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ATA DA FASE DE HABILITAÇÃO  E COMUNICADO ABERTURA  

PROPOSTAS TÉCNICAS  
 

LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 
 
 

OBJETO: 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 edital – termo 
de referência e projeto para desenvolvimento do novo site/portal do CRP/RS, consoante 
estimativa de 1.448 horas técnicas de trabalho a serem disponibilizadas por equipe de 
profissionais designados para as atividades. Após a entrega do objeto deverá prestar manutenção 
e suporte durante a vigência do contrato de 20 horas técnicas mensais. 
 
  Aos 03 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, na sede do 
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, Av. Protásio Alves, 2854, auditório, Porto Alegre, 
às 14h30min, foram reabertos os trabalhos pela Comissão Permanente de Licitações, integrada 
neste ato pelos seguintes membros: Silvio Iensen, conselheiro presidente, Evelise Arispe e  
Junior Poegere  na condição de membros da CPL e Belisa Giorgis representante da área 
requisitante. 
 
  Aberta a sessão para exame da documentação reapresentada  e parecer da área 
requisitante foram consideradas HABILITADAS para a fase subsequente do certame as 
empresas: DNA TECNOLOGIA LTDA e TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO LTDA – ME, em conformidade com as exigências do edital. 
 
  Fica aberto o prazo recursal de cinco dias uteis a contar do dia posterior a 
veiculação da presente ata, para eventuais interessados. Não havendo recursos, fica designada a 
data de 10/08/2017, quinta-feira, às 15 horas, para abertura das propostas técnicas.    
 

Nada mais sendo tratado, foram encerrados os trabalhos às 16 horas, sendo assinada a 
ata pelos integrantes da Comissão e os demais presentes neste ato. 
 
 
 
Silvio Iensen – Presidente CPL 
 
 
 
Evelise Arispe de Campos – Membro da CPL 
 
 
 
Junior Poegere – Membro da CPL 
 
 
 
Belisa Giorgis – representante da área requisitante 


