelece a legislação. 

Cumpre frisar, o registro no órgão fiscalizador de empresas que “fabricam 
alimentos destinados ao consumo humano” é apenas um requisito para o seu 
adequado funcionamento, mas há inúmeros outros, inclusive os já citados na 
Impugnação, como Alvará de Funcionamento, Declaração ou Certidão expedida pelo 
Órgão de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, dentre outros. Neste sentido, a 
obrigação de fiscalizar será da agência de eventos contratada, sendo tal fiscalização 
exigida pelo CAU/BR, conforme prevê o item 6.5 do Termo de Referência, quanto à 
responsabilidade da contratada: “Prestar os serviços objeto da presente licitação, 
obedecendo às disposições legais e regulamentos pertinentes.” 

Pelo exposto, conheço da impugnação por tempestiva e, no mérito, julgo 
improcedente, com a ressalva de que tais exigências solicitadas serão requeridas da 
contratada no momento oportuno. 
 

Brasília, 06 de novembro de 2014. 
 
 
 
 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro do CAU/BR 


