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AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: Totol de 4

Membro do au., ,Jo¡r-qr,r-a&w-

tlllOlEllfO r¡ Roclocfnio Búsico

o) Lógico e clorezo de exporiçöo;

b) Consirtêncio dos reloçõer de couso e efeito
entre problemo e propoito de solução
oprerentodo;

c) Relevôncio dos resultodo¡ opresentodor.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o lO: otende com
excelêncio

NotoMóx¡rnd:odlo

Ç

tü¡OlE lfO a Þlono de Açöo

Estrotégio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçdo;

b) Conshtêncio dos reloçöes de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçdo
oprerentodo;

c) Relevôncio dor re¡ultodo¡ oprerentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodo¡.

I o 3¡ dtende pouco

7: otende com excelêncio

O: nöo qtende

4 o 6: otendè

NotoMóx¡mqr Oo7

Ç

tlllOUttllO ¡r Plono de Açõo

Açõer o serem de¡envolvidos pelo contrqtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Conriltêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opre¡entodo¡;
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d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodo¡.

I o 2r qtende pouco

5¡ dtende com qcelênciq

o: nóo otende

3 o 4r otende

NotqMáximq:oo5
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Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - pROCESSO 5G-pRC-2ot9/o1196

AVALAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do Ass.t Jot&üu,q.&.f/\,þ'

tÜloUttllO ar Plono de Açöo

McÊerfqís q serem produzidos

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e propolto de soluçôo .

opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodor opresentodos;

d) Agilidqde e eficócio dqs medido¡ odotqdqs.

O: não otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: qtende

5: otende com excelêncio

NotoMóximo:oos

4

tUlOÜttllO ¡: Plono de Açõo

Oportunidode de mfdio posÊiuo

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

b) Relevôncio e pertinêncio dos iten¡
opresentodos com exercício cr¡ot¡vo.

O: näo dtende

1 o 3: otende pouco

4 q 7: otende

I o 9: qtende com
excelêncio

Notodeoog

5

tü¡OUlt¡lO c¡ Plono de Açõo

ldentificoçõo de riscos

o) Lógico e clorezq de exposiçôo;

rrt
tl
o
o
oro
ô
Ê,o
CI

ô!
-9o

b) Relevôncio e pertinêncio do¡ itens
opresentodos com exercício criotivo.

O: ndo qtende

I o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: stende com
excelêncio

NotoMóximo:ooq
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AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Arr., l0s*<1,ççvs;I/,4.

OUttllOù Andlìse de îmogem

o) Lógico e clqrezq do exposiçðo;

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;
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c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: näo otende

I o 3: ctende pouco

4 o 8: otende

9 o lO: otende com
excelêncio

NotoMóximo:ooto
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LICITANTE:

Membro do ,o^rrrUorMþ Jrrt¿rv^u!^h*.

tlllOlElllO r¡ Principoir Clienter

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

b) Conceito dor produtor e/ou serviços dor
clienter qtuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo der¡e¡ no ¡ociedode.

l: otende pouco

3r dtende com o<celêncio

O: nõo otende

2: otende

NotoMúximq'oo3

3

,lllOlrttllO ù E¡tn¡turo Ffsiccr lnstoloções, lnfroestruturo e recurror moter¡qi3

Adequoçóo dos inltoloções, do infroestruturo e
dos recursos moterioi¡ que estorõo ò dhposiçõo
do execuçäo do contrqto.

Or nõo otende

'l qtende pouco

2r otende

3r otende com a<celêncio

NotqMóxlmq: Oq3

')
,..)

tllloUllllO ¡¡ Si¡temótico de Atendimento

Adequoçõo do sistemótico de otendimento
pelo licitonte em suo soluçõo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meio¡ e
procerJoJ e demois formor que comprovem o
copocidode de qtendimento.

or nöo otende

tr qtende pouco

2¡ otende

3: otendê com qcelêncio

NotqMóx¡mqrOq3

ì
x

tütOllttlfO ar Quolificoçöo do Equipe de Profis¡ionois
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CáLcuto aritimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7
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NotoMóx¡mq:oq6
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AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LrcrrANrE: C I qtt
Totol de

Membro do ¡rr., .JN;oør*<-, 9.(¡e-

tlllOllllllO r¡ Roclocfnio B6¡ico

o) Lógicq e clorezo de exposiçäo;

b) Consirtêncio dor reloçõer de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodor.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o 1O: otende com
excelêncio

NotoMóx¡mo:oolo

I
tülCltlt¡tO a Plono de Açöo

E¡trqtéeio de RelocionomenÈo com o Mídio

o) Lógico e clorezo do exposiçóo;

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

c) Releuôncio do¡ retultodos opresentodot;

d) Agilidode e eficócio do¡ medido¡ odotodo¡.

I o 3: otende pouco

7: otende com scelêncio

o: nöo stende

4 o 6r otende

NotqMóx¡mqr Oq7

Ç

tulOllttltO ¡¡ Plono de Ação

Ações o serem de¡envolvidos pelo controtodo

q) Lógico e clorezo do exposiçäo;

b) Consistêncio dos reloçõer de couro e efeito
entre problemo e proposto de soluçdo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodor;
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d) Agilidode e eficócio dos medido¡ qdotodo¡.

I o 2: qtende pouco

5r otende com qcelêncio

O: nöo otende

3 o 4: otende

NotoMóximq:oos
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2ozo - PROCESSO 5G-pRC-2o19/ottg6

AVALnçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: 0¡l-¡
Membro do xr., Je$,e,w¿Sç|n<*

tülOllt|rOl¡¡ PlonodeAçõo

Moterioi¡ o serem produzidor

o) Lógico e clorezo do exporíçôo;

b) Conristêncio dos reloçöes de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentqdos;

d) Agilidode e eficócio dos medidq¡ qdotodos.

O: nôo otende

1 o 2: otende pouco

5: qtende com excelêncio

3 o 4: qtende

NotoMóx¡moroo5

4

tU¡OUltllO* Plono deAçõo

Oportunidode de mídio positiuo

o) Lógico e clorezo do expoliçôo;

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

O: nöo qtende

1 o 3: qtende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

Notodeoog

+

tUlCltt tlo ar Plono de Açõo

ldentifÌcoçõo de risco¡

o) Lógico e clorezo de exposiçôo;
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo,

O: nõo qtende

1 o 3: otende pouco

I o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: otende

NotqMóx¡mc:oo9
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AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: CTN

Membro do au., Jcrwgb*

QûttlÎOÌ Anólise de imogern

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçôes de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;
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c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nõo qtende

1 o 3: otende pouco

4 q 8: otende

9 o lO: qtende com
excelênciq

NotoMóximo¡OolO
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AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA
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LICITANTE:

Membro do *., &q,@o&**'

tlllOllttllO r¡ Principoir Clientes

o) Porte, trodiçöo e conceito do¡ clientes stuoi¡
do licitonte;

b) Conceito dor produtos e/ou serviçor dos
clientes otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo desse¡ no sociedode,

l! stende pouco

3: dtende com qcelêncio

O¡ nöo dtende

2r otende

NotoM6x¡mo:oo3

a

tUlOUltlIO I Estruturo Ffsico: lnstolcções, ¡nfroertruturo e recur¡o¡ moterioi¡

Adequoçöo dos inrtoloçõer, do infroestruturo e
dos recursos moteriqis que ertorðo ò disporição
do execuçöo do controto,

or nõo otende

1: otende pouco

2r otende

3: otende com excelêncio

NotqMóxlmqr Oq3

-t
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tUlOUttlfO ¡¡ Si¡temótico de Atendimento

Adequoçõo do ¡irtemótico de qtendimento
pelo licitonte em ruo soluçõo (viobilidode de
implementoçðo, efetividode do¡ meio¡ e
procesor e demoiJ formos que comprovem o
copocidode de otendimento.

o: nóo otende

l: otende pouco

2: otende

3r otende com excelêncio

NotoMáx¡mqrOq3
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tU¡OUttllO ¡& Quolificoçöo do Equipe de Profis¡ionqís
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Cátcuto aritimético com base nas regras dos
Ltens 4,6 e 4.7

Notodeoo6

NotqMóximq:oq6
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AVALTAçAO DE pROPOSTA TÉCN|CA

-l- 
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LICITANTE:

Membro do

Totol de

xr., Jt¡çrrr+W

,lLOllt lfO l¡ Rqclocfnio Bósico

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

b) Conristêncio dos reloçõer de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de lolução
opre¡entodo;

c) Relevôncio do¡ rerultodo¡ oprerentodor.

o: nöo otende

1 o 3: qtende pouco

4 o 8: otende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotoMáxìmq:Oolo

t
tulOlllrllO e Þlono de Açðo

Ertrotégío de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçóo;

b) Consistêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ oprerentodor;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodo¡.

O: nõo qtende

t o 3: otende pouco

7: otende com scelôncio

4 o 6: otende

NotqMóx¡mo: oo7

Ç'

tU¡OUltlfO Ì Þlono de Açôo

Ações o serem derenuolvidor pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Conlistêncio dos reloções de couro e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
oprerentodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultodos oprerentodos;
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d) Agil¡dode e eficócio dos medidos odotodos.

I o 2: dtende pouco

5: ctende com excelêncio

o: nðo dtende

3 o 4: dtende

NotqMáx¡md:oos

t1
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AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:
rf'I rtJ'9L, l-

Membro do arr., ,hga*tt !^,\uo"

llltC0ll¡fO ar Plono de Açöo

Moteriois o serem produzidos

q) Lógico e clorezo do exposiçôo;

b) Consistêncio dos reloçôes de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultqdos opresentodor;

d) Agilidode e eficóciq dqs medidqs qdotodo¡.

O: nôo qtende

I o 2: otende pouco

3 o 4: otende

5: otende com excelêncio

NotoMóxímo:oo5

4

,üfOUltIIO * Plono de Açôo

Oportunidode de mídio positíuo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

Notodeoog

Ç

túfOültl¡O.r Plono de Açõo

ldentificoçdo de riscos

o) Lógico e clqrezo de exposiçöo;
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: otende com
excelêncio

NotoMóx¡morooq

Ç
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AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: ç
-L- -â

ot,{.Ùv l-

Arr., &*a"pÇX,'e,-z

OüttlfOù Andlíse deimogem

o) Lógico e clqrezq do exposição;

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemo e propostq de soluçõo
opresentodo;
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c) Relevôncio dos resultodos qpresentqdos;

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 q 1O: qtende com
excelêncio

NotoMóximo:OotO
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LICITANTE: f
Membro do trn r^u

llllOllttllO r¡ Princlpols Clienter

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

b) Conceito dor produtol e/ou serviços dor
clienter qtuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo desse¡ no sociedode.

1: qtende pouco

3: otende com excelêncio

o: nõo otende

2r otende

NotoM6a¡mo:oo3

3

tlllO¡Etllo ¡¡ Ê¡truturq Ffsiccr lnstoloçõe¡, lnf¡oe¡truturo e recunros moterlolt

Adequoção dos instoloçõer, do infroe¡truturo e
do¡ recursos moterioi¡ que estoröo ò dilpoliçõo
do execuçôo do controto.

or nöo otendê

l: otende pouco

2r otende

3: qtende com excelêncio

NotoMóximq: Oq3

).;{

tUtOUt l1O Ì Si¡temfüico deAtendlmento

Adequoçõo do ¡istemótico de otendimento
pelo licitonte em ruo roluçõo (viobilidode de
implementoçõo, efetiuidode do¡ meios e
proceJsor e demoir formos que comprovem o
copocidode de otendimento.

or nöo otende

t otende pouco

2¡ otende

3¡ dtende com scelêncio

NotoMóx¡mqrOq3

ð

|U¡OUltlrO aT Quolificoção do Equipe de Profi¡sionqis

4

It
o
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o
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Cál.cuto arltlmético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotoMóx¡mq:oqó
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Licitoção Assesorio de lmprenso UNICOM - De¡.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - pROCESSO 5c-pRc-2o19/ofl86

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

Totol de 5 @LICITANTE:

Membro do

tlllOlltllfO r¡ Rcciocfnlo Bó¡íco

o) Lógico e clorezo de exposição;

b) Conliltêncio dol reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e propoito de soluçöo
opre¡entodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultqdo¡ oprerentodor.

O: nõo otende

1 o 3: qtende pouco

4 o 8: qtende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMóximo:oo10

+

tulolllt¡lO 2E Plono de Açüo

E¡trotégio de Relodonomento cor¡ o Mfdlo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçöes de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡uJtodos oprerentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidor odotodo¡.

I o 3! qtende pouco

7r otende com *celêncio

O: nðo dtende

4 o 6: dtende

NotoMúx¡mq: Oq7

Ç

tlllOllttllO r¡ Plono de Açöo

Açöes o serem desenvolvido¡ pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de lolução
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodos opresentodos;

rôti
o
o
o:o
o
coê
ott
-9o

d) Agilidode e eficócio do¡ medidos odotodor.

I o 2¡ qtende pouco

5r qtende com *celêncio

o: nöo otende

3 o 4r dtende

NotqMáximq:oqs

I
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t
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Membro do

&
6o\Fr\oDo EÍÂæ DBiio t¡Ltro

sE<ffi.SDÊæ!b*:O
!ìrFÅÐE Ð€ çoÀf.t{¡cÂç;o

Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2ozo - PROCESSO 5G-pRC-2o19/orB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA
l\ \-Y -t)LlclrANrE'j/n Y''tiL¡rv

tUlolllrlloa¡ PlonodeAçôo

Moteriois o ierem produzidos

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloçõe¡ de couso e efeito
entre problemo e propolto de soluçõo
oprelentodo;

c) Relevôncic dos resultqdor opresentqdost

d) Agilidode e eficócio dqs medidos qdotqdo¡.

O: näo otende

1 o 2: otende pouco

5: otende com excelêncio

3 o 4: qtende

NotoMóximo¡oo5

4

lUtOÜttlfC t: Plono de Açõo

OpoÊunidode de mfdio positiuo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

O: näo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: qtende

8 q 9: qtende com
excelêncio

Notodeooq

G

tU¡OUt ¡tO c¡ Plono de Açôo

ldentificoçõo de riscos

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;
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o
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

8 o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: otende

NotoMóximo¡oo9

("
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GO!?R.\IO DO ESTADO DE nio 9-{1JLO
SECRET.IRLA DE GOI'EÈ\¡O

iJ)¡¡DADE ÞE CO}ifiJ!.'ICÂçÁr)

Licitoçõo Asser¡orio de lmprenro UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - ÞROCESSO SG-pRC-2o19/olB6

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: !^Ð-,rt ^,
Membro do

''f

A¡¡.: tJos.tøt^*\ltvo'

Cltttltoù Anó[í¡e de lrnogem

o) Lógico e clorezq do exposiçöo;

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

o
o
o
olr
o
coê
olt
-9o

c) Releuôncio dos resultqdos opresentodos;

O: nôo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 q lO: otende com
excelênciq

NotoMóximorOolO
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/ot1g6

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

jn,l\,^"ç

lolhd 414

LICITANTE:

Membro do an.t &æeu*W

tlllClElllO r¡ Principoir Clientes

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes otuoit
do licitonte;

b) Conceito dos produtos e/ou rerviçor dos
clientes otuois do licitonte no mercodo ou
relevônciq do otuoção derse¡ no ¡ociedode.

O: nðo dtende

l: qtende pouco

3r otende com qcelôncío

2: otende

NotqMóx¡mo:oq3

-1J

,U¡O¡E IIO l¡E¡truturo Ffsico: lnstoloçõer, infroertruturo e recursos moter¡o¡5

Adequoçöo dor instoloçöes, do infroertruturo e
dos recurso¡ moterioi¡ que estoröo ò disposiçöo
do execução do controto.

or nöo otende

l: otende pouco

2r atende

3: qtende com excelênc¡o

NotoMóx¡mor Oq3

'l
3

tUlOUttllO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoçõo do sistemótico de qtendimento
pelo licitonte em suo roluçðo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meios e
proceJsos e demois formos que comprovem o
copocidode de otendimento.

o: nõo qtende

l: otende pouco

2r otende

3r otende com qcelêncio

NotoMóx¡mq:oq3

*

tUlOUttllO a¡ Quolificoçöo do Equipe de Þrofissionois

r,ì

o
o
or¡
o
c
oê
oÌ,
-eo

Cá[culo aritlmético com base nas regras dos
Itens 4.6 e 4.7

Notodeoû6

NotqMóxìmo:Oo6

G,c c
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Licitoçõo Assesorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - pROCESSO 5G-PRC-2o19/ofl96

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

4qLICITANTE:

Membro do

Totol de

au., Jwrr*-t¡\"("o

tlllOllttllO r¡ Rociocínio Bósico

o) Lógico e clorezo de expoliçäo;

b) Consirtêncio dor reloçõer de couso e efeito
entre problemq e proporto de soluçðo
opresentgdo;

c) Relevôncio do¡ rerultodor opresentodos.

o: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o 1O: otende com
excelêncio

NotqMóx¡mo:oqlo

8

tUlolllrltO a Plono de Açôo

Estrotésio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exporiçdo;

b) Consirtêncio dos reloçöer de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
oprerentodo;

c) Releuôncio do¡ resultqdos oprerentodot;

d) Agilidode e eficócio dor medido¡ odotodor.

O¡ nðo stênde

I o 3¡ dtende pouco

7: otende com excelêncio

4 o 6: dtende

NotoMóximq: oq7

't
/ta^-)

,UlOllttllO lr Plono de Açöo

Açõel o serem de¡envoluidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçäo;

b) Consistêncio dos reloçõet de couro e efeito
entre problemq e proposto de solução
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodos oprelentodos;

rnt
o
o
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o
coÊ
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d) Agil¡dode e ef¡cócio dos medidos qdotodos.

I o 2r otende pouco

5: dtende com qcelêncio

o: nõo otende

3 o 4: otende

NotqMóx¡mo:oq5

;J
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&
cov&\'o Do EqÂæ pE sÁo PÁrlo

5EaE.&Dëæ1b*¡O
uì¡DÀÐE tE COtflli¡c.{ÀÒ

Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - PROCESSO 5G-PRC-2o19/otg6

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

\-,
LICITANTE:

Membro do 9,u'^'

tU¡OUttllo.l¡ PlonodeAçöo

Moterfois o serem prduz¡dos

o) Lógico e clorezq do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e proposto de solução
opresentodo;

c) Relevâncío do¡ resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dqs medidos qdotqdos.

O: nöo otende

I o 2; otende pouco

3 o 4: qtende

5: qtende com excelêncio

NotoMóx¡moroo5

"1J

tUlOUttlfC ¡: Plono de Açõo

Oportunidode de mídio positlvo

o) Lógico e clorezo do exposição;

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

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: qtende

8 o 9: otende com
excelêncio

Notodeosg

,,l)

tUlOülttto ar Plono de Açõo

ldentif icoçôo de riscos

o) Lógico e clorezq de exposiçôo;

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

O: nôo qtende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

NotoMóximoroog
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GO!'ER,\¡O DO ESÎAÞO ÞA SÀO ?AULÕ
9ECRETÁR¡Å DE COIER]'¡Cì

ttlfrÐADE ÞE co!!tr}ÍcåçÀ¡f,

Licitoçöo Assessorio de lmprenro UNICOM - De¡.Reg. - Concorrência ne o2l2o20 - PROCESSO SG-pRC-2o19/otB6

AVALAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

¡u., JoçrruW

.\,

Membro do

QUItIIO ù Anólke de imogern

o) Lógico e clorezq do exposiçôo;

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

o
It
o
o,!
o
o
cl
ôIt
-9o

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nõo qtende

I o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMóximorOotO

L
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Licitoçõo Asresor¡o de lmprenro UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/oltB6

AVALIAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

folho 4/4

LICITANTE:

Membro do arr,r rhþc¡'ruçr-uSrk*

llllOllttllO r¡ Principois Clientes

o) Porte, trodiçöo e conceito do¡ clientes qtuoi¡
do licitonte;

b) Conceito dos produtos e/ou serviços dor
clientes qtuoir do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoção des¡es no sociedode.

t otende pouco

3: stende com o(celênc¡o

or nôo otende

2: qtende

NotqMóx¡rÌq:oq3

,b

tlllollttllO fr Ê¡truturo Flsico: ln*oloçõer, ¡nfroertruturo e recursos moterioi¡

Adequoçõo dos inltoloçõel, do infroe¡truturo e
dos recurros mqterioi¡ que estoröo ò dirposiçõo
do execuçõo do contrqto.

o: nöo stende

'l¡ dtende pouco

2¡ qtende

3: otende com qcelêncio

NotqMóx¡mq: Oq3

,L

lUlOllttllO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoçðo do ¡istemótico de otendimento
pelo licitonte em ruo roluçöo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meios e
procersor e demoir formo; que comprovem tr
copocidode de otendimento.

O¡ nôo otende

1¡ otende pouco

2r otende

3: otende com o<celêncio

NotqMóx¡mqroq3

I

tUfQUltllO a¡ Quolificoçöo do Equipe de Profis:lonois

r¡
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o
o

:ct

o
co
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Cátcu[o ari.timético com base nas regras dos
Itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotqMóx¡md:oo6
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OOVENO DO gAæ DE 5ÀO PÁUIO
tE<FFÆ Ot ø\æ:rO

e¡FÀDÊÐE forcncÁS-io

Licitoçôo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzozo - pROCESSO Sc-pRc-2o19/ottg6

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: Totol de Pontos: 6)Y,O0
----]--.-Membro do tu., l7xatPh,lrvw

llllOlEtlfO r¡ Rociocfnio Bósico

o) Lógico e clorezo de exporiçóo;

b) Conlirtêncio dos reloçõel de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos rerultodo¡ opresentodos.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o lO¡ otende com
excelêncio

NotoMóximd:odlo

40

tÜlOllttllo 2: Plono de Açöo

E¡trotégio de Relocionomento com o Mfdlo

o) Lógico e clorezo do exposição;

b) Consistêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ oprerentodo¡;

d) Agilidode e eficócio dos medido¡ qdotodor.

1 o 3r otende pouco

7: ctende com qcelêncio

Or nóo qtende

4 o 6: qtende

NotoMóximo: oo7

+

tUlOllltllO r¡ Þlono de Açôo

Ações o serem desenvolvidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consirtêncio dor reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e propoitq de solução
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;
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d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

1 o 2¡ otende pouco

5: otende com excelêncÌq

Or nõo qtende

3 o 4r dtende

NotoMáximoroos
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Membro do

&
cûvR\oDo ÈsÂæ 06 sÂÕ!¡ttro
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rì{ÞsË DECor&:{çAç.io

Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5G-pRC-2o19/olB6

AVALßçÃO DE PROPO5TA TÉCN|CA

LrcrrANrE: V î P"

eu., J6Lan*Sþø'

tUlOUlt¡tO ar Plono de Açõo

Mcûerioir o serem produzidor

o) Lógico e clorezo do exporiçöo;

b) Consi*êncio dos reloçóes de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidode e efícócíq do¡ medidqs odotodos.

O: nöo otende

1 q 2: otende pouco

5: otende com o<celêncio

3 o 4: otende

NotûMóximoroo5

5

,UlOUttlfO ¡: Plono de Agôo

Oportunidode de mfdio porftiuo

o) Lógico e clqrezo do exposiçôo;

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

O: ndo otende

1 o 3: dtende pouco

I o 9: stende com
excelênciq

4 o 7: otende

Notodeoog

q

tUlOllttlÌC 3r Plono de Açäo

ldentificoçöo de riscos

o) Lógico e clqrezo de exposiçõo;
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtivo.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: qtende com
excelêncio

NotoMóximo:ooç
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Membro do

Gor€R.\o Do EsrAoo og tio g-rr¿o
SECREÌ¡TAß ÞE GOIER\O

tnUOlOr Oe cor'ru.'oC-+çÃO

Licitoçöo Assessorio de lmprenro UNICOM - Des.Reg. - Concorrência ne o2l2o2o - ÞROCESSO SG-pRC-2o19/otB6

AVALTAçÃO DE pROÞO5TA TÉCNICA

LICITANTE: \/ FR.I

x., JovøtwSJw

OUltlÎO ù AnólÍ¡e de fmogem

q) Lógico e clorezo do exposiçöo;

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

o
g
o
o¡It
o
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c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

o: nôo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 q lO: qtende com
excelêncio

NotoMóximorOotO

40
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Licítoçöo As¡es¡orio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/otB6

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: V F R,

Membro doco irrao, JtØW att.., Joçecvv\Us.0"d

folho 4/4

tlllOlltlllO r¡ Principob Clienter

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

b) Conceito dos produtos e/ou rerviços dos
clienter otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoção de¡ses no sociedode.

1: otende pouco

3r qtende com excelêncio

o: nöo otende

2: qtende

NotoMóximq:oo3

a5

llllOlltllfO ¡¡ E¡truturo Ffiico: ln*oloçöe¡, lnf¡oe¡tnrturo e recursor motêrlo¡¡

Adequoçõo dor inrtoloçõel, do infroertruturo e
dos recurso¡ moterioi¡ que estoröo à diryodçöo
do execuçõo do controto,

O¡ nöo otende

l: otende pouco

2¡ qtende

3r otende com *celêncio

NotqMóx¡mo: oo3

I
:)

tU¡OlllrltO r¡ Sistemótico de Atendlmento

Adequoçóo do sistemótico de qtendimento
pelo licitonte em rucl soluçõo (uiobilidode de
implementoçðo, efetiuidode do¡ meios e
procesor e demo¡J formor que comprovem o
copocidode de otendimento.

O: nðo dtende

l: otende pouco

2¡ otende

3: dtende com scelêncio

NotoMóximo:oo3

'.ì
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tUlOUltfiO ar Quolificoçõo do Equipe de Þrofissionois

¡''
o
0
@
l,
o
coo
oIt
-eo

Cálcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

NotodeOo6

NotoMóx¡mo;oo6
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