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Porto Alegre, 22 de maio de 2017. 

Assunto: Ref. Licitação – Concorrência nº. 01/2017 

 

Prezados Senhores, 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL – CRP/RS, para efeitos do certame licitatório em epígrafe, torna público a 

todos os interessados as respostas aos questionamentos recebidos por e-mail no dia 18 de maio do 

corrente ano, conforme segue: 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação (T.I) para 

prestação de serviços de análise e desenvolvimento de sistema em tecnologia PHP, com 

posterior suporte e manutenção, para atendimento às demandas descritas no anexo I e II do 

presente edital – termo de referência e projeto para desenvolvimento do novo site/portal do 

CRP/RS, consoante estimativa de 1.488 horas técnicas de trabalho a serem disponibilizadas por 

equipe de profissionais designados para as atividades. Após entrega do objeto deverá prestar 

manutenção e suporte durante a vigência do contrato de 20 horas técnicas mensais.  

 
Questionamentos recebidos:  
 

1 - Poderão ser computadas qualificações de diferentes profissionais para compor os perfis 

solicitados no item de Qualidade da equipe técnica a ser disponibilizada para a execução dos 

serviços? 

Resposta CRP/RS:  

A pergunta não está muito clara, de antemão, o que pode ser respondido é que o 

edital exige a indicação e disponibilização de equipe conforme consta no item 4.1 “b” e 

4.4 “b” do edital”, não sendo possível pontuar para esses quesitos, com outro tipo de 

profissionais que não sejam os exigidos de acordo com o projeto básico que foi 

desenvolvido par ao CRP/RS. 

EDITAL: 

4.1. 

b) Qualidade da equipe técnica a ser disponibilizada para a execução dos serviços: 

indicação da equipe técnica que será responsável pela execução dos serviços, com a 

apresentação de currículo vitae dos profissionais e os diplomas/certificados relativos às 

suas especialidades/titulações, acompanhada de declaração formal assinada pelos 

profissionais indicados, firmando a sua futura disponibilidade para a execução dos 

serviços. 
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4.4. A empresa vencedora, antes da assinatura do contrato com o CRP/RS, deverá comprovar 

a efetiva vinculação dos profissionais que compõem a equipe técnica apresentada para efeitos 

de pontuação técnica na licitação, mediante prova de vinculação através do contrato social, 

quando sócios(s) ou assinatura da CTPS, quando empregado(s). 

b) Qualidade da equipe técnica a ser disponibilizada para a execução dos serviços: 

Pontuação Máxima 

Pontos 

Unitários  
  

Gerente de Projetos: 

23 

4 
Formação Superior, Especialização ou Pós na 

Área de Informática, reconhecido pelo MEC. 

10 
Certificação PMP: Project Management 

Institute – PMP – Project Professional 

7 Scrum Alliance – Certified Scrum Master 

2 

Experiência de mais de 5 anos em gestão de 

Projetos, comprovado através de curriculum 

vitae 

     

Analista de Sistemas: 

20 

4 
Formação Superior, Especialização ou Pós na 

Área de Informática reconhecido pelo MEC. 

7 
Certificação CSPO (Certified Scrum Product 

Owner) 

7 

Certificação International Requirements 

Engineering Board – CPRE-FL – Certified 

Professional for Requirements Engineering 

Foundation Level 

2 

Experiência de mais de 5 anos em análise de 

sistemas, comprovado através de curriculum 

vitae 
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Desenvolvedor PHP: 

7 7 

Experiência de mais de 5 anos de 

desenvolvimento de sistemas em linguagem 

PHP, comprovado através de curriculum vitae 

     

Analista de Testes: 

14 

6 
Certificação ISTQB – CTFL – AT: Certified 

Tester Foundation Level – Agile Tester 

6 
Certificação ISTQB – CTFL: Certified Tester 

Foundation Level 

2 

Experiência mínima de 2 anos em Testes de 

Software, comprovado através de curriculum 

vitae. 

     

Web Designer \ Desenvolvedor UX: 

6 6 

Experiência de mais de 5 anos atuando como 

Web Designer, comprovado através de 

curriculum vitae. O currículo deve comprovar 

também atuação em Design de projetos  para 

dispositivos móveis (mobile) e sites 

responsivos. 

 

Sem mais, 
 
 

Silvio Augusto Iensen 
Presidente da Comissão de Licitação 

 


