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pROCESSO 5G-pRC-2o19/o11s6

AVALIAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

T

Membro do

tUlOûltllO ft

Rqciodnio Bó¡ico
NotdMóximo:oo1o

o) Lógico e clorezo de exposição;
b) Contiltêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de loluçõo
opresentodo;

O:

1

nöo qtende

o 3: otende pouco

G

4 o 8: otende

c) Relevôncio dos re¡ultodos oprerentodor.

tUIOUltltOa

9 o 10: qtende com
excelêncio

PlonodeAçöo

E¡trotéglo de Relocionomento com o Mfd¡o
rrt

NotoMóx¡mor

<Ì

o

o

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

oo7

o: nõo otende

o

!

o
Ê
o

Cù

b) Conlistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de loluçöo
oprerentodo;

I o 3: dtende pouco

,)

o

!

c) Relevôncio dos resultodos oprerentodor;

L-

4 o 6: otende

-e

o

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodor.

tUIOUltllO ¡¡

7: otende com qcelêncio

Plono deAçûo

Ações o serem de¡envolvido¡ pêlo

controtodo
NotoMóx¡mo:Oq5

o) Lógico e clorezo do exposiçðo;
b) Conshtêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
opresentodo;
c) Relevôncio do¡ re¡ultodo¡ opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodor.

or nõo otende

t o 2¡ otende pouco

3 o 4r qtende

5r otende com orcelêncio
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PROCESSO 5G-PRC-2o19/org6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

!ûEOUEllrOaT PlonodeAçõo
Mqteriol¡ o serem produzidos

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

O:

b) Consistêncio dos reloçóes de cquro e efe¡to
entre problemo e proposto de loluçôo
opresentodo;

3 o 4: otende

d) Agilidqde e eficócic do¡ medidos odotodos.

túEOOElllO

o

o
o
!

NotoMóx¡mõ¡oo5

I o 2: otende pouco

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodos;

6
!f

nõo otende

¡:

5: otende com excelêncio

Þlono de Açõo

Oportunidode de mfdlo positivo

o

c
o

o'
c¡

!

O:

não otende

Notodeoog

o) Lógico e clorezo do exposição;
1

-9

o

o 3: otende pouco

4 o 7: otende

b) Relevôncio e pert¡nêncio do¡ itens
opresentodos com exercício criqtiuo.

I

5

o 9: qtende com
excelêncio

tUEOUEllfO

a¡

Plono de Ação

ldentificcçõo de riscos
O:

nöo otende

NotoMóximorCog

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;
1

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
aprerentodos com exercício criqtivo.

o 3: otende pouco
4 o 7: otende

8 o 9: qtende com

excelêncio

5
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pRocEsso sc-pRc-2o19/olg6

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTET

Membro do

OUEIEO

a

Anóli¡e de imogem

NotoMóximo:OolO

o
o

o

o) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

O: nôo

otende

o

!

o
c
o
cl
o

!

o

E

1

b) Consistêncio dos reloçöes de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncío dos resultqdos opresentodos;

o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 q lO: otende com
excelêncio
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pROCESSO SG-pRC-2o19/o1lB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tlllOUttlrO

t¡ Prlnclpois Cllenter
NotqMóx¡mo:oq3
o: nõo otende

o) Porte, trodiçõo e conceito do¡ cliente¡ otuoi¡
do licitonte;

l: otende pouco

b) Conceito dol produtos e/ou rerviçor dot
cliente¡ otuoi¡ do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoção de¡¡e¡ no sociedode,

tUlOUtt¡tO ù

2: qtende

3

3: otende com excelêncio

Estn¡turo Ffsico: lnstoloções, infroe¡truturo e recunos moterioi¡

¡ô

o

O:

nöo otende

NotoMóx¡mqr Oo3

o

o

!

o

c

o
cl

Adequoçöo dol inltoloções, do infroestruturo e
do¡ recurro¡ moterio¡r que eJtoröo ò dkporiçöo
do execuçöo do contrqto.

Ito

l: dtende pouco
2r otende

'l

5

3r otende com excelêncio

-9

o

lUlOUt$fO ¡¡ Sistemóticq

Adequoçdo do ¡i¡temático de otendimento
pelo licitonte em ruo soluçõo (viobilidode de
implementoçõo, efetividode dos meio¡ e
procersoJ e demoir formos que comprovem o
copocidode de qtendimento.

tUlOUttltO

de Atendimento

Or

nöo stende

l¡ dtende pouco
2r otende

NotoMóximoroo3

--)

a

3¡ qtende com qcelêncis

a¡ Quolificoçöo do Equipe de Profi¡¡ionois
NotqMóximq:oq6

Cálcuto ari.timético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6
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PROCEsso sc-pRc-2ot9/ong6

AVALhçÃO DE PROPO5TA TÉCN|CA

LICIÏANTE:

ì

T

Membro do

TUBOUltlrO

t¡

Rqciocfnlo Bósico
NotoMóx¡mo:odlo

o) Lógico e clorezo de exporiçäo;

O:

b) Consistêncio dos reloçõel de couso e efeito
entre problemo e propoJto de loluçõo
opresentodo;

nöo otende

I o 3: otende pouco

7

4 o 8: otende

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodor.

tUlOUttlÍO

9 o tO: otende com
excelêncio

a

Plono de Açöo

Estrotfuio de Relocionomento com o Mfdio
6
E'

o

to
o

c
o

CI

NotqMáx¡mq:

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;
b) Conlistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
oprerentodo;

O¡

I d 3r otende pouco

o

!

L

c) Relevôncio do¡ rerultodo¡ opresentodos;

oo7

nôo qtende

4 o 6r otende

+

-9

o

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

tUlOÜltllO ù

7: otende com excelêncio

Plono de Açôo

Ações o ¡erem desenuolvidor pelo controtodo
Noto Móximo.o d 5

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;
b) Consistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçôo
opresentodo;
c) Releuôncio dos re¡ultodos oprerentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidor odotodos.

O¡

nõo otende

I o 2r otende pouco

3

o 4: stende

5: otende com qcelêncio

1
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PROCESSO

sc-pRc-2o19/olg6

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

D
vva-t

Membro do

IUEOUEIIIO

a¡

Plono de Açõo

Moteriois o serem produzidos

q) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

O:

b) Consistêncio dos reloções de cousq e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo

1

nöo otende

NotoMóximo:oo5

o 2: otende pouco

oprerentodo;
c) Relevôncio dos resultodos opresentqdos;

3 o 4: otende

d) Agilidode e eficóciq dos medido¡ odotqdq¡,

n
!t

!üIOUE lrO

o

o

o
!

¡:

4

5: otende com excelêncio

Plono de Açõo

Oportunldode de mfdiq porÍt¡uo

C¡

t
o

o.

to

O:

nöo qtende

NotodeOog

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;
1

-9

o

o 3: otende pouco
4 o 7: qtende

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodor com exercício criotivo.

I

+

o 9: stende com
excelêncio

tûlOüllltO a¡

Þlono de Açöo

ldentificoçôo de riscos
O:

nöo otende

NotqMóximoroog

o) Lógico e clqrezo de exposiçôo;
1

o 3: otende pouco
4 o 7: otende

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
oprerentodos com exercício criotivo.

I

o 9: otende com
excelênciq

Y
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PROCESSO 5G-pRC-2o19/onB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

(-,

l, t'.\

Membro do

QUEIIIO

a

Andli¡e de imogem

NotoMóximo:oolo

o
o

o

q) Lógicq e clorezq do exposiçöo;

O:

nöo otende

o

!

o
c
o

I o 3: otende pouco

ê
o

Þ
L

-9

o

b) Consistêncio dos reloções de cousc e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;

c) Releuôncio dos resultodos oprerentodos;

4 q 8: otende

9 o lO: otende com
excelêncio

Y

&

folhd 4/4

GO\BÌO æ Ssl,& Dt tO

PÀtaO
:!aH,å&
D!æ1é-:ú
l-':¡OÀAE !E C!r!,lL:f, (Á<ìù

Licitoçõo Asessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg,

-

Concorrêncio ne O2l2o2o

-

PROCESSO SG-pRC-2O19/ofl86

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

O$x

Membro do

tUl0ütllfO

r¡ Principols Cllenter
NotqMóximo:oo3
o: nõo qtende

o) Porte, trodiçäo e conceito dos clientes otuqis
do licitonte;

1¡

b) Conceito dor produtot e/ou serviços dos
clientes otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçðo de¡ses no sociedode.

tU¡OültlÍO ù

otende pouco

'1
.-l

2r otende

3¡

otende com excelêncio

E¡truturo Ffsico: lnstoloções, fnfroestruturo e recursos moterloí¡

rrì
o: nõo otende

o

NotqMóxirnq: oq3

o

Îto
o

o

Adequoçöo dos instoloçõel, do infroestruturo e
do¡ recur¡os mqterioi¡ que ertorðo ò disposiçõo
do execução do controto.

lr otende pouco
2: otende

-)

'a

CL

tLo

3: otende com qcelêncio

-9

o

tUIOUltlIO r¡ Si¡temótico de Atendtmento

Adequoçöo do si¡temótico de qtendimento
pelo licitonte em suo soluçõo (viobilidode de
implementoçðo, efetividode do¡ meios e
procesto5 e demois formor que comprovem q
copocidode de qtendimento,

tUBOUt$fO a¡ Quolificoçõo

O¡

nöo otende

l: otende pouco

NotaMóximo:oq3

I

2r qtende
3: qtende com o<celêncio

do Equipe de Profi¡sionois
NotqM6x¡mo:oo6

Cátcul.o aritiméti.co com base nas regras dos

itens 4.6 e 4.7

Notodeoq6

4Ïc
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PROCESSO SC-pRC-2o19/ofl86

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

I

T

5q 13

Membro do

llllOü!$fO rr

Rociocfnfo Bósieo
NotqMóx¡mq:oo10

o) Lógico e clorezo de exporiçöo;
b) Consistêncio dos reloçõel de cou¡o e efeito
entre problemo e proposto de loluçöo
opresentodo;

O:

não otende

I o 3: otende pouco

v

4 q 8: qtende

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ opresentodos.

,UlOultlfOa

9 o lO: otende com
excelêncio

PlonodeAçðo

E¡trotégio de Relqclonomento com o Mfdlo
rn

ç
o

o

Ito
o

c
o

fl

NotoMóximqr oo7

o) Lógico e clorezo do exposiçdo;
b) Consistêncio dos reloçõel de couso e efeito
entre problemo e proporto de lolução
oprerentodo;

o: ndo otende

t q 3r otende pouco

Ç,

o

!
!

c) Relevôncio dos resultodo¡ oprelentodos;

4 o 6: otende

ö
d) Agilidode e eficócio dqs medidos odotodos.

tU¡OUltllO ù

7: qtende com o<celêncio

Plono de Ação

Ações o serem derenvolvidor pelo controtodo
NotqMóx¡mo:oq5

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;
b) Conlistêncio dol reloçõet de couso e efeito
entre problemo e proposto de roluçäo
opresentodo;
c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ opresentodor;

d) Agil¡dode e eficócio dos medido¡ odotodo¡.

o: nöo otende

I o 2r otende pouco

3 o 4¡ dtende

5r dtende com ãcelênclo

4

GOIB\O

ÞO

&

:E' E¡ü

!ì iFÀÞE

Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg.

-

folhq 2i4

ßf ¡m DE 9iO PÂUO
D: È118: õ
9E (arß:nt:ÀçÀt

Concorrênciq ne ozlzo2o

-

PROCESSo 5c-pRc-2o19/ot1g6

AVALhçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA
LICITANTE;

?

Membro do

IUEOûEtllO

a¡

Plono de Açõo

Moterlol¡ o serem produzldos

o) Lógico e cldrezq do exposiçõo;

O:

b) Consistêncio dos reloçöes de cousq e efeito
entre problemo e propolto de soluçõo

1

nðo qtende

o 2: ctende pouco

opresentodo;
3 o 4: qtende

c) Relevôncio do¡ resultqdor oprerentqdor;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotqdqs.
6
tt
o

o
o
!

tUEOUEtIfO

¡:

NotoMóximo:oos

4

5: qtende com excelêncio

Plono de Açõo

Oportunidode de mfdlo positiuo

o
Ê

o: nóo qtende

o
g

tö

NotodeOog

o) Lógico e clorezq do exposiçðo;
I o 3: otende pouco

-9

o

4 o 7: otende

b) Relevôncio e pertínêncio dos itens
opresentodor com exercício criotivo.

I

Ç

o 9: qtende com
excelêncio

IUEOUEIIIO

ô

Plono de Açôo

ldentificoçõo de riscos
o: nõo qtende

NotoMóximo:oo9

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;
1

o 3: otende pouco
4 o 7: otende

b) Relevôncio e pertinêncio dor itens
qprerentqdos com exercíc¡o criqtivo.

I

o 9: otende com
excelêncio

6
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PROCESSO SG-pRC-2o19/olrB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LrcrrANrE:

Y-'6\- I

Membro do

OUE

tÍOlr

Anóli¡e de imogem

NotoMóximo:OolO

o
o

o

o) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

O:

nôo otende

o

!

o

c

1

o

o 3: otende pouco

o.

o

!

o

E

b) Consistêncio dos reloçöes de couso e efeíto
entre problemo e proporto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

4 o 8: qtende

9 o 10: otende com
excelênciq
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PROCESSO SG-pRC-2o19/o186

AVALTAçÃO DE ÞROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

FnTe',

ç

Membro do

tUIOUltfiO

r¡ Principois Cllentes
NotqMóx¡mqroq3
O:

o) Porte, trodiçõo e conceito do¡ clientes qtuoit
do licitonte;

l

b) Conceito dor produtos e/ou serviçor dos
cliente¡ qtuoi, do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo de¡¡es no sociedqde.

tUlOUE llO ù

nõo otende

otende pouco

2: otende

3)

3: otende com excelêncio

Estruturo Ffslco: ln*oloçõer, infroe¡truturo e recunror moteriois

rô

o: nõo otende

o

NotoMóx¡mq: Oq3

o

tto
o
c
o

Adequoçöo dos instoloções, do infroestruturo e
do¡ recursos mqterioi¡ que estoröo ò dispoliçõo
do execuçôo do controto.

l: otende pouco

I

2r otende

o.

Ito!

3r

5

otende com excelêncio

-9
o

tUBOUt$fO r¡

Si¡temóticq de Atendimento

O¡

Adequoçðo dq sistemótico de qtendimento
pelo licitonte em ruo soluçõo (viobilidode de
implementoçõo, efetividode dos meios e
procersor e demois formor que comprovem o
copocidode de qtendimento.

l: otende pouco
2r otende
3r

tUEOUltlfO a¡ Quolificoçõo

nöo stende

NoloMóx¡mo:oo3

3)

otende com excelêncio

do Equipe de Þroft¡sionois
NotoN¡lúx¡mq:oa6

Cátcul'o

aritimético com base nas regras dos

itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

4,q 3

&
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pROCESSO 5c-pRc-2o19/ofl86

AVALTAçAO DE PROpOSTA TÉCNICA

LrcrrANrE:

!r" ¡^-*

T

Membro do

lUloUltllO l¡

Rociocfnlo Bósico
NotdMár¡md:odlo

o) Lógico e clqrezo de expoliçõo;

O:

b) Con¡i¡têncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de loluçöo
opresentodo;

1

nõo otende

o 3: ctende pouco

+

4 o 8: otende
9 o 10: qtende com
excelêncio

c) Relevôncio dor resultodos oprelentodos.

IUBOIIE lIO

a

Plono de Açöo

E¡trqtégio de Relocionomento com o Mfdio

n
ç
o

o

!o

NotoMáx¡mo:

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

oq7

Oi ndo otende

o
C
o

Ê

b) Consistêncio dol reloções de couso e efeito
entre problemo e proportq de soluçóo
opresentodo;

toL

c) Relevôncio do¡ re¡ultodo¡ opresentodos;

I q 3r otende pouco

Ç
4 o 6r qtende

_9

Þ

d) Agilidode e eficócio dos medido¡ odotodos.

tUBOUttllO

¡¡

7r

atende com excelêncio

Plono de Açõo

Ações o serem desenvolvidor pelo

contrqtodo
NotqMóximqr Oq5

o) Lógico e clorezq do exposiçöo;
b) Consistêncio dol reloçõel de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opresentodo;
c) Relevôncio dot resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

o: nõo dtende

t o 2: stende pouco

l1
3 o 4: dtendè

5: qtende com scelêncio

folho 214
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PROCESSO 5G-pRC-2o19/oltB6

AVALnçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA
LICITANTE:

Membro do

IUBOüEllfO

a¡

Plono de Açõo

Mqteriois o serem produzldos

q) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

o: nõo stende

b) Consistêncio dos reloções de cousq e efeito
entre problemc e proportc de soluçôo
oprelentodo;

I o 2: qtende pouco

4
3 o 4: qtende

c) Relevôncio dos resultqdor opresentodor;

d) Agilidode e eficócio dos medida¡ odotodo¡.
b

ç

IUBOUEIIIO

NotoMóx¡mo:oo5

¡r

5: otende com excelêncio

Plono de Ação

o

o

to

Oportunidode de mfdio positiuo

o
t
o

o'
c¡

!

o: nöo stende

Notodeoqg

o) Lógico e clorezq do exposiçðo;
I o 3; otende pouco

9o

4 o 7: otende

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentcdos com exercício criotivo,

I

Ç

o 9: otende com
excelêncio

tUlOUElllO a¡

Plono de Açõo

ldentif icoçäo de riscos
O:

nõo dtende

NotoMóximo:oo9

o) Lógico e clorezo de exposição;
I o 3: otende pouco
4 o 7: qtende

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

I

o 9: qtende com
excelêncio

(,

ffi

folhq 3/a
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PROCESSO SG-pRC-2o19/otB6

AVALTAçÃO DE ÞROpOSTA TÉCN|CA

\
LICITANTE¡

1'oLL,vV

fÊ'-/

Membro do

OUE

IÍOl¡

Anóli¡ede imogem

NotoMóximo:OolO

o
o

o

o) Lógicq e clorezq do exposiçöo;

O: nöo

atende

o

!

ô
c
o

I q 3: otende pouco

o.

o

!

-9

o

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

4 q 8: otende

9 o 10: qtende com
excelêncio

&

folhq 4/4
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PROCESSO 5G-pRC-2o19/o1tB6

AVALIAçÃO DE PROPO5TA TÉCNICA

LICITANTE:

-N
J{)

AJ/YY

|'va.-l

Membro do

!ÛIOUltlrO lr Principofs

Clientet
NotqMóximq:oo3
o: nõo atende

o) Porte, trodiçõo e conceito do¡ clienter otuoi¡
do licitonte;

b) Conceito dor produtos e/ou serviços dor
cliente¡ otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçðo des¡es no ¡ociedode.

tUaOuttllO

I

l¡ qtende pouco

2: otende

3: otende com

O¡

o
o
c
o

o

*celêncio

Estruturo ffslce lnstoloçõe¡, infroe¡truturo e recursoj mqterioi¡

¡,l

o
o
Þ

a

Adequoçðo dos inltoloçõer, do infrqestruturo e
dos recur¡os moteriois que estoröo à dirporiçöo
do execuçöo do contrqto,

o
l¡

não qtende

l: otende pouco
2r qtende

3¡

NotoMóx¡mdr

oo3

,ì

qtende com excelêncio

I

E

lUlOUtlllO t¡ Si¡tamdtlco de Atendlmento
Adequoçöo do ¡istemótico de qtendimento
pelo licitonte em ruo soluçðo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meior e
procersor e demoi¡ formor que comprovem o
copqcidode de qtendimento.

tUlQUttllO

o: nöo otende
1!

NotqMáx¡mqrOo3

qtende pouco
2: qtende

3

3: otende com qcelêncio

a¡ Quolificoçöo do Equlpe de Þrofissionqis
NotoMóximqrOo6

Cálcul.o aritimético com base nas regras dos
i.tens 4.6 e 4.7

NotodeOo6

(r,c>c

60\'F&\O

ÞO

:lcuâÞ
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ÞROCESSO 5c-pRc-2o19/otts6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

--)
LICITANTE:

Totol

Membro do

tül0llltllO r¡

Rociocfnio Bó¡ico
NotoMóx¡mo:oolo

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;
b) Conristêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de toluçõo
opresentodo;

O:

nõo otende

t o 3: qtende pouco

.-

¿{

)

4 o 8: otende

c) Relevôncio do¡ re¡ultodos opresentodos.

tUIOUltlfO a

9 o lO: otende com
excelêncio

Plono de Açöo

E¡trqtégio de Relocionomento com o Mfdlo
rlì

NotoMóx¡mor Oo7

!'

o

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

o
co

b) Consiltêncio dor reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e propoJto de toluçöo
oprerentodo;

o
n¡
Þ

o'

o
l,
L

c) Relevôncio do¡ resultodos oprerentodor;

O:

1

o

3r

nöo otende

qtende pouco

4 o 6¡ dtende

,f-,

-9
o

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodor.

tUlOUttfiOÌ

7: otende com qcelêncio

PlonodeAçöo

Açõer o serem desenvolvidor pelo controtodo
NotqMóx¡mqroo5

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;
b) Conshtêncio dol reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opresentodo;
c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodor.

or nöo otende

I o 2: qtende pouco

,Ð
3 o 4: stende

5: otende com qcelêncio

folho Z4
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PROCESSO SG-PRC-2O19/OnB6

AVALnçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA
LICITANTE:

Membro do

tUlOUElttO

a¡

Plono de Ação

MEteriois o serem

prduz¡dor

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

O:

b) Consistêncio dos reloçõe¡ de cou¡q e efeito
entre problemo e propolto de rcluçõo

nõo otende

NotoMóximo:oo5

t o 2: qtende pouco

qprerentqdo;

A

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

3 o 4: otende

d) Agilidqde e eficócio dos medidos qdotodos.
6
<t
o

!ûEOûEIIIO

o

¡:

5: otende com excelêncio

Plono de Ação

Oportunldode de mfdlo positluo

o

rd
cl

co

o.

o

It

O:

ndo qtende

Notodeoog

o) Lógico e clqrezq do exposiçõo;
I o 3: qtende pouco

-9

o

4 o 7: qtende

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtiuo.

I

4

q 9: dtende com
excelêncio

tUlOUEtllO a¡

Plono de Açöo

ldentif lcoçöo de riscos

o: nõo otende

c) Lógico

NotoMóximo:od9

e clorezo de exposiçõo;
1

o 3: otende pouco
4 o 7: qtende

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo,

I

o 9: otende com
excelêncio

\

co\TR-\o Do

ffi

folhq 3/a
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PROCESSO 5c-pRc-2o19/ofl86

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

t,,
Membro do

OUE IfO

Ì

Anólise de imogem

NotoMóximoroolo

o

g

o

q) Lógicq e clorezq do exposiçöo;

nöo qtende

O:

l,o

o
c
o

o'
o

!

L

-9

o

1

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e propostq de soluçõo
qpresentodq;

c) Relevôncio dos resultodos opresentqdor,

c

3:

otende pouco

4 q 8: qtende

9 o lO: qtende com
excelêncio

J-,

folhd

ffi
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PROCESSO SG-pRC-2O19/Ofl86

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

4\rã,2

Membro do

tUlQUllllO

r¡ Príncipois Clientes
NotqMóximoroo3
or nóo qtende

o) Porte, trodição e conceito dos cliente¡ qtuo¡r
do licitonte;

b) Conceito dor produtos e/ou serviçot dos
cliente¡ qtuo¡5 do licitonte no mercqdo ou
relevôncio do otuoçäo desse¡ no sociedode.

tUlOUllllO

l¡ qtende pouco

2: otende

3¡

J,.t

otende com orcelêncio

2r E¡truturo Ff¡ico: lnstoloçõer, infroestruturo e recumor mqterioi¡

t¡t

NotoMóx¡md:
O:

o

nõo stendè

od3

o

o

!

o
to

Adequoçðo dos inttoloçõel, do infroestruturo e
dos recursos mqteriois que estorõo ò disposiçõo
do execuçõo do controto.

t

otende pouco
2: stendê

o.

o

It

,2.)

3: otende com qcelêncio

-9

o

tUlOUlltIO $ Si¡temótico de Atendimento
O:

Adequoçöo do sistemótico de qtendimento
pelo licitonte em ruo soluçõo (viobilídode de
implementoçõo, efetividode dos meios e
processor e demois formos que comprovem o
copocidode de otendimento,

t

nõo otende

otende pouco
2: stende

3r

NotoMóximo:Oq3

4

otende com o<celêncio

tUBOUttlrO a¡ Quolificoçöo do Equipe de Þrofir¡ionoi¡
NotqMóximoìoq6

Cá[culo aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeooó

c

414

ffi

lolhd tl4

GOVR\ODO ÊSt¡æ DE$O På(tO

aECE,&!¿@\tÊ::O
ÞE q.l\r:-_ ¡í^ç.i(r

(::FÀDe

Licitoçõo Assesorio de lmprenso UNlcoM - Des.Reg.

-

Concorrêncio ne o2l2o2o

-

pROCEsso sc-pRc-2ot9/ot186

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

,t
LICITANTE:

Membro do

tlllOUttllO t¡

Rociocfnio Bó¡lco
NotqMúx¡mq:oolo

o) Lógico e clorezo de expoliçðo;

o: nõo otende

b) Conlistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

I o 3: otende pouco
4 o 8: otende

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ oprerentodos.

tüloUtttfO

l\,o

9 o lO; otende com
excelênciq

*

Plono de Açôo

Estrotégio de Relocionomento com o Mfdio
Iô

a

o

o
!o
o

c
o

cl

NotoMóx¡mo:

o) Lógico e clorezc do exposiçõo;

O:

b) Consistêncio dor reloçöes de couso e efeito
entre problemo e proposto de solução
oprerentodo;

I o 3: otende pouco

o

!

c) Relevôncio dos rerultodos opresentodo¡;

oq7

nöo otende

+

4 d 6: otende

^9
Þ

d) Agilidode e eficócio dos medido¡ odotodos.

tUBOUtllfO

rr

7r otende com qcelênciq

Þlono deAçöo

Açõer c serem de¡envolvidos pelo controtodo
NotoMóx¡mo:Oo5

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;
b) Consistêncio dos reloçöel de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de soluçdo
oprerentodo;
c) Relevôncio dos resultodor opresentodo¡;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

o: nõo otende

I o 2r otende pouco

3 o 4: otende

5: stende com excelêncio

r-\

folho

ffi
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PROCESSO SG-PRC-2OI9/O186

AVALAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA
LICITANTE:

Membro do

tUEOûEtltO

l¡¡

Plono de Açõo

Moteriqls q rerem produzidos

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

O:

nöo qtende

NotoMóx¡mo:oos

b) Consistêncio dos reloções de couso e efe¡to
entre problemo e proporto de soluçôo

1

o 2; otende pouco

oprerentodo;

5
3 o 4; qtende

c) Releuôncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dqs medidq¡ qdotodos.
6
tt
o

o
!

o

IUIOUEIIIO

f:

5: atende com excelêncio

Plono de Ação

Oportunidode de mfdlq poritivo

o
c
o

À
o
'tt

o: nöo qtende

Notodeoog

o) Lógico e clorezq do exporiçõo;

o

1

E

o 3: otende pouco

4 o 7: otende

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtivo.

I

q

o 9: qtende com
excelêncio

|UEOüE ¡lO

c¡

Plono de Açõo

ldentificoçõo de risco¡
O:

nõo otende

NotqMciximo:oo9

a) Lógico e clorezo de exposiçöo;
I o 3: otende pouco
4 o 7: otende

b) Relevôncio e pertinêncio do¡ itens
opresentodos com exercíc¡o criqtivo.

I

o 9: qtende com
excelêncio

c1

2U4

colTRlio

&
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pROCESSO SG-ÞRC-2o19/ofl86

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

FL

Membro do

OUE llO

2r

Análise de imogem

NotoMóximorOolO

o
o

o
o
!

q) Lógico e clorezo do exposiçôo;

o
c,
o

o

E

nõo otende

I o 3: otende pouco

ê

Ito

O:

b) Consistêncio dos reloções de courq e efeito
entre problemo e propostq de soluçõo
qpresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

4 o 8: qtende

9 o lO: otende com
excelênciq

\c

ffi
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PROCESSO SG-pRC-2o19/olB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

lru

Membro do

tUtOUllllO tr Prlncipoi¡ Cliente¡
NotoMúx¡mq:od3
o: nöo otende

o) Porte, trodiçöo e conceito do¡ cliente¡ otuois
do licitonte;

t

otende pouco

.a
2: qtende

b) Conceito dos produtor e/ou serviços dos
clientes otuoi¡ do licitonte no mercodo ou
releuôncio do otuoçõo des¡es no rociedode.

tUlOUlt¡lO

3r

otende com qcelêncio

tu Eitruturo Ffslcor lnstoloções, lnfroestruturo e recursor mqtêrlois

¡ô
or nõo dtende

o

NotqMóx¡mq:

oq3

o

o

!

o
t
o

Adequoçöo dos instoloçõer, do infroestruturo e
do¡ recur¡o¡ moterioi¡ que ertoröo ò dispoliçõo
do execuçöo do controto,

l: qtende pouco

J

2¡ qtende

o.

tto
Io

3! qtende com excelêncio

tUlOUttllO r¡ Sistemótico

de Atendlmento

O:

Adequoçóo do sistemótico de otendimento
pelo licitonte em ruo soluçõo (viobilidode de
implementoção, efetividode do¡ meio¡ e
processor e demoi¡ formor que comprovem o
copocidode de qtendimento.

'l:

NotoMóx¡mo:oo3

.ì

otende pouco
2: stende

3:

tUBQUltllO a¡ Quolificoçõo

nôo qtende

otende com excelêncio

do Equípe de Þrofi¡¡ionoi¡
NotoMáximo:oo6

Cátcuto arltimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

L1
t

ruc

