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Data: 17/02/2020 

Pedido de Esclarecimento 5. 

Licitação: Concorrência Melhor Técnica e Preço CRBio-01 nº 01/2020 

 

Considerando questionamento recebido, acerca da Licitação em referência. 

A empresa Diagrama Comunicações Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 74.155.763/001-48, 

encaminhou no e-mail compraselicitacoes02@crbio01.gov.br o seguinte questionamento: 

Questionamento 1: 

A Diagrama Comunicações Ltda-ME (CNPJ 74.155.763/0001-48) tem 25 anos de experiência na 

prestação dos serviços previstos neste edital e é especializa na área de Saúde. Caso vença este 

certame, prestará todos os serviços com equipe altamente qualificada, disponível para trabalho na 

sede do CRBio-01 e na residência dos jornalistas e assessores de imprensa da equipe na cidade 

de São Paulo. O gerenciamento administrativo (folha de pagamento, contabilidade, documentação 

etc) será feito a partir da sede própria da Diagrama, localizada à avenida Presidente Vargas, 583, 

sala 1714, Rio de Janeiro. A Diagrama não terá um escritório formal na cidade de São Paulo.  

Perguntamos se essa estrutura satisfaz às necessidades do CRBio-01 e ao previsto neste edital. 

 

Resposta: Conforme o item 7.3.4.1.4. retificado no dia 13/02/2020.  

A Contratada deverá apresentar: “ ...sede, filial ou representação dotada de infraestrutura 

administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e 

suficientes para a prestação dos serviços licitados, na cidade de São Paulo”. 

Conforme a pergunta apresentada pela Empresa acima mencionada e de acordo com o item do 

Edital, é necessário que haja infraestrutura administrativa e técnica adequadas para atendimento 

das demandas previstas no edital e anexos, não havendo, porém, necessidade de um escritório 

fixo e formal na cidade de São Paulo. 

 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020. 

 

Analista de Comunicação. 

 

Comissão Permanente de Licitação 

 


