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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 001/2020/MTI
Trata-se do Processo n° 96735/2020, cujo objeto é o “Planejamento da solução para Gestão
de Consignações em Folha de Pagamento(Sistema de Consignações), incluindo serviços de
implantação, automação de processos de negócio, sustentação da solução, manutenções
evolutivas, integração com sistemas legados, migração de dados, treinamento, transferência
de tecnologia, suporte e garantia das soluções supracitadas, sustentação de infraestrutura
tecnológica e serviços de apoio operacional ao negócio”.
Em atenção ao pedido de IMPUGNAÇÃO apresentado pela empresa
QUANTUM WEB TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao Edital do
Chamamento Público n° 001/2020/MTI, temos a informar o que segue:
1- RELATÓRIO DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante, se fundamenta na Constituição Federal e na Lei 8.666/91,
buscando seu direito de impugnar o edital, visto que alega existir ilegalidades, dentre elas
destacada, a transferência de tecnologia prevista no objeto do Edital, questiona também sobre
a necessidade de se manter uma equipe técnica local, sobre a necessidade de apresentar um
plano de ação para estar em conformidade com a LGPD e o item 01 do bloco documental
técnico de avaliação.
Sob estes argumentos, a Impugnante requer a suspensão do Chamamento
Público n° 001/2020, que o Edital seja adequado com os apontamentos acima.
II - DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO:
Primeiramente insta informar que a MTI é empresa pública regida pela Lei
Federal nº 13.303/2016 e seu Regulamento de Licitações e Contratos conforme explanado em
seu edital.
Os princípios da impessoalidade e da eficiência impõem que a empresa
estatal realize um procedimento competitivo para a escolha do particular adaptado às práticas
empresariais pertinentes à formação de parcerias estratégicas. O procedimento deve
contemplar requisitos de qualificação e critérios de julgamento de ordem técnica, financeira,
estratégica, dentre outros parâmetros que, a um só tempo, viabilizem a formação de parceria
mais vantajosa para a empresa estatal e a observância dos princípios contemplados no caput
do art 37 da Constituição Federal. Para tanto, a empresa estatal pode adotar arquiteturas
semelhantes às modalidades de licitação previstas na Lei n. 13.303/2016 ou estruturar um
chamamento público com etapas que variam conforme as características da oportunidade de
negócio, com maior ou menor grau de objetividade, inclusive com a possibilidade de
negociação e de manutenção do sigilo comercial em determinadas etapas.
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Verifica-se novamente, que a Impugnante se baseou em legislação diversa e
não aplicável ao presente caso, posto que esta Empresa Pública é regida pela Lei 13.303/2016
bem como seu Regulamento de Licitações e Contratos.
III - MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO:
A empresa estatal pode adotar arquiteturas semelhantes às modalidades de
licitação previstas na Lei n. 13.303/2016 ou estruturar um chamamento público com
etapas que variam conforme as características da oportunidade de negócio, com maior ou
menor grau de objetividade, inclusive com a possibilidade de negociação e de manutenção do
sigilo comercial em determinadas etapas.
Desta forma, conforme embasado no Art. 28, §3º, I da Lei 13.303/2016 em
conjunto com o Art. 7º, §2º do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI, aqui
transcrito:
“Art. 7° A contratação direta a que se refere o inciso II do Art. 6° deverá ser
precedida de divulgação pública ou de chamamento público.
(...)
§ 2° Em casos complexos, onde fica evidente a pluralidade de parceiros
e a dificuldade de definição de parceria específica ou quando
estrategicamente para a MTI seja oportuna a competição deverá ser
realizado chamamento público sobre o objeto da parceria a fim de
definir a melhor proposta comercial para a empresa.
(...)
A corroborar, acosta-se também o Art. 8º do Regulamento de Licitações e
Contratos da MTI, qual estabelece as etapas do Chamamento Público de Oportunidade de
Negócio:
Art. 8° O chamamento público de oportunidade de negócios deve, no
mínimo, observar o seguinte:
I - elaboração de edital com os critérios para a seleção do(s) parceiro(s),
que
podem
considerar,
entre
outros
aspectos,
proposta
econômico-financeira, plano de investimentos, custos de investimento e de
operação, plano de comercialização ou de posicionamento no mercado,
metas, metodologia, qualificação técnica e econômico-financeira dos
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proponentes, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento regional e
aderência ao programa de conformidade da MTI;
II - aprovação do edital pela Unidade Jurídica e autorização pela
autoridade competente;
III - publicação do resumo do edital no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso e, facultativamente, ainda em portal específico da MTI na internet e
das informações não sigilosas do modelo de negócios no sítio eletrônico
oficial da MTI, conferindo-se o prazo de, no mínimo, 10 (dez) dias úteis
para a apresentação das propostas; (Redação dada pela Resolução Nº
002/2020, de 20 de abril de 2020, do Conselho de Administração da MTI).
IV - avaliação das propostas por equipe da empresa previamente definida;
V - publicação da avaliação das propostas no sítio eletrônico oficial da
MTI, conferindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso e o prazo de
5 (cinco) dias úteis para contrarrazões;
VI - pareceres da área demandante e do (a) pregoeiro/comissão de
licitação/Unidade Jurídica sobre recursos e contrarrazões;
VII - decisão definitiva sobre a avaliação das propostas e seleção dos
parceiros pela autoridade competente.
A pretensa parceria está subsidiada na previsão constante no inciso II do §
3º do art. 28 da Lei das Estatais, onde trata da não aplicação dos procedimentos de licitação,
especificamente da inaplicabilidade de licitação, logo não serão aplicados ao presente caso as
diretrizes constante no art. 32 da Lei de Licitações, mormente com relação à minuta de
contrato.
1

Conforme perpetrado pela doutrina de Marçal Justen Filho , ante essa
destoante característica, tem-se nova hipótese de “contratação direta”, permissiva do
afastamento não somente da fase externa, competitiva da licitação, mas também das
exigências burocráticas atinentes à fase interna dos processos de contratação, quando
pertinente.
Cabe esclarecer que o objetivo é selecionar um parceiro estratégico, com
base nos critérios específicos e já estipulados, para modelagem de negócio na entrega de
serviços que também incluí o objeto do edital, e somente então assinar o contrato de parceria.
O contrato de parceria será reflexo da relação estabelecida durante a
elaboração do modelo de negócio, por isso é desnecessária uma minuta na presente fase.
1
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O modelo de negócio é um documento de seis capítulos principais, sendo o
primeiro que descreve a oportunidade de negócios e a escolha do parceiro, o segundo as
regras comerciais, seguido da especificação técnicas, planilha de custos e preços, acordo de
níveis de serviço e análise de riscos.
Neste documento também é estabelecido a matriz de responsabilidades
onde se demonstra as responsabilidades propostas pela MTI para a entrega da solução final.
No Anexo II, capítulo RECURSOS PRINCIPAIS, na página 33 do edital.

O processo objetiva selecionar um parceiro que necessariamente já tenha um
software conforme o entendimento, e esse software sua expertise no mercado entrará na
composição de um produto, em forma de uma solução completa, que agregará num combo
vários serviços, que estão listados acima. A composição desse produto deve agregar
responsabilidades dos dois parceiros para a entrega completa da solução.
A imagem abaixo, exemplifica como se compõe uma solução completa de
TI que perpassa por várias áreas dentro da tecnologia e agrega muitos serviços.
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A MTI não pode se tornar através de uma parceria estratégica um mero
vendedor de um serviço, mas junto com o pretendido parceiro, agregar uma série de serviços,
e o valor resultante se tornar um novo produto mais completo, diferente do que cada um
poderia entregar separadamente. Esse processo pode exigir integrações de sistemas ou mesmo
a criação de novos módulos complementares.
A próxima ilustração demonstra a diferença dos paradigmas, o mecanismo
atual logo acima, e abaixo o novo paradigma proposta para entrega de soluções de tecnologia,
nesse novo modelo com parcerias amparado pela nova lei.

O chamamento público para esse produto específico, é o mecanismo
utilizado em nosso regulamento e no processo para garantir maior transparência e
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isonomia.
A seleção do parceiro, pelo chamamento público, não implica em
compromisso de se firmar a parceria estratégica concretamente, pois o almejado parceiro
participará de todas as etapas do processo de celebração de parceria da MTI, inclusive as
aprovações e modelagem de negócio, no entanto, pode não haver consenso nas cláusulas que
serão estabelecidas de entrega do serviço que implique na não formalização da parceria, pois a
MTI sempre zelará pela melhor alternativa para seus parceiros.
O modelo de negócio é ato anterior ao contrato de parceria, e precisa seguir
os trâmites já instituídos na MTI.
A figura abaixo ilustra o processo de parceria, que se iniciará depois da
seleção do parceiro, que no caso é o próprio chamamento:

Necessário informar que a MTI realiza desde 2018 um amplo estudo sobre
as oportunidades desta lei, e sua aplicação no Brasil, seguindo as instruções dos órgãos de
controle do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual foi estabelecido um processo fixado a
partir das previsões constante no RLC/MTI e na Instrução Normativa, de fácil acesso no site
da MTI.
Este processo foi construído para garantir transparência, robustez e ser
completamente desinteressado com várias esferas de decisão para garantir que os valores e
princípios previstos para administração pública, venham a ser garantidos e respeitados. E tal
2
controle vai ao encontro o que preconiza o grande jurista Marçal Justen Filho :
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“É indispensável que a redução do formalismo e a flexibilização dos procedimentos de
contratação das estatais sejam compensados por mecanismos de controle igualmente
adequados e satisfatórios.”
Oportuno

destacar

o

que

preconiza

a Instrução Normativa nº

002/2019/MTI:

Para uma formalização de parceria, precisa-se definir uma oportunidade de
negócios, ou seja o inciso I, do art. 2º da IN. Neste caso é um produto voltado a gestão de
consignados, que foi deliberado como meta estratégica pelo Conselho de Administração da
MTI.
Ato contínuo, necessário justificar o porquê daquele parceiro específico,
com a finalidade de comprovar a inviabilidade do procedimento competitivo. Este é o ponto
mais crítico, porque a inviabilidade do procedimento competitivo não significa ausência de
concorrência, mas que precisamos selecionar nosso parceiro, com critérios objetivos, e
esse é o objeto da seleção portanto restrito apenas e tão somente a primeira fase do processo
de parceria estabelecido pela MTI, qual seja, a seleção do parceiro.
Portanto, a escolha do parceiro objetiva a criação conjunta de um produto
voltado a gestão de consignados, para abranger os serviços que serão prestados
conjuntamente, tal como o objeto deste chamamento. Assim, o modelo de negócio a ser
definido em fase posterior com o potencial parceiro deste Edital definirá o produto-serviço
final da parceria.

estatais: Lei 13.303/2016. Marçal Justen Filho, organizador. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
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Após a homologação do resultado com a escolha do parceiro, ato contínuo
serão assinados um Acordo de Intenção de Parceria e um Termo de Sigilo entre o parceiro
selecionado e a MTI, e a partir daí iniciaremos o processo de construção de um modelo de
negócio que visará a celebração de parceria, que poderá se concretizar ou não.
O processo de parceira, após escolha do parceiro, é outra etapa que envolve
a modelagem do negócio da “Gestão de Consignados” que será feita a quatro mãos, ou seja,
por todos os envolvidos, inclusive com aprovação do resultado final da Diretoria da MTI e do
Conselho de Administração, e ainda, análise jurídica pela assessoria jurídica em conjunto
com a Procuradoria Geral do Estado de MT, para só então, assinar o contrato de parceria.
Neste ponto é importante frisar que ao final do processo, se for viável e se
concretizar a assinatura do contrato com a disponibilização do novo produto no portfólio da
MTI, nada garante que este produto será contratado nem mesmo pelo nosso principal cliente.
É um risco inerente a qualquer empresa que atue em qualquer mercado, de
eventualmente não conseguir vender seu produto.
Desta forma, buscamos confeccionar um edital com base em estudo técnico
que definiu de maneira precisa o que realmente contempla o interesse público, sem olvidar
dos ditames legais.
Logo, passado este apanhado legal necessário para elucidação do
Impugnante acerca do procedimento, passamos a análise dos pontos impugnados:
3.1. - DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
No que tange a alegação de que o Edital aparentemente apresenta vício ou
ilegalidade quanto ao seu objeto, cabe esclarecer sobre o processo de parceria e o seu objeto.
“No intuito de selecionar, via chamamento público, empresas
qualificadas para a prestação de serviço referente à gerência de
empréstimos consignados realizados pelos funcionários da Empresa
Mato-Grossense De Tecnologia Da Informação, edital que rege tal
contratação, não pode determinar que a empresa realize a
transferência de tecnologia.”
A pretensa parceria está subsidiada na previsão constante no inciso II do §
3º do art. 28 da Lei das Estatais, onde trata da não aplicação dos procedimentos de licitação,
especificamente da inaplicabilidade de licitação, logo não serão aplicados ao presente caso as
diretrizes constante nos artigos inerentes da Lei de Licitações.
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Conforme perpetrado pela doutrina de Marçal Justen Filho , ante essa
destoante característica, tem-se nova hipótese de “contratação direta”, permissiva do
afastamento não somente da fase externa, competitiva da licitação, mas também das
exigências burocráticas atinentes à fase interna dos processos de contratação, quando
pertinente.
Cabe esclarecer que o objetivo é selecionar um parceiro estratégico, com
base nos critérios específicos e já estipulados, para modelagem de negócio na entrega de
serviços que também incluí o objeto do edital, e somente então assinar o contrato de parceria.
O objeto deste edital é:

Como já demonstrado nos parágrafos iniciais deste tópico, a MTI visa
selecionar um parceiro de negócios. O item “transferência de tecnologia”, a que o objeto se
refere, tão somente tem a ver com nivelamento de conhecimento tecnológico entre as equipes
técnicas dos parceiros, ou seja MTI e o possível parceiro advindo deste certame.
A MTI não trabalha com todas as tecnologia do mercado, e não domina
todos os frameworks utilizados em desenvolvimento de software, é um fato que este edital
não trouxe limitação ou direcionamento a tecnologias específicas, trazendo alguma
preferência, às tecnologias já de domínio da MTI. Deste modo, eventualmente o possível
parceiro que seja selecionado por esse processo, pode possuir uma ferramenta desenvolvido
em plataforma tecnológica que não seja de domínio da MTI. Deste modo, há previsão no
objeto que haja um comprometimento do parceiro selecionado em fazer repasse tecnológico
nesse nível a equipe técnica da MTI, para que haja nivelamento das equipes técnicas.
É natural, que em uma parceria de negócios, quando estes envolvem
tecnologia, que ocorra nivelamento entre as equipes dos dois lados, e pode ser que seja
necessário a MTI também realizar transferência de tecnologia ao possível parceiro.
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No ANEXO II, na página 33, consta a proposta de divisão de
responsabilidades inicialmente proposta sobre as atividades que serão desenvolvidas na
entrega deste produto a ser gerado pela parceria.
Replicamos novamente a matriz de responsabilidades proposta abaixo:

Referente à propriedade intelectual e todos seus direitos sobre o software de
gestão de consignados, os direitos pertencem ao proponente, e assim permanecerão mesmo
caso se finde uma possível parceria, o edital se refere apenas a novos ativos gerados na
prestação direta dos serviços aos futuros clientes, como dados gerados, que deverão ser dos
clientes, sendo a MTI como fiel depositário, documentos ou artefatos de especificação de
requisitos, modelo de processos, novos códigos ou módulos desenvolvidos pela MTI, ou a
pedido da MTI no âmbito da parceria ou na execução dos serviços. Conforme cita o item
11.1.2.:
“A INTERESSADA e os profissionais alocados na execução dos serviços
transferem à MTI, de forma incondicional, todos os direitos referentes à
propriedade intelectual sobre os documentos produzidos no âmbito do
contrato, inclusive para fins de registro no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial INPI.”
Deste modo esclarecido ao impugnante o entendimento referente a “transferência de
tecnologia” constante no objeto deste edital, e pacificado o entendimento sobre a
propriedade intelectual questionado no pedido de impugnação, diante do exposto,
deixamos de acolher tal pedido.
3.2. - DA NECESSIDADE DE SE MANTER EQUIPE TÉCNICA LOCAL
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A comissão esclarece ao impugnante, que o local de prestação dos serviços,
bem como o acordo de nível de serviços, será definido caso a caso, dependendo de cada
contrato que a MTI celebrar referente ao produto resultante da possível parceria, cujo
processo já foi explicado neste mesmo documento.
Na etapa de modelagem de negócios, será estabelecido os mecanismos,
preços e custos para cada forma de prestação de serviço possível, tanto presencial como
remota, etc. A idéia é permitir a flexibilidade do futuro produto gerado, caso seja formalizada
na parceria, e este produto/serviço possa ser aderente a diferentes necessidades dos clientes,
obviamente, com custos diferenciados em cada caso. Tanto a MTI como o possível parceiro,
tem a intenção de conquistar clientes, e deste modo, não podemos colocar obstáculos a
possíveis necessidades ou requisitos a serem atendidos numa possível contratação deste
produto. Já que a necessidade do cliente deverá ser uma prioridade a ser suprida pela parceria
de negócios.
É um pleito de um possível e importante cliente que é o Governo do Estado
de Mato Grosso, para ser melhor atendido por um empresa que presta serviços na área de
Gestão de Consignados, é necessário que disponibilize uma equipe técnica mínima para
atendimento local. Tão importante que foi ressaltado no edital para que o proponente possa
levar isso em consideração.
A impugnante deve se atentar que o presente caso não se trata de uma
aquisição, cuja a execução do serviço pode ser feita de forma remota como citado em sua
peça questionadora, mas sim do desenvolvimento de um produto a 4 mãos, de acordo com as
responsabilidades de cada parceiro.
Ademais, este item foi retificado, informando que trata-se de equipe técnica
de sustentação das soluções tecnológicas, que poderão ficar alocadas na estrutura física da
MTI,
conforme
se
verifica
no
link:
mti.mt.gov.br/documents/2458894/7592240/4º+AVISO+DE+RETIFICAÇÃO+-+12.05.20.p
df/679c3f9c-98e8-1de8-4796-a79a9f88ff37 sendo que o aviso de retificação circulou no
Diário Oficial do dia 13 de maio de 2020 na página 54.
Se a empresa perceber isso como um impeditivo para participar do certame,
lhe cabe não realizar uma proposta, visto que uma parceria de negócios, pressupõe a
conveniência para ambos os parceiros, conforme critérios técnicos e comerciais, que cabem a
cada instituição estabelecer de forma discricionária. Isto posto, é uma condição para a MTI
seja oferecida pela parceria, caso solicitado por um cliente a possibilidade de se ter uma
equipe presencial.
Diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.
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3.3. - DA NECESSIDADE DE SE APRESENTAR UM PLANO DE AÇÃO PARA SE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LGPD
A Lei nº 13.709/2018 é a legislação brasileira que regula as atividades de
tratamento de dados pessoais e que também altera os art. 7° e o art. 16 do Marco Civil da
Internet. A LGPD cria um conjunto de novos conceitos jurídicos (e.g. "dados pessoais",
"dados pessoais sensíveis"), estabelece as condições nas quais os dados pessoais podem ser
tratados, define um conjunto de direitos para os titulares dos dados, gera obrigações
específicas para os controladores dos dados e cria uma série de procedimentos e normas para
que haja maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamento com
terceiros
Foi publicada no DOU de 30 de abril, a MP 959/20, que prorroga a entrada
em vigor da LGDP - Lei Geral de Proteção de Dados para o dia 3 de maio de 2021. Esta é a
segunda prorrogação da norma que originalmente estava programada para o início de 2020 e
depois para agosto deste ano.
Apesar dessa prorrogação, é imperioso que a MTI se preocupe em seus
novos negócios com a aplicabilidade e as consequências que essa lei traz aos seus produtos
ou serviços, por isso, está manifestamente expresso neste edital, pois o ideal é que um novo
produto que venha a ser gerado pela MTI seja contemplando com os aspectos trazidos pela
nova lei.
O item foi retificado no edital para a nova redação, “A empresa deverá
apresentar, neste chamamento, plano de adequação do sistema e de seus módulos à LGPD
para cumprimento até o momento da exigibilidade da eficácia da referida Lei”
A própria impugnante em sua manifestação diz:
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Outrossim, diferentemente do alegado pela impugnante não se trata de uma
licitação, visto que o procedimento realizado visa a seleção de futuro parceiro, para firmar
parceria, que é uma das situações em que não é aplicável a licitação conforme prevê a Lei das
Estatais.
Cabe informar que o descumprimento da LGPD poderá gerar sanções e
penalidades, e considerando que a mesma irá entrará em vigor no máximo em 01 ano, a
depender dos encaminhamentos do Projeto de Lei 1.179/2020, é imprescindível que o
interessado já esteja se programando para implementação.
Assim as certificações ISOS 27001 e 9001 não bastam, e devem ser
analisadas em conjunto com a LGPD para que se confira um caráter completo de
implementação do modelo de negócio fundado na privacidade e proteção de dados pessoais
almejado pela LGPD.
Deste modo, conforme declarado pela impugnante, basta apresentar as
evidências, que esta cláusula já estará atendida.
Diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.
3.4. - DA QUANTIDADE DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
ELEGÍVEIS PARA PONTUAÇÃO
Convém informar que o presente procedimento é regido pela Lei das
Estatais, Regulamento de Licitações e Contratos da MTI e a Instrução Normativa nº
002/2019/MTI, e como dito linhas acima não há que se falar em aplicação da Lei 8.666/93,
portanto não se confunde com um procedimento licitatório.
No que tange a qualificação técnica a Lei 13.303/2016 no inciso II do art. 58
que:Art. 58.
A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes
parâmetros:
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I - (...)
II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou
economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de
forma expressa no instrumento convocatório;
Diferentemente do alegado pela impugnante, a Lei das Estatais não limita o
que pode ser exigido como qualificação técnica, apenas exige que os parâmetros sejam
estabelecidos de forma expressa no edital.
Complementando a legislação acima citada, o Regulamento de Licitações e
contratos da MTI, prevê que o edital do Chamamento Público deverá conter os critérios para
seleção, inclusive com relação aos requisitos da qualificação técnica (inciso I do art. 8º),
portando não há qualquer irregularidade/ilegalidade na exigência.
Também não há que se falar em violação ao “caráter competição da
licitação” pois não se trata de uma licitação.
Como dito o chamamento público para seleção de parceiro para futura
parceria advinda do inciso II do §3º do art. 28 da Lei das Estatais, refere-se ao capítulo que
trata da inaplicabilidade de licitação.
Cumpre informar que todos os requisitos exigidos possuem justificativa para
assim ser, e quanto ao questionamento da impugnante para o número apresentado de 350 mil
linhas a razão é que o número médio de linhas operado pelo principal cliente potencial da
MTI, que é o Estado de Mato Grosso tem esse número médio de consignações mensalmente.
Logo a exigência de comprovar que o proponente consegue administrar a
complexidade exigida no fluxo mensal de nosso principal e potencial cliente, garantindo a
expertise esperada de um potencial parceiro.
Após detida análise, esta comissão resolveu acolher o pleito do
impugnante, buscando aumentar a competitividade e garantir maior equidade de
condições aos participantes, resguardado o limite mínimo comprovado de 350 mil linhas
pelos motivos exposto, considerando os argumentos apresentados na peça impugnatória,
vem informar que acatará ao pedido exposto, bem como procederá com a retificação ao
edital para que o item 9.2. Fase de Avaliação/ Bloco Documental/ seja retificado:
ONDE SE LÊ:
Bloco Documental/Técnico
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Item

Descrição do critério

01

Atestados

Pontuação

Pontuação
máxima

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

Para
atribuição
da 100
pontuação
final
desse pontos
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,
e qualidade. Conforme ANEXO
sendo que os demais
VI deste edital.
receberão
pontuações
proporcionais, conforme a
fórmula:
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

01

Atestados

de

Pontuação

capacidade Receberá
técnica emitido por pessoa máxima

Pontuação
máxima
a pontuação 100
todos
os pontos
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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

proponentes
que
comprovarem ao menos
350 mil linhas. Conforme o
ANEXO VI deste edital

e qualidade. Conforme ANEXO
VI deste edital.
PDT - Pontuação Documental e Técnica

100

Dessa forma, o pedido foi acolhido, o Edital foi retificado qual circulou
no Diário Oficial de Mato Grosso no dia 26/05/2020, sendo que o Edital retificado já
consta no site da MTI.
3.5. - DAS ALEGAÇÕES QUANTO ÀS DIFICULDADES TRAZIDAS PELA
PANDEMIA
Esta comissão primeiramente gostaria de esclarecer que o certame está
sendo realizado pela MTI uma Empresa Pública do governo de Mato Grosso, e não do estado
de Rondônia como citado pelo impugnante.
Houve um equívoco de interpretação do edital por parte da interessada, no
que tange a forma de participação e recebimento de propostas que será única e tão somente
por via eletrônica, conforme descrito no edital:
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A segunda fase, referente à prova de conceito, caso necessário poderá ser
realizada por videoconferência, em comum acordo com os classificados, com cada prova
gravada para ser consultada posteriormente caso necessário.
O atual prazo para recebimento de propostas se finda em 05 de junho de
2020.
Diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.
III - CONCLUSÃO
Por fim, no que tange aos pleito da Impugnante, concluímos quanto aos
pedidos que:
1. Acolhemos o pedido do item 3.4, procedendo com a retificação ao
Edital;
2. Os demais pedidos não restaram acolhidos.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.
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