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       ESCLARECIMENTOS LICITAÇÕES 

 
Carta Convite 07/2017  (Menor Preço) 
Abertura: 13/09/2017, 14h30min 
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de 
tecnologia da informação para desenvolvimento de intranet corporativa e do site 
institucional do crbio-03. 
 
Perguntas e Respostas 
 
01/09/17 (licitante 1) 
 
“Gostaria de saber se preciso fazer algum cadastro prévio para licitar” 
 
CRBio-03: Sim, as empresas não convidadas deverão possuir CRC emitido pelo Sicaf 
em atenção ao item 3.1 do edital: 
 

3.1 Somente poderão participar da presente licitação as empresas do ramo 
pertinente ao objeto, cadastradas ou não, escolhidas e convidadas pelo CRBio-
03, e aos cadastrados que   não       tenham sido formalmente convidados, desde 
que estejam cadastrados no CRBio-03 ou no sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores (Sicaf) e que solicitem o 
Convite             com     antecedência de até 24h da apresentação das propostas. 

 
Como o CRBio-03 não possui cadastro próprio para emissão de CRC, a empresa que 
não for convidada deverá possuir o CRC emitido pelo Sicaf e manifestar interesse em 
participar da licitação com antecedência de até 24h da apresentação das propostas. 
 

 
01/09/17 (licitante 1) 
 

“Gostaria de saber se no item 6.1.10.4 Jornalista, se o Curso Superior de Comunicação 
e Multimeios se encaixaria como um curso de Comunicação Social.” 
 
CRBio-03: Conforme especificado no item 6.1.10.4 o que se quer é um Jornalista 
fazendo parte da equipe técnica. Assim a formação deverá ser Curso Superior em 
Comunicação Social – habilitação Jornalismo. 
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