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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 22 de junho de 2017 15:08
Para: 'comercial@exbeventos.com.br'
Assunto: esclarecimentos PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2017

Prioridade: Alta

Sr. Mário, 
Em resposta aos seus questionamentos, encaminhamos as respostas abaixo 
destacadas na cor azul. 

 

• Sobre a apresentação dos atestados de capacidade técnica, não será necessário que os mesmos sejam 
registrados no conselho de classe, já que vocês pedem no item 12.2.3. letra D?  
R: Favor verificar item 6 do termo de referência. 
 

• No edital de 2016 onde nossa empresa foi a vencedora do pregão, vocês exigiam que as licitantes 
apresentassem licença sanitária (ANVISA) do estabelecimento. Esse ano o CRC dispensou tal licença? 
Questionamos isso pois empresas que não possuem licença de funcionamento expedida pela ANVISA 
não tem autorização para funcionar como uma empresa de alimentação em qualquer seguimento. 
Caso o CRC contrate uma empresa que não tenha tal autorização de funcionamento correrá o risco de 
ter como contratada uma empresa que possa colocar em risco a segurança alimentar de seus 
comensais 
R: Está pacificado pelo TCU que não cabe às Comissões de Licitação verificar se as 
empresas possuem permissão para atuar. À comissão de Licitação cabe seguir e exigir 
o que está na Lei 8.666/93 e 10.520/02, verificando sua regularidade jurídica, 
regularidade fiscal e qualificação técnica e em relação a este último quesito, 
destacamos o item 4.2.6 do termo de referência, fica claro que a empresa precisa estar 
adequada as normas, exigências sanitárias e demais órgãos fiscalizadores. 

 

• Não será exigido dos licitantes vistoria ao CRC para tomar conhecimentos dos locais de evento? 
R: Não. A área requisitante não solicitou visita técnica, até porque nem todos os 
eventos serão no edifício do CRCRJ. Mas após homologado o resultado do pregão a 
área requisitante agendará uma reunião com a empresa contratada para entrosamento 
e planejamento da execução do contrato. 

 

• Questionamos ainda se será necessário que as licitantes apresentem alvará de funcionamento com a atividade 
de buffet, do estabelecimento ou se a licitante for um simples escritório pode concorrer na licitação em 
questão? 

R: diante das exigências já mencionadas nas respostas acima – entendemos a 
qualificação técnica, os itens 4.2.6  e 6 do termo de referência, limita a participação de 
“simples escritórios”. O termo de referência se refere a manufatura de alimentos, com 
isso entendemos que se a licitante que não demonstrar que é responsável pela 
produção dos alimentos será desclassificada. 

 

Att. 
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De: Comercial [mailto:comercial@exbeventos.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 21 de junho de 2017 16:46 
Para: licitacao@crcrj.org.br 
Assunto: esclarecimentos PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2017 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde! 
 
A empresa EXB EVENTOS vem solicitar esclarecimentos no tocante ao edital em questão no que diz respeito a 
habilitação das licitantes.  
 

• Sobre a apresentação dos atestados de capacidade técnica, não será necessário que os mesmos sejam 
registrados no conselho de classe, já que vocês pedem no item 12.2.3. letra D?  
 

• No edital de 2016 onde nossa empresa foi a vencedora do pregão, vocês exigiam que as licitantes 
apresentassem licença sanitária (ANVISA) do estabelecimento. Esse ano o CRC dispensou tal licença? 
Questionamos isso pois empresas que não possuem licença de funcionamento expedida pela ANVISA 
não tem autorização para funcionar como uma empresa de alimentação em qualquer seguimento. 
Caso o CRC contrate uma empresa que não tenha tal autorização de funcionamento correrá o risco de 
ter como contratada uma empresa que possa colocar em risco a segurança alimentar de seus 
comensais 

 

• Não será exigido dos licitantes vistoria ao CRC para tomar conhecimentos dos locais de evento? 
 

• Questionamos ainda se será necessário que as licitantes apresentem alvará de funcionamento com a atividade 
de buffet, do estabelecimento ou se a licitante for um simples escritório pode concorrer na licitação em 
questão? 

 
Aguardamos esclarecimentos. 
 
Desde já, obrigado.  
 
Cordialmente, 
 

 
 


