
 
 

 
Travessa dos Ipês, 100 – Carvoeira 

CNPJ: 04.679.255/0001-83 

1 de 20 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR  

 

 
 
 

 
A/V MIDIA LOCAÇÕES LTDA EPP 

 
 

Processo de Referência 
Pregão Eletrônico de nº 042/2020 

 
 
Fundamentos Legais 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  
Decreto Federal nº 10.024/19,  
Lei Federal no 8.666/93 
Decretos Municipais nº 088/2003  
Decretos Municipais nº 129/2007 
Lei complementar nº 123/2006  

 
 
 

A/V MIDIA LOCAÇÕES LTDA EPP., devidamente 
inscrita sob o CNPJ nº 04.679.255/0001-83, estabelecida na Travessa dos Ipês, nº 100,  
Bairro Carvoeira, Cidade de Florianópolis/SC, CEP nº 88.040-560, neste ato 
representada por seu representante legal, com instrumento de procuração em anexo 
e infra signatário, vem, à Ilustre presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, 
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face das decisões emanadas na fase de 
julgamento da proposta e documentos de habilitação apresentadas pela empresa 
FEITO PRODUÇÕES LTDA EPP, demonstrando, através dos fundamentos fáticos 
e jurídicos adiante aduzidos, as razões recursais que justificam a alteração do 
resultado publicado, conforme assim se faz: 

 
 
 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 



 
 

 
Travessa dos Ipês, 100 – Carvoeira 

CNPJ: 04.679.255/0001-83 

2 de 20 

 
 

A recorrente tempestivamente motivou e intencionou 
recorrer pelos motivos (QUESITOS) que seguem em cópia, o qual foi deferido pelo 
Sr. Pregoeiro: 

 

“1) A empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA não possui 
“HABILITAÇÃO JURÍDICA” compatível com a parcela de maior relevância do objeto 
licitado, conforme estabelecido na Obs.: do item 6.3.1 do edital. O objeto do edital é: “ 1. DO 
OBJETO 1.1.Contratação de empresa para mão de obra, locação, manutenção, montagem, 
desmontagem, limpeza e operação de sistemas de projeção para o Festival de Cinema de 
Gramado, conforme Projeto Básico”. Pode-se observar no CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, 
o objetivo social contempla as atividades de: a) Serviços de organização de feiras, congressos, 
exposições e festas; b) Produção de filmes...; Serviços de viagens; c) Produção, organização e 
promoção de espetáculos...; d) Gestão de espaços...; e) Produção de ...  

2) A empresa não comprovou “qualificação técnica” compatível 
com o objeto licitado, conforme item 6.3.6 do edital. O atestado informa que a empresa 
prestou serviços em 2012 no ”Projeto Natal no Centro Histórico”. O atestado configura a 
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS c/ fornecimento sob a forma de 
subcontratação de todos os serviços. Não se observa no atestado “locação, manutenção, 
montagem, desmontagem, limpeza e operação de SISTEMAS DE PROJEÇÃO, conforme 
objeto edital. A empresa forneceu os serviços terceirizando empresas. Necessário fazer 
diligências, solicitando cópias de contrato, notas fiscais, anotações de responsabilidade 
técnica, bem como esclarecimento junto ao emitente.  

3) A EMBRATUR mantém cadastros de ORGANIZADORA DE 
EVENTOS e PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EVENTOS. A FEITO está cadastrada como 
ORGANIZADORA DE EVENTOS. Não foi cadastrada como PRESTADORA DE SERVIÇOS, 
devido ao seu objetivo social.  

4) O edital não permite a SUBCONTRATAÇÃO, 
INTERMEDIAÇÃO ou TERCEIRIZAÇÃO dos serviços. O objeto é contratar uma empresa 
que EXECUTE OS SERVIÇOS.  

5) A proposta final de preços, a empresa “NÃO DESCREVEU 
O OBJETO”, caracterizando omissão de responsabilidade sobre o mesmo, conforme é 
estabelecido no item 5.2.1 e item 5.21.2. do edital (Modelo de Proposta de Preços – Anexo 
02).” 

I – INTENÇÃO E MOTIVAÇÃO 
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DO  QUESITO 1) 

 

“A empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA não possui 
“HABILITAÇÃO JURÍDICA” compatível com a parcela de 
maior relevância do objeto licitado, conforme estabelecido na 
Obs.: do item 6.3.1 do edital. O objeto do edital é: “ 1. DO 
OBJETO 1.1.Contratação de empresa para mão de obra, locação, 
manutenção, montagem, desmontagem, limpeza e operação de 
sistemas de projeção para o Festival de Cinema de Gramado, 
conforme Projeto Básico”. Pode-se observar no CONTRATO 
SOCIAL EM VIGOR, o objetivo social contempla as atividades 
de: a) Serviços de organização de feiras, congressos, exposições 
e festas; b) Produção de filmes...; Serviços de viagens; c) 
Produção, organização e promoção de espetáculos...; d) Gestão 
de espaços...; e) Produção de ... “ 

 

Após minuciosa leitura do edital e seus anexos, segue em cópia os seguintes itens relacionados 
ao quesito 1),  

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para mão de obra, locação, 
manutenção, montagem, desmontagem, limpeza e 
operação de sistemas de projeção para o Festival de 
Cinema de Gramado, conforme serviços descritos 
neste Projeto Básico, cujo processo e julgamento 
serão realizados de acordo com os preceitos da supra 
referida Lei. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.3.1. Habilitação Jurídica 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual, cópia do 
ato 

II – DAS RAZÕES RECURSAIS QUE ESCLARECEM OS MOTIVOS 
APRESENTADOS PELA RECORRENTE 

RECORRENTE 
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constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, ......... 
 
Obs.: O objeto social da empresa deverá ser compatível com a 
parcela de maior relevância do objeto licitado. 

 

Está evidente, conforme objeto do edital descrito no item 1.1., que o órgão licitante busca no 
processo a contratação de empresa especializada em “sistemas de projeção”, conforme 
serviços descritos no Projeto Básico anexo ao edital. Serviços estes que contemplem o 
fornecimento de mão de obra especializada e capacitada para “instalar e configurar 
equipamentos”, “configurar e operar sistema de gerenciamento em mapeamento e 
telepromper”,  conforme solicitado nos itens 3.1.26. a 3.1.28., fazendo uso dos itens descritos 
nos itens 3.1.1 a 3.1.25, que segue em cópia: 

 

3.1.26. 02 Técnicos montadores, com capacitação especializada 
para instalar e configurar os equipamentos listados acima. 

3.1.27. 01 Técnico operador, com capacitação especializada para 
configurar e operar sistema de gerenciamento em mapeamento. 

3.1.28. 01 Técnico operador, com capacitação especializada para 
configurar e operar sistema de teleprompter. 

 

Está bem claro que o objeto do contrato busca “contratar empresa executora” e não “contratar 
empresa organizadora de eventos”, para o cumprimento do projeto básico.  

A empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA, tem como atividade principal estabelecida em seu 
objeto social vigente, a atividade do CNAE 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas, incompatível com o objeto do edital, onde se quer contratar 
empresa para mão de obra, locação, manutenção, montagem, desmontagem, limpeza e 
operação de sistemas de projeção para o Festival de Cinema de Gramado, conforme serviços 
descritos neste Projeto Básico.  

As demais atividades estabelecidas no objetivo social da empresa, são extremamente distantes 
e plenamente incompatíveis com o objeto do edital, como segue em cópia: 

 

“(CNAE: 82.3.0-0/01-00) - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 
FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. (CNAE: 
59.1.1-1/02-00) - PRODUÇÃO DE FILMES PARA 
PUBLICIDADE. 
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(CNAE: 59.1.1-1/99-00) - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO. 

(CNAE: 79-1.1-2/00-00) – SERVIÇOS DE VIAGENS. 

(CNAE: 90.0.1-9/99-01)– PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E 
PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS E EVENTOS 
CULTURAIS. 

CNAE: 90.0.3-5/00-00) – GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES 
CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS. 

(CNAE: 90.0.1-9/03-00) – PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE 
DANÇA.” 

 

A empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA em sua QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, 
definiu e vinculou todas as suas atividades ao Cadastro Nacional de Atividades Econômicas – 
CNAE, mantido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao fazer o vínculo, 
definiu limites precisos ao exercício de suas atividades conforme o cadastro.  

ASSIM, resta claro a incompatibilidade (inexistência de correlação) entre todos os CNAES.  

No Anexo I deste Recurso é juntada a descrição detalhada das atividades contempladas em 
cada CNAE integrante do objeto social da empresa, para esclarecimentos adicionais. 

 

A seguir passamos a apresentar consultas públicas onde são informadas que a empresa FEITO 
PRODUÇÕES LTDA se apresenta como empresa que explora EXCLUSIVAMENTE as 
atividades de seu objetivo social. 
 
Consulta 1:  Site da empresa http://feito.com.br/site/?cod=o-que-fazemos . Segue 
Anexo I. 
 

O que fazemos? 
 
“Contratamos uma equipe capacitada, conseguimos a locação 
perfeita, fazemos a direção de produção, a direção e produção de arte 
e a cenografia para seu filme, cuidamos do transporte, do figurino, 
encontramos o ator ideal, contratamos um catering bacana, nos 
organizamos e planejamos o que deve ser adequado e fundamental 
dentro das necessidades do seu evento corporativo, feiras, 
convenções ou projetos artísticos e culturais, e no fim, transformamos 
tudo isso em algo muito além do esperado.” 
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O que é publicamente veiculado no site, no link indicado, caracteriza plenamente o exercício 
pela empresa da principal atividade definida no CNAE 82.3.0-0/01-00 - SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. 
 
• Contratar equipes; 
• Conseguir a locação; 
• Fazer a direção de produção, produção de arte e cenografia para o seu filme; 
• Cuidar do transporte; 
• Cuidar do figurino; 
• Encontrar o ator ideal; 
• Contratar catering bacana; 
• Se “organizar e planejar” adequado e fundamental do seu evento corporativo, feiras, 

convenções ou projetos artísticos e culturais   
 

Todas são atividades correlacionadas ao CNAE 82.3.0-0/01-00  . 

Não está evidenciado em seu sítio que a empresa exerce atividades especializadas que se busca 
contratar no processo: 

“OBJETO 1.1.Contratação de empresa para mão de obra, locação, manutenção, 
montagem, desmontagem, limpeza e operação de sistemas de projeção para o Festival 
de Cinema de Gramado, conforme Projeto Básico”. 

 

Consulta 2:  Atividade do CNAE 8230-0/01 no site IBGE – Anexo II 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-
cnae.html?view=subclasse&tipo=cnae&versao=10&subclasse=8230001 

 

“Hierarquia 

Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

Divisão:   82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO 
ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS 
PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 

Grupo:   82.3 Atividades de organização de eventos, 
exceto culturais e esportivos 

Classe:   82.30-0 Atividades de organização de eventos, exceto 
culturais e esportivos 

Subclasse: 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, 
exposições e festas 

Notas Explicativas: 
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Esta subclasse compreende: 

- as atividades de organização e promoção de feiras, leilões, 
congressos, convenções, conferências e exposições comerciais e 
profissionais, incluindo ou não o fornecimento de pessoal para operar 
a infraestrutura dos lugares onde ocorrem esses eventos 
- a gestão de espaço para exposição para uso de terceiros 
- a organização de festas e eventos, familiares ou não, inclusive festas 
de formaturas 

Esta subclasse “NÃO“ compreende: 
- os serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02) 
- as casas de festas e eventos (8230-0/02) 
- a organização, produção e promoção de eventos culturais (90.01-9/01, 
90.01-9/02, 90.01-9/03, 90.01-9/04, 90.01-9/05, 90.01-9/06 e 90.01-9/99) 
- a produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01)” 

 

Observa-se claramente nas notas explicativas que a subclasse a ausência de atividades “afins” 
e/ou com “correlação” com o objeto do edital.  

TODAS as atividades inclusas no respetivo CNAE são atividades exclusivas da categoria de 
responsabilidades técnicas dos profissionais registrados no Conselho de ADMNISTRAÇÃO, 
conforme iremos abordar e esclarecer na próxima consulta.  

 

Consulta 3: Consulta ao site CFA – Conselho Federal de Administração – Anexo III 

 http://documentos.cfa.org.br/arquivos/acordao_4_2012_3.pdf 

 

O acordão nº 4/2012 – CFA – Plenário trata da EMENTA:  Obrigatoriedade de registro 
cadastral das empresas que exploram serviços de organização e realização de eventos em 
Conselho Regional de Administração, abordada no Parecer Técnico CETEF nº 07/2021. 

A Conclusão:  “Pelo exposto, não restam quaisquer dúvidas de 
que as empresas de organização e realização de eventos 
exploram atividades compreendidas no campo da 
Administração, tanto que fazem parte da grade curricular de 
bacharelado em Administração, e sendo a profissão do 
Administrador alvo da fiscalização do Estado Brasileiro, logo 
por delegação desse, cabe ao Conselho Regional de 
Administração (CRA) da região onde são prestados esses 
serviços o dever de fiscalizar essas empresas e exigir que neles 
façam o seu registro cadastral, bem como contar com os serviços 
de um Administrador como Responsável Técnico.” 
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Em consulta pública ao Conselho Profissional Federal e Regional de Administração do 
CFA/CRA da empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA, constatamos que a empresa detém o 
registro nº 2512, visto a obrigatoriedade para o exercício da atividade de seu CNAE - 8230-
0/01, como apresentamos na consulta que segue, o que configura e materializa a sua 
“atividade fim” principal. 

 

Consulta 4: Consulta ao site CRA – Conselho Regional de Administração – Anexo IV 

https://cra-pr.implanta.net.br/servicosonline/Publico/ConsultaInscritos/ 

http://cfa.org.br/cadastro-nacional/ 

 

A consulta ao sitio, CRA/PR e CFA do CNPJ da Feito Produções Ltda, informou que a 
empresa esta regular perante o Conselho, 

Razão Social Número de Registro CRA 
FEITO PRODUCOES LTDA - EPP 2512 PR 

o que materializa sua atividade principal, voltada para o segmento de Administração e não de 
execução de prestação de Serviços especializados, conforme o objeto do edital, busca contratar. 

  

A seguir apresentamos consultas públicas nos sites dos principais conselhos de classe 
profissionais CREA e CAU, que as empresas e/ou os profissionais do seguimento do objeto 
do edital detém registros para as atividades do objeto do edital.   

 

Consulta 5:  Consulta ao site CREA/PR – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
Anexo V 

A consulta retornou em CNPJ ou RAZÃO SOCIAL não localizado, o que informa que a 
empresa não possui habilitação profissional, nem tem vínculo junto ao CREA de profissional 
responsável técnico, devido a ausência do registro, estando claro que a sua atividade fim 
principal não tem correlação e/ou enquadramento com a atividade dos profissionais de 
engenharia, NECESSÁRIOS para o exercício das atividades do objeto do edital. 

 

Consulta 6:  Consulta ao site CRA/PR – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
Anexo VI 

A consulta retornou em CNPJ ou RAZÃO SOCIAL não localizado, o que informa que a 
empresa não possui habilitação profissional, nem tem vínculo junto ao CRA de profissional 
responsável técnico, devido a ausência do registro, estando claro que a sua atividade fim 
principal não tem correlação e/ou enquadramento com a atividade dos profissionais de 
arquitetura, NECESSÁRIOS para o exercício das atividades do objeto do edital. 
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Na continuidade apresentamos consulta pública a ANCINE – Agência Nacional de Cinema, 
demonstrando o registro da empresa em sua atividade fim.  

 

Consulta 7: Consulta pública ao site ANCINE – Anexo VII  

http://sad2.ancine.gov.br/agenteeconomico/consultaViaPortal/consultaExternaAE.seam 

 

A consulta retornou que a empresa possui registro nº 23799, em situação regular, tendo como 
atividade principal “Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 
configurando e restando claro o exercício junto a ANCINE de sua atividade fim, definida em 
seu objetivo social do CNAE - 8230-0/01.  

 

Consulta 8: Consulta pública de dados cadastrais, bem como do alvará,  no site da fazenda 
municipal de Curitiba/PR – Anexo VIII 

http://dadoscadastraiscco.curitiba.pr.gov.br/frmExtrato.aspx?TipoExtrato=0 

http://dadoscadastraiscco.curitiba.pr.gov.br/frmDados.aspx 

 

A consulta retornou contemplando que a empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA possui 
cadastro e alvará de licença para exercer e atuar como “ESCRITÓRIO ADMNISTRATIVO” 
para o exercício das atividades estabelecidas nos respectivos CNAES contemplados no 
objetivo social de seu “Contrato Social”.  

Resta novamente evidente o ramo de exploração da empresa configurado e devidamente 
autorizado pelo município a exercer atividades tão somente e restritas ao seu objetivo social, 
voltado para o seguimento de ADMNISTRAÇÃO (organização de eventos) estando assim, 
desautorizada pelo município ao exercício de atividades distintas, como é o caso da atividade 
do objeto do edital. 

 

DO  QUESITO 2)  

 

A empresa não comprovou “qualificação técnica” compatível com o 
objeto licitado, conforme item 6.3.6 do edital. O atestado informa que 
a empresa prestou serviços em 2012 no ”Projeto Natal no Centro 
Histórico”. O atestado configura a CONTRATAÇÃO DE 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS c/ fornecimento sob a forma de 
subcontratação de todos os serviços. Não se observa no atestado 
“locação, manutenção, montagem, desmontagem, limpeza e operação 
de SISTEMAS DE PROJEÇÃO, conforme objeto edital. A empresa 
forneceu os serviços terceirizando empresas. Necessário fazer 
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diligências, solicitando cópias de contrato, notas fiscais, anotações de 
responsabilidade técnica, bem como esclarecimento junto ao 
emitente. 

Ao ler o atestado em toda a sua extensão, de forma ampla e pontual, observa-se claramente 
que a entidade SOLAR DO ROSÁRIO buscou contratar uma empresa que assumisse a 
responsabilidade de administrar o evento com o fornecimento de inúmeros serviços 
especializados de empresas que prestam serviços em eventos, sejam diretamente sendo 
contratados pelo proprietário do evento, que atua na organização, seja através da contratação 
de uma agência, uma produtora ou uma empresa organizadora de eventos, que é o caso 
concreto da relação entre a ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOLAR DO ROSÁRIO e a FEITO 
PRODUÇÕES LTDA.   

O fornecimento dos serviços que foram fornecidos ao contratante, foram por intermédio de 
subcontratações, terceirizações, sublocações, intermediações, não se configurando que a 
empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA detenha a capacidade de realizar distintos e dezenas de 
serviços que são realizados por empresas no mercado. 

Passamos a relacionar os serviços abaixo, descritos no atestado: 

 
1. Estrutura de Palco Externo 
2. Cenografia 
3. Iluminação 
4. Luz Show 
5. Som 
6. Painel de Led 
7. Conteúdo de Led 
8. Projeção 
9. Projeção Mapeada 
10. Decoração Natalina 
11. House Mix 
12. Engenheiro Eletricista 
13. ART 
14. Seguranças 
15. Ambulância 
16. Socorristas 
17. Grades de Proteção 
18. Máquina de sabão 
19. Máquina de Gelo Seco 
20. Produção 
21. Carregadores 
22. Limpeza 
23. Camarins 
24. Figurino 
25. Costureira 
26. Plotagem 
27. Adesivos 
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São 27 serviços especializado distintos. Para facilitar o entendimento, pode-se reunir em 
10(grupos) grupos de prestadores de serviços especializados da seguinte forma: 

 

Grupo Empresa Serviço especializado Entidade de 
Classe 

1 Estruturas 
metálicas 
temporárias 

Estrutura de Palco Externo; House Mix; 
Grades de Proteção e Camarins 

 

CREA/CAU 

2 Cenografia Cenografia 

 
CREA/CAU 

3 Iluminação Iluminação, Luz Show, Máquina de Gelo 
Seco e Sabão 

CREA/CAU 

4 Sonorização Som CREA/CAU 

5 LED Painel de Led e Conteúdo de Led 

 
CREA/CAU 

6 Projeção Projeção e Projeção Mapeada 

 
CREA/CAU 

7 Decoração Decoração natalina CREA/CAU 

8 RH – Recursos 
Humanos 

1. Engenheiro Eletricista e ART, Figurino, 
Costureira, Carregadores, Limpeza, 
Socorristas, Seguranças 

CRA/CFA 

9 Administração Produção CRA/CFA 

10 Gráfica Plotagem e adesivos     - 

 

A empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA em seu contrato com o contratante (emitente do 
atestado) atuou em atividade ADMINISTRATIVA com a realização da PRODUÇÃO 
(ORGANIZAÇÃO), com o fornecimento dos itens agrupados, através da intermediação c/ 
subcontratação (terceirização) de empresas dos grupos de Estruturas metálicas; Cenografia; 
Iluminação; Sonorização; LED; Projeção; Decoração, Gráfica e empresa RH – Recursos 
Humanos diversos.  

Ela não executou, não executa e “não detém capacidade técnica e operacional” além de seu 
objetivo social, até porque não tem aptidão, autorização de fornecimento nos cadastros, 
alvarás, etc., junto a Receita Federal e Municipal, JUCEPR, ANCINE, CRA/CFA, bem com a 
ausência destes junto ao CREA/CAU e demais conselhos reguladores das atividades 
pertencentes aos grupos. 

Enfim observamos, que se faz necessário e obrigatório realizar a devida diligência junto ao 
contratante para esclarecimento e materialização da evidente “não correlação” entre o que a 
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empresa de fato fez e o que esta descrito no atestado, sob pena de incorrer-se em um 
julgamento final equivocado, tornando-se injusto e ilegal, o que irá gerar INSEGURANÇA 
JURÍDICA ao contrato dos serviços especializados de PROJEÇÃO. 

Necessário, solicitar cópia do contrato, notas fiscais emitidas, ARTS/RRTS (anotações de 
responsabilidades técnicas) e registro dos atestados junto ao CRA/CFA para materializar a 
verdadeira atividade exercida pela empresa durante o cumprimento do contrato entre a FEITO 
PRODUÇÕES LTDA e a ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOLAR DO ROSÁRIO. 

 

DO  QUESITO 3)  

 

A EMBRATUR mantém cadastros de ORGANIZADORA DE 
EVENTOS e PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EVENTOS. 
A FEITO está cadastrada como ORGANIZADORA DE 
EVENTOS. Não foi cadastrada como PRESTADORA DE 
SERVIÇOS, devido ao seu objetivo social. 

 

A EMBRATUR, através da PORTARIA No 130, DE 26 DE JULHO DE 2011 do Ministério do Turismo 
estabeleceu a obrigatoriedade do Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur, o 
Comitê Consultivo do Cadastur – CCCad e dá outras providências. 

 

No Artigo 2º - O Cadastur abrangerá sociedades empresárias de qualquer natureza, sociedades 
simples, empresários individuais, profissionais autônomos, os serviços sociais autônomos, bem 
como cada uma de suas projeções em qualquer parte do País, e será: 

I – obrigatório para: 

d) organizadoras de eventos; 

Após consulta pública no site da EMBRATUR, link  

https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/pesquisar-
prestador/inicio?filtro=%7B%22currentPage%22:1,%22pageSize%22:10,%22sortFields%22:
%22nomePrestador%22,%22sortDirections%22:%22ASC%22,%22filtros%22:%7B%22noPre
stador%22:%22%22,%22localidade%22:6015,%22nuAtividadeTuristica%22:%22Organizado
ra%20de%20Eventos%22,%22souPrestador%22:false,%22souTurista%22:true,%22localidad
esUfs%22:%22Curitiba,%20PR%22,%22localidadeNuUf%22:16%7D%7D#pesquisar 

 
A consulta retornou com a informação de que a empresa detém o registro no órgão regulador 
CADASTUR com validade 22/03/2019 - 22/03/2021 para somente a atividade de 
Organizadora de Eventos. Mais um evidência que configura e limita a sua atividade ao 
segmento de ADMNISTRAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. 
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DO  QUESITO 4  

 

O edital não permite a SUBCONTRATAÇÃO, 
INTERMEDIAÇÃO ou TERCEIRIZAÇÃO dos serviços. O 
objeto é contratar uma empresa que EXECUTE OS 
SERVIÇOS. 

 

Como já abordado, nos diversos esclarecimentos dos QUESITOS anteriores a empresa FEITO 
PRODUÇÕES LTDA possui habilitação juridicamente, técnica e operacional no tocante a 
exercer as atividades de ORGANIZADORA DE EVENTOS, podendo neste exercício, 
exclusivamente administrar (gestão, produção, etc.), contratar fornecedores de uma terceira 
atividade e fornecê-los ao seu cliente sob as suas expensas e responsabilidade, o que não é o 
caso concreto.  

Se assim o fosse, teria a responsabilidade fiscal de solicitar a emissão de nota fiscal de seus 
fornecedores, cobrar o cumprimento pelos serviços especializados, solicitar que os 
fornecedores emitam anotações de responsabilidade técnica (ARTS/RRTS em seu nome, pois 
a mesma será o contratante (FEITO PRODUÇÕES LTDA), além de fiscalizar, etc., tão somente.  

Além de contratar um serviço de um terceiro, pagará pelo imposto que será contemplado na 
nota fiscal do seu fornecedor e terá que emitir nota ao seu cliente, somente com o texto, 
“ SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS”, não podendo emitir nota específica dos 
serviços especializados (PROJEÇÃO MAPEADA) que a GRAMADOTUR buscar contratar 
neste processo de licitação (OBJETO DO EDITAL), o que é dissonante, distante, “sem 
correlação”, causando total insegurança jurídica a GRAMADOTUR e a própria empresa 
FEITO PRODUÇÕES LTDA, que em caso de necessidade, “eventuais acidentes” gerar um 
problema legal sério as partes envolvidas.  

O edital não autoriza SUBCONTRATAR, INERMEDIAR ou TERCEIRIZAR o objeto do 
mesmo. 

 

Se não vejamos alguns itens do edital: 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

A participação na presente licitação implica a aceitação plena 
e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e 
a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do processo. 
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Se assume executar deverá emitir nota específica conforme o objeto do edital, o que 
não tem regularidade legal para fazer, pois pode emitir nota somente de organização 
de eventos....”. Como irá cumprir os preceitos legais acima, que ao participar, já iniciou 
o seu compromisso de estar habilitada, quando efetivamente não se encontra?  
 
Este é o caso, onde apresenta um contrato social com objetivo social “incompatível” 
com a parcela de maior relevância do objeto licitado. 
 
A Empresa FEITO PRODUÇÕES apresentou declaração de habilitação, declarando 
para fins do disposto no inciso VII do art. 4o da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do processo 
licitatório em epígrafe, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de 
descumprimento. 
 
Ao apresentar-se com objetivo social distante do objeto do edital, bem como apresentar 
atestado de capacidade técnica relativo ao seu objetivo social de ORGANIZAÇÃO DE 
EVENTOS, não está indo contra a sua declaração de “habilitação jurídica e qualificação 
técnica”? 
 
Entende-se aí um conflito a ser resolvido neste momento, de enquadramento e reforma 
da decisão de habilitar a concorrente, decidindo pela sua inabilitação, resguardando a 
segurança jurídica no processo e no consequente contrato e execução dos serviços. 
 
Isso não é uma mera irregularidade formal de documentos, são fatos objetivos e 
concretos. 
 
 
Do contrato a ser assinado pelas partes, Anexo 01 do edital,  extraímos: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Caberá rescisão do presente 
instrumento, sem que assista direito à contratada 
indenização de qualquer espécie, quando: 
 
II - A parte contratada transferir o presente contrato a 
terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
autorização do contratante; 

 
Da lei 8.666/93, base legal do processo de licitação, extraímos: 
 
 

Seção V 
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos 

 
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do 
contrato: 
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VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, 
a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 

 
 
Está claro e evidente que o licitante FEITO PRODUÇÕES LTDA, no entendimento da 
recorrente não possui habilitação para executar os serviços especializados, conforme 
ficou claramente esclarecido e comprovado pelas informações apontadas inúmeras 
vezes neste recurso 
 
Está evidente no item II da Cláusula Décima, ficando claro o impedimento da empresa 
em assinar, pois estará impedida de transferir a terceiros o cumprimento do objeto do 
edital e contrato.  
 
O edital, conforme item VI do Artigo 78 da Seção V- Da Inexecução e da Rescisão dos 
Contratos da Lei 8.666/93 (lei entre as partes),  “É CLARO” ao impedimento em 
subcontratar seja total ou parcial o objeto do edital, ou que se associe  a outrem.  
 
O edital, bem como a minuta do contrato, “não possui nenhum abordagem em todo 
o seu conteúdo que admita previamente”, o que na origem, resta claro o total 
impedimento da empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA em assinar o contrato, sendo 
necessário, INABILITAR A MESMA, conforme foi abordado em toda a extensão e 
esclarecimentos do recurso.  
 
 

DO  QUESITO 5  

 
A proposta final de preços, a empresa “NÃO DESCREVEU O 
OBJETO”, caracterizando omissão de responsabilidade sobre 
o mesmo, conforme é estabelecido no item 5.2.1 e item 5.21.2. 
do edital (Modelo de Proposta de Preços – Anexo 02).” 

 
Quanto a proposta apresentada ao final pela empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA, 
ficou evidente a sua omissão em transcrever a principal e mais relevante informação, 
que é o OBJETO DO EDITAL, onde a mesma ao assinar sua proposta, se compromete 
no que escreveu e o objeto é a referência entre o edital e seus anexos (Projeto Básico, 
etc.), onde é detalhado todo o conjunto de informações pertinentes a prestação de 
serviços. Ao omitir a descrição do objeto do edital a FEITO PRODUÇÕES LTDA 
“cometeu erro material”, o que desclassifica sua proposta, conforme definição no 
edital. (itens 5.2.1 e 5.21.2), como segue em cópia. 
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“5.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital ou contenham vícios insanáveis. 
 
5.2.1. Também serão desclassificadas as propostas que 
não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que identifiquem o licitante; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem 
omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 
dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo 
legal vigente.” 
 
5.21.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor 
classificado que, no prazo de 02(duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, conforme Modelo de Proposta de 
Preços – Anexo 02, devidamente assinada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
5.21.2.1. O não envio do documento de proposta 
adequada ao último lance ofertado ensejará a 
desclassificação do licitante, passando a Autarquia a 
convocação dos demais licitantes em ordem de 
classificação. 

 
Da minuta do contrato 
 
CLÁUSULA QUARTA – O Responsável Técnico deverá 
emitir documento de responsabilidade técnica de forma 
a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental 
pela execução dos serviços, conforme normas do órgão 
fiscalizador competente. O documento deverá ser 
registrado no órgão fiscalizador competente do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 
Parágrafo Único: A cópia do documento de 
responsabilidade técnica deverá ser apresentada 
devidamente quitada em 05 (cinco) dias após o início 
dos serviços, sob pena de o licitante arcar com todas as 
responsabilidades junto ao órgão fiscalizador 
competente, e multa contratual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total dos serviços. 

 
A ausência de descrição do objeto do edital na proposta final, é uma omissão de ponto 
essencial (item 5.2.1), onde a empresa, impedida de executar, bem como de emitir nota 
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de prestação de serviços especializados (somente de organização de eventos), estará 
gerando conflito de interesses no tocante as responsabilidades legais a serem firmadas 
em eventual assinatura e cumprimento de contrato para ambas as partes. 
 
É um vício que tornou a proposta desclassificada, pois restou estar em 
desconformidade com os requisitos estabelecidos no edital, conforme exigência 
estabelecida no Anexo 02 do edital (Item 5.21.2).  
 
Quanto a responsabilidade técnica 
 
A empresa contratada deverá apresentar conforme a Cláusula Quarta (minuta 
contrato) responsável técnico para assumir responsabilidade civil, penal, ambiental 
pela execução dos serviços. Se irá contratar um terceiro para executar, como irá 
apresentar ART onde a mesma é executora, quando não pode ser? Vai assumir 
responsabilidades de execução, quando um terceiro irá executar? Certamente não 
poderá, o que vai gerar um conflito de responsabilidades e insegurança jurídica a 
ambas as partes. 
 
 

 
 
É claro a posição o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti que aborda no “Acórdão 
642/2014-Plenário, TC 015.048/2013-6, relator Ministro-Substituto Augusto Sherman 
Cavalcanti, 19.3.2014” a questão da incompatibilidade entre o objeto do certame e as 
atividades previstas no contrato social das empresas licitantes, bem como a 
compatibilidade entre o fato ocorrido, materializado no atestado e o contrato social. 
 
 

Acórdão 642/2014-Plenário, TC 015.048/2013-6, relator Ministro-
Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 19.3.2014. 

 
“3. Para fins de habilitação jurídica, faz-se necessária a 
compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades 
previstas no contrato social das empresas licitantes. Para 
habilitação técnica, os atestados apresentados devem não 
apenas demonstrar uma situação de fato, mas, 
necessariamente, uma situação fática que tenha ocorrido em 
conformidade com a lei e com o contrato social. 
 
Representação formulada por sociedade empresária apontara 
possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de 
preços promovido pelo Instituto Nacional da Propriedade 

III – CASO DE JURÍSPRUDÊNCIA 
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Industrial (Inpi), destinado à contratação de serviços 
especializados para digitalização do acervo documental da 
entidade, entre outros. A controvérsia principal residiu na 
habilitação da vencedora do certame, que apresentara atestados 
de capacidade técnica com incoerência entre as datas de 
realização dos serviços mencionados nos documentos e a data 
em que a empresa registrou em seu contrato social o exercício 
de atividades correspondentes aos serviços licitados. O relator 
destacou que a Lei das Licitações exige o contrato social, 
devidamente registrado, entre os documentos necessários para 
evidenciar a habilitação jurídica dos licitantes, visando 
“justamente à comprovação de que a licitante tem a atividade 
comercial compatível com o objeto licitado”. Aos olhos do 
relator, o “objeto social da empresa delineado no contrato 
social devidamente registrado comprova não apenas o 
exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas 
também que a empresa o faz de forma regular. E nesse ponto 
ressalto que a Administração deve sempre prestigiar a 
legalidade. Não basta que a licitante detenha a capacidade 
comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em 
conformidade com a lei”.  
 
Nesse aspecto, assinalou que o Código Civil obriga o registro 
dos atos constitutivos da sociedade empresarial, com seus fins 
ou objeto, e, como decorrência lógica, “se a empresa decidir 
mudar de atividade empresarial, possui o dever legal de 
promover a alteração de seu objeto social e do respectivo 
registro antes de iniciar a prática dessas novas atividades”. 
Dessa forma, “ao exercer atividades em desconformidade com 
seu objeto social, devidamente registrado, a empresa também 
está agindo de forma contrária à lei, expondo a riscos todos os 
atores que com ela se relacionam”, em decorrência da 
possibilidade “de contratação de quem não é do ramo” e “de a 
empresa vir a se eximir da responsabilidade pelos atos 
praticados por seu gerente”. Voltando a atenção ao caso 
concreto, o relator reconheceu que, à época da contratação, a 
empresa já havia alterado o seu contrato social para incluir as 
atividades pertinentes ao certame. Contudo, os atestados 
apresentados no pregão diziam respeito à execução de serviços 
em época anterior à sobredita alteração, motivo pelo qual 
refletiam uma situação fática em desconformidade com a lei e 
com o contrato social. Portanto, não poderiam “ser 
considerados válidos para fins de comprovação perante a 
Administração”.  
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Assim, tendo em vista que o pregoeiro já havia sido alertado da 
ocorrência, mas considerando também a lacuna 
jurisprudencial sobre o assunto, o relator entendeu que não 
seria o caso de promover a audiência do agente público por ter 
acolhido os atestados irregulares. O Tribunal, seguindo a 
proposta do relator, julgou procedente a Representação e 
determinou à entidade o cancelamento da ata de registro de 
preço e que se abstivesse de prorrogar o contrato celebrado com 
a empresa ganhadora da licitação. Acórdão 642/2014-Plenário, 
TC 015.048/2013-6, relator Ministro-Substituto Augusto 
Sherman Cavalcanti, 19.3.2014.” 
 

 
O risco em preocupar somente com a questão comercial, pode ferir a legalidade do 
processo e prejudicar uma parte, ou ambas as partes, gerando insegurança jurídica. 
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Após esclarecer e expor as razões de fato e de direito, e, tendo comprovado através de 
documentos e de diversas consultas públicas:  
 
- A divergência entre o objeto do edital que se deseja obter contrato para executar 

serviços especializados e a “incompatibilidade” com o objeto do contrato social da 
empresa FEITO PRODUÇÕES LTDA; 

- A ausência de capacidade técnica e operacional compatível com o objeto do edital; 
- A ausência de comprometimento em executar o objetivo do edital, com a ausência 

da descrição do mesmo em sua proposta. 
 
A vinculação ao edital é lei que se impõe para o devido zelo da licitude e para 
resguardar a segurança jurídica do contrato que a GRAMADOTUR busca, devendo 
ser respeitado de forma a se fazer justiça, e proteger as premissas básicas da lei de 
licitações 8.666/93: 
 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 
 
Pede-se que a empresa seja declarada inabilitada do presente certame, pelo 
descumprimento do regramento do edital, “lei entre as partes”, bem como a sua proposta 
seja desclassificada. 
 
 
 
Florianópolis, 13/12/2019. 
 
 
A/V MIDIA LOCAÇÕES LTDA  
Marcelo Felipe Custódio / Representante Legal 
CPF: 522.343.559-15 
 
 
 
 

III – DO REQUERIMENTO FINAL 
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em
virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de
um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por
exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e
verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AV MIDIA LOCACOES LTDA
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AV MIDIA
LOCACOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/12/2019 17:22:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o
Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AV MIDIA LOCACOES LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1413915

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 12/12/2020 15:54:38 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 90921212191549180473-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015,
Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba8801abeff7138cc8c1a8516dfc060452007f119fc1a1c073b5fdb282d08c045efe34c4e2190e97d1adc6
25902822b133cf0e8f9cd7d8fa2924e0405d724345a 
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Esta página disponibiliza as classificações estatísticas nacionais, para temas
selecionados, usadas no sistema estatístico e nos cadastros administrativos do País e
as classificações internacionais a elas associadas.

Atividades EstruturaEstrutura

Este sistema de busca permite:

Pesquisar códigos ou atividades econômicas na CNAE. O usuário pode encontrar, a partir da digitação da descrição de uma dada atividade ou de
uma palavra-chave, os códigos das classes CNAE ou subclasses CNAE, que contêm as palavras digitadas, ou a partir da especificação de um
código, o conjunto de atividades a ele associadas;

Indicar a posição de cada código na estrutura da CNAE, incluindo o desdobramento de subclasses CNAE e as Notas Explicativas de seu conteúdo.

classificação

buscar todas as seções

Hierarquia

Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
-  as  atividades de organização e  promoção de feiras,  leilões,  congressos,  convenções,  conferências  e  exposições comerciais  e  profissionais,
incluindo ou não o fornecimento de pessoal para operar a infra-estrutura dos lugares onde ocorrem esses eventos

- a gestão de espaço para exposição para uso de terceiros

- a organização de festas e eventos, familiares ou não, inclusive festas de formaturas

Esta subclasse não compreende:
- os serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02)

- as casas de festas e eventos (8230-0/02)

- a organização, produção e promoção de eventos culturais (90.01-9/01, 90.01-9/02, 90.01-9/03, 90.01-9/04, 90.01-9/05, 90.01-9/06 e 90.01-9/99)

- a produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01)

Lista de Descritores
Registros encontrados: 12

BRASIL

   CNAE-Subclasses 2.3
classe

Seção: N ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Divisão:
82 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS
EMPRESAS

Grupo: 82.3 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Classe: 82.30-0 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Subclasse: 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Mostrar 10  registros por página

apresentação classificações documentação busca online estruturas links central de dúvidas

IBGE | Concla | Busca online https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse...

1 of 2 24/08/20 08:21



© 2020 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Anterior 1 2 Próximo

Código Descrição

8230-0/01 EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS EM FEIRAS

8230-0/01 ORGANIZAÇÃO DE FESTAS FAMILIARES; SERVIÇO DE

8230-0/01 ORGANIZAÇÃO DE FESTAS INFANTIS; SERVIÇO DE

8230-0/01 ORGANIZAÇÃO DE FESTAS; SERVIÇO DE

8230-0/01 ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS; SERVIÇO DE

8230-0/01 ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE ENCONTROS E CONGRESSOS; SERVIÇOS DE

8230-0/01 ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS; SERVIÇOS DE

8230-0/01 ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES; SERVIÇOS DE

8230-0/01 PARQUE DE LEILÃO DE GADO; ORGANIZAÇÃO DE

8230-0/01 PARQUE PARA FEIRAS AGROPECUÁRIAS; GESTÃO DE

IBGE | Concla | Busca online https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=subclasse...

2 of 2 24/08/20 08:21
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ACÓRDÃO Nº 4/2012 - CFA - Plenário 
 

1. PARECER TÉCNICO CETEF Nº 07/2011, de 29/11/2011. 

2. EMENTA: Obrigatoriedade de registro cadastral das empresas que exploram serviços de 
Organização e Realização de Eventos em Conselho Regional de 
Administração. 

3. RELATOR: Conselheiro Federal Hércules da Silva Falcão 

4. ACÓRDÃO: 

Visto, relatado e discutido o Parecer Técnico CETEF Nº 07/2011, de 29/11/2011, da 
Comissão Especial Técnica de Estudos de Fiscalização, constituída pela Portaria CFA Nº 
20/2011, de 17/03/11, alterada pela Portaria CFA Nº 77/2011, de 22/08/11, sobre a 
obrigatoriedade de registro em CRA das empresas que exploram serviços de Organização e 
Realização de Eventos, ACORDAM os Conselheiros Federais do Conselho Federal de 
Administração, reunidos na 8ª Sessão Plenária, realizada em 27/04/2012, por 24 (vinte e 
quatro) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário, ante as razões expostas pelos integrantes 
da citada Comissão, com fulcro nos arts. 15 da Lei nº 4.769/65 e 1º da Lei nº 6839/80, em 
julgar obrigatório o registro nos Conselhos Regionais de Administração, das empresas que 
prestam serviços de Organização e Realização de Eventos, por explorarem diversas 
atividades nos campos de atuação privativos do Administrador, especificamente, 
Administração Financeira, Administração Mercadológica, Administração de 
Material/Logística, Organização e Métodos, Recrutamento, Seleção e Administração de 
Pessoal, de acordo com o previsto no art. 2º da Lei nº 4.769/65. O Parecer Técnico da 
Comissão Especial Técnica de Estudos de Fiscalização fica fazendo parte integrante do 
presente Acórdão. 
5. Data da Reunião Plenária: 27.04.2012. 

Brasília/DF, 17 de setembro de 2012. 

       
!

          Adm. Sebastião Luiz de Mello  
                                                                                    Presidente do CFA 

          CRA-MS Nº 013 

    

 

         Adm. Hércules da Silva Falcão  
       Diretor de Fiscalização e Registro 
                    Conselheiro Relator 

                                                                                                    CRA-ES Nº 058 
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Consulta de Situação Cadastral - Agente Econômico
Fonte: SAD (Sistema ANCINE Digital)
Data/Hora: 22/08/2020 14:43:54

* Somente os primeiros 10 registros (CPF e CNPJ)

Registro CNPJ/CPF Razão Social/Nome Situação Atividade Principal Classificação Município UF Data do
Registro

Data Última
Alteração

23799 10.903.895/0001-28 FEITO PRODUÇÕES LTDA - EPP REGULAR Serviços de organização de feiras, congressos, expo
sições e festas

Brasileiro independente CURITIBA PR 19/04/2013 31/08/2015

Página 1 de 1SIG: Sistema de Informações Gerenciais 1Total de Registros:
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ALVARÁ Nº 1.484.620

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

                 A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para
Localização, conforme processo Nº 20-015853/2020, a:
FEITO PRODUCOES LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO - Nº: 000435

Taxação: COM   IND   SERV   
Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

IND. FISCAL: 14.062.003.000-1 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:17 10 567.780-4 CNPJ/CPF: 10.903.895/0001-28

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada
➠ Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festasN.82.3.0-0/01-00
➠ Agências de viagensN.79.1.1-2/00-00
➠ Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas

anteriormente
J.59.1.1-1/99-00

➠ Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticasR.90.0.3-5/00-00
➠ Produção de espetáculos de dançaR.90.0.1-9/03-00
➠ Produção de filmes para publicidadeJ.59.1.1-1/02-00
➠ Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturaisR.90.0.1-9/99-01

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE:  ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 
CURITIBA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

9669.1EB6.E1F6.4999-7.A4E6.F66C.782A.E9C0-0

ASSINADO ELETRONICAMENTE

1 de 1
A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação
e código CNAE.

É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração
de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na
legislação.

A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos
termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser
confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará
Comercial - dados.

IMPORTANTE :



ALVARÁ Nº 1.484.620

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

                 A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para
Localização, conforme processo Nº 20-015853/2020, a:
FEITO PRODUCOES LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO - Nº: 000435

Taxação: COM   IND   SERV   
Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

IND. FISCAL: 14.062.003.000-1 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:17 10 567.780-4 CNPJ/CPF: 10.903.895/0001-28

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada
➠ Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festasN.82.3.0-0/01-00
➠ Agências de viagensN.79.1.1-2/00-00
➠ Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas

anteriormente
J.59.1.1-1/99-00

➠ Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticasR.90.0.3-5/00-00
➠ Produção de espetáculos de dançaR.90.0.1-9/03-00
➠ Produção de filmes para publicidadeJ.59.1.1-1/02-00
➠ Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturaisR.90.0.1-9/99-01

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE:  ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 
CURITIBA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020
DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

9669.1EB6.E1F6.4999-7.A4E6.F66C.782A.E9C0-0

ASSINADO ELETRONICAMENTE

1 de 1
A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação
e código CNAE.

É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração
de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na
legislação.

A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos
termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser
confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará
Comercial - dados.

IMPORTANTE :


