
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 7ª Região

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS – LICITAÇÃO Nº 04/2016.

OBJETO: Contratação de assessoria jurídica especializada em Direito Público, através de
escritório  de advocacia  com sede ou filial  em Porto Alegre/RS,  composto essencialmente por
advogados  especialistas  em  Direito  Público  e  outras  áreas  afins,  para  prestar  assessoria  e
consultoria jurídica permanente ao CRPRS, atuando no assessoramento preventivo,  periódico,
remoto e presencial, bem como no contencioso judicial, conforme Memorial Descritivo – Anexo I
do presente edital.

Aos 04  dias do mês de agosto do ano de dois mil  e dezesseis, na sede do Conselho
Regional de Psicologia da 7ª Região, Av. Protásio Alves, 2854, Porto Alegre, às 17:00 horas foram
abertos os trabalhos pela Comissão Permanente de Licitações (CPL), integrada neste ato pelos
seguintes membros: Anderson Laurindo da Silva Comin na condição de conselheiro presidente,
Evelise  Arispe  de  Campos e  Ewerton  Fraga  Dornelles para  análise  da  documentação
apresentada pelas empresas licitantes que acorreram ao certame e promoção do julgamento da
fase de habilitação.

A seguir,  foi procedida a abertura dos envelopes nº 2 (propostas técnicas) que passou
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação para inicial rubrica e contagem das laudas,
sendo:

1. Pizzolatto Advogados: 111 (cento e onze) laudas;
2. Veloso e Advogados Associados: 55 (cinqüenta e cinco) laudas;
3. Barbieri, Rudnick e Silva Advocacia: 02 (duas) laudas.

Considerando  as  pontuações  indicadas  pelos  participantes  Barbieri,  Rudnick  e  Silva
Advocacia,  17 (dezessete) pontos,  Veloso e Advogados Associados,  40 (quarenta) pontos,  as
propostas técnicas serão automaticamente desclassificas, conforme item 4.2 do edital, em função
do não atingir o mínimo exigido de 50 (cinqüenta) pontos.

Dispensa-se a conferência da pontuação indicada por Pizzolatto Advogados, haja vista o
fracasso do certame, por não ter o mínimo de três propostas válidas. 

Fica, desde já, determinada a republicação do certame e as respectivas informações a
serem publicadas no site do CRPRS.

Fica aberto o prazo recursal de dois dias úteis a contar do dia posterior a veiculação e
publicação da presente ata, para eventuais interessados.

Nada mais sendo tratado, foram encerrados os trabalhos às 17:40, sendo assinada a ata
pelos integrantes da Comissão e os demais presentes neste ato.

Porto Alegre, 04 de agosto de 2016.

Anderson Laurindo da Silva Comin
Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Evelise Arispe de Campos 
Membro da Comissão Permanente de Licitações

Ewerton Fraga Dornelles
 Membro da Comissão Permanente de Licitações

EMPRESAS LICITANTES:

Pizzolatto Advogados - Mauro Alexandre Pizzolatto
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