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EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MTI)
5º AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação, vem através deste, retificar o EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE POSSÍVEL PARCEIRO Nº
001/2020/MTI (Gestão de Consignados), referente ao:
EDITAL:
SEÇÃO IX – CRITÉRIOS
MANIFESTAÇÕES

E

PARÂMETROS

PARA

A

SELEÇÃO

DAS

ONDE SE LÊ:
Bloco Documental/Técnico
Item Descrição do critério
01

Atestados de capacidade técnica
emitido por pessoa jurídica de
direito público e privado em papel
timbrado que possua em seu
conteúdo a descrição dos serviços
prestados, duração da prestação do
serviço e como estes foram
realizados comprovando sua
pontualidade
e
qualidade.
Conforme ANEXO VI deste
edital.

Pontuação

Para atribuição da pontuação final
desse quesito, serão apurados o
maior e menor número de linhas
mensais consignadas administradas
comprovadas entre os proponentes,
será atribuído 100(cem) pontos para
a proposta com o maior número
comprovado, sendo que os demais
receberão pontuações proporcionais,
conforme a fórmula:

Pontuação
máxima
100 pontos

PDT = 100 * Número de Linhas
Consignadas
Administrada
Mensalmente / Maior Número de
Linhas
Consignadas
Administrada Mensalmente
PDT - Pontuação Documental e Técnica

100

LEIA-SE:
Bloco Documental/Técnico
Item Descrição do critério

Pontuação

Pontuação
máxima
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01

Atestados de capacidade técnica emitido por
pessoa jurídica de direito público e privado
em papel timbrado que possua em seu
conteúdo a descrição dos serviços prestados,
duração da prestação do serviço e como estes
foram realizados comprovando sua
pontualidade e qualidade. Conforme
ANEXO VI deste edital.

Receberá a pontuação
máxima
todos
os
proponentes
que
comprovarem ao menos
350 mil linhas. Conforme
o ANEXO VI deste edital

PDT - Pontuação Documental e Técnica

100 pontos

100

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
ONDE SE LÊ:
48: Consulta de Log de manutenção de informações, com relatórios parametrizados, com
possibilidade de filtragem e identificação de usuários, IR, entidade, período, etc.
LEIA-SE:
48: Consulta de Log de manutenção de informações, com relatórios parametrizados, com
possibilidade de filtragem e identificação de usuários, IP, entidade, período, etc.
O Edital retificado na íntegra se encontra disponível no site: http://www.mti.mt.gov.br/.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Antônio Marcos da Silva Oliveira
Diretor-Presidente
Cleberson Antônio Savio Gomes
Diretor-Presidente Interino em substituição

