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AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

A-rynn*"ru ç)
Õ l3LICITANTE: T det

Membro do

tlllClltlllO rr Rociocfnio Bó¡ico

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;

b) Consistêncio dor reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
oprerentodo;

c) Relevôncic do¡ resultqdo¡ opresentodor.

o: nõo otende

I o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o lO: otende com
excelêncio

NotoMóximo:odlo

6

tUlOllltllo a Plono de Açüo

E*rotégio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçäo;

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

c) Relevôncio dos resultodo¡ oprerentodor;

d) Agil¡dode e eficóciq dqr medidos odotodos.

I d 3r qtende pouco

7: otende com *celêncio

Or nóo otende

4 o 6r dtende

NotoMóximo: Oo7

()

tll¡OlE tlO tr Plono de Açõo

Agões o serem de¡envolvido¡ pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consiltêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
opre¡entodo;

c) Relevôncio dos resultodos oprerentodos;

rôtt
o
o
ol,
o
coe
o
!

-9o

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

I d 2: qtende pouco

5r qtende com excelêncio

or nóo otende

3 o 4: otende

NotoMóxlmq:Oq5
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Lícitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - ÞROCESSO SG-PRC-2o19/olg6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tUtOOlrlIOå PlonodeAçöo

Mqteriois o serem produzidos

o) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçôes de couso e efe¡to
entre problemo e proporto de soluçôo
oprerentodc¡,

c) Relevôncio do¡ resultodos opresentcdos;

d) Agilidode e eficócio dos medido¡ odotodos.

O: nõo qtende

1 o 2: otende pouco

5: qtende com excelêncio

3 o 4: qtende

NotoMóximoroo5

3

,U¡OUltllO * Plono de Açõo

Oportunidode de mídio positiuo

o) Lógico e clorezo do exposiçôo;

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

O: nóo qtende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

Notodeoog

5

túfOUttltO 3 Plono de Açõo

ldentificoçöo de risco¡

o) Lógico e clqrezo de exposiçöo;
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b) Relevôncio e peftinêncio do¡ itens
opresentodos com exercício criotivo,

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: qtende

NotoMóximo:oos

5
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AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

,t
Membro aoCo irrao, HilJ&

OUltnO 3 Anólise deimogem

q) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

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

O: nõo qtende

I o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 q 10: qtende com
excelêncio

NotoMóximorOolO
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AVALAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA
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LICITANTE:

Membro do

tlllOlElllO r¡ Prlncipois Clientes

Porte trodiçöo e conceito do¡ clientes qtuoi¡
licitonte;

o)
do

b) Conceito dos produtos e/ou serviçor dos
clientes otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo de¡¡es no ¡ociedode.

O: nöo dtende

li dtende pouco

3: otende com qcelênc¡o

2r otende

NotoMáximo:oq3

3

llllClElllO f¡ Estruturo Ffsico: lnstoloções, infroe¡truturo e recursor moterio¡3

Adequoçäo dos instoloções, do infroe¡truturo e
do¡ recursor mdterio¡r que eitoróo ò dispo$çôo
do execuçöo do contrqto.

O: nôo otende

l: dtende pouco

2¡ otende

3: stende com scelêncio

NotqMóximo: Oq3

3

tlllOllttllO ¡¡ Si¡temótico de Atendimento

Adequoçðo do ¡istemótico de otendimento
pelo licitonte em suo solução (viobilidode de
implementoçöo, efetividode dos meios e
procerror e demoir formor que comprouem o
copocídode de qtendimento.

O: nóo stende

t otende pouco

2¡ otende

3¡ stende com excelêncio

NotqMóx¡mq:oo3

3

tUlQÜttllO ¡¡ Quolificoçöo do Equipe de Profi¡¡tonois
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Cál.culo ari.timético com base nas regras dos
Ltens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotdMáx¡md:od6
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AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: D 5+
co oruo, VI x-L<,@Membro do

tlllOllllllO r¡ Rqclocfnio Bósico

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;

b) Conlirtêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
oprelentodà;

c) Relevôncio dos rerultodo¡ oprerentodos.

O: nõo otende

1 o 3: qtende pouco

4 o 8: qtende

9 o tO: otende com
excelêncio

NotqMóximq:oqlo

+

tlllO¡E ¡1OI ÞlonodeAçûo

E¡trotfuio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Conristêncio dos reloçõer de couro e efeito
entre problemo e proporto de soluçóo
oprerentodo;

c) Releuôncio do¡ resultodo¡ opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dol medido¡ odotodor.

I d 3r otende pouco

7: otende com qcelôncio

o: nðo qtende

4 o 6r dtende

NotqMáx¡mo: Oq7

Ø

tUl0UttllO ¡r Plono de Açõo

Açöes o serem de¡envoluidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Conliltêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proposto de solução
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodos oprerentodos;
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d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodo¡.

I o 2: otende pouco

5¡ otende com qcelêncio

Or nóo otende

3 o 4: qtende

NotoMáx¡mq:Oq5
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AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tUfCAltllOaT PlonodeAçõo

Moterlois o serem produz¡dot

o) Lógico e clorezq do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloções de couso e efe¡to
entre problemo e proposto de soluçôo
qprerentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos oprerentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotqdq¡.

O: ndo qtende

1 o 2r qtende pouco

3 o 4: otende

5: qtende com excelêncio

NotoMóximo:oo5

h

,ûfCUt ¡lO* PlonodeAçõo

Oportunidode de mfdio positivo

o) Lógico e clorezo dq exposiçôo;

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

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: qtende com
excelêncio

4 q 7: otende

Notodeoog

+

tü¡Oüt llo ô Plono de Açõo

ldentificoçóo de rlscos

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

O: nöo qtende

1 o 3: dtende pouco

4 o 7: otende

I o 9: otende com
excelêncio

NotoMóximorOog
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AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do ,o ,rruo. ÅL!"ro"

OllltllO¡] Anólise de imogern

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de loluçôo
opresentodo;
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c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

O: nõo qtende

t o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 q lO: otende com
excelênciq

NotoMóx¡mo!OolO
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AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA
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LICITANTE:

Membro do co ¡ssao, Þl Ll"¡'^J

llÐOlltlllO r¡ Principols Cllentes

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

b) Conceito dos produtos e/ou serviçor dor
clíente¡ otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo de¡¡e¡ no sociedode.

t dtende pouco

3r otende com scelêncio

o: nöo otende

2: otende

NotoMóximq:Oq3

3

,UlOUlt¡¡O ù E¡tn¡tura Fí¡ico: lnstoloções, infrqertruturo e r€cunor moter¡ql¡

Adequoçõo dos instoloções, do infroe¡truturo e
do¡ recursos mqterioi¡ que eetorõo ò dispoliçõo
do execuçõo do controto,

O: nôo otende

'L dtende pouco

2: otende

3: otende com qcelêncio

NotoMóximo: oo3

7

tlllOllttllO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoçöo do sktemótico de qtendimento
pelo licitonte em ruo soluçôo (viobilidode de
implementoçôo, efetividode dos meio¡ e
procerror e demois formor que comprovem o
copocidode de qtendimento.

Or nöo otende

'l¡ dtende pouco

2: stende

3¡ dtende com scelêncio

NotoMáx¡mqrOq3

3

tüfOllttlfO ¡¡ Quolificoçöo do Equipe de Þrofi¡:ionois
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Cátcuto arltimético com base nas regras dos
iTens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotqMóximo:oo6
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AVALTAçAO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: I' de

Membro do ú,4'G,

tlllOllltllC rr Rociocfnio Bó¡ico

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;

b) Conristêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opre¡entodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos oprerentodos.

O: nöo otende

t o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o tO: otende com
excelêncio

NotqMqx¡mo:OqlO

+

tUlCllttlfO 2: Plono de Açôo

Estrotégio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do expotiçõo;

b) Consiltêncio dos reloçõet de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
oprerentodo;

c) Releuôncio dos resultodo¡ oprerentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

t o 3r dtende pouco

7: qtende com qcelêncio

or nöo otende

4 o 6¡ otende

NotoMúx¡mq: Oq7

6

tUlOllttlrO ¡¡ Plono de Açôo

Açõer o serem desenvolvidor pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçóo;

b) Consistêncio dos reloçöes de cou¡o e efeito
entre problemo e propoitq de soluçöo
opresentodo;

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

I d 2r qtende pouco

5¡ otende com excelêncio

o¡ nõo otende

3 o 4r qtende

NotqMáx¡mq:oos

11

ot
l.(¡
É¡,
o
t
t4ÊI
3¡
oâ
I¡tF
e
a
Ê{
Ê{lr
i)ooo¿¡

QU:ü¡O ?Orr. cElflnrot IOtÀrorlaraçÃo



folho :f4

ffi
covmNo Do g¡æ 0B sÀo ¡Àno

5E{g¡MDEæ18-'iO
uìlÞÁÞÊ 9s (o\F;itcÀçåÈ

Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzozo - PROCESSO 5G-PRC-2o19/ofl86

AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

I
rÍ^D"

tEfCgltllOar PlonodeAçöo

Msteriois o serem produzidos

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consifêncio dos reloçöe¡ de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
oprerentodo;

c) Relevâncio dos re¡ultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos qdotqdqs.

O: nöo otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: otende

5: qtende com excelêncio

NotoMóximo:oo5

3

ttfOüttllO * Plono de Açõo

Oportunidode de mfdio posÊiuo

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

b) Releuôncio e pertinêncio do¡ itens
opresentodos com exercício criotiuo.

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

8 o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: qtende

Notodeoos

Ø

,UlOUttlfO a¡ Plono de Açõo

ldentificoçõo de rÍscos

o) Lógico e clorezo de exposiçôo;

6st
o
o
o!
o
co
o.
o!

_9
o

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

O: nõo qtende

1 o 3: qtende pouco

8 o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: otende

NotoMóx¡moroog
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AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

j¿l
l- o.J'*-t' Y

ú'r"ot

OUltllO 2l Anólise de imosem

o) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

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

O: nöo otende

I o 3: otende pouco

4 q 8: otende

9 q lO: otende com
excelêncio

NotoMóximorOolO
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AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

F afry" F
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LICITANTE:

Membro do'co^irrao, ll M ,

llllOlElllO l¡ Þrincipoir Cllentes

o) Porte, trodiçðo e conceito do¡ clientes otuois
do licitonte;

b) Conceito dor produtol e/ou serviços dor
clientes otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo desse¡ no ¡ociedode.

'L dtende pouco

3: otende com qcelêncio

O¡ nöo dtende

2r otende

NotqMúxiro:oq3

3

tUlout llo lr Estruturo Ffsico: lnstoloções, infroe¡truturo e recunos mqter¡ois

Adequoçúo dos inrtoloçõer, do infroertruturo e
dos recursos mqterioi¡ que ertorõo ò dilpoliçõo
do execuçõo do controto.

o: nóo qtende

l: stende pouco

2: qtende

3¡ stende com qcelêncio

NotqMóximo: Oq3

3

tlllOûttfO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoção do ¡istemfüico de otendimento
pelo licitonte em ruo solução (viobilidode de
implementoçõo, efetividode do¡ meio¡ e
procesoi e demoi¡ formos que comprovem o
copocidode de otendimento.

o: nöo otende

t! otende pouco

2r qtende

3: qtende com o<celêncio

NotqMóx¡mq¡oq3

3

tUtOUttIÎO ar Quolificogõo do Equipe de Profi¡¡ionois

rô

o
o
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o
cott
ot¡
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Cá[cuto arltlméti.co com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotqMóx¡mo:oq6

4,qt
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Licitoçôo Assessorio de lmprenro UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/ols6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: {"ots de 54
Membro do LLtt'

llllOlEtlfO r¡ Rociocfnlo Bóslco

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;

b) Consiltêncio dos reloçõet de couro e efeito
entre problemo e proposto de tolução
oprelentodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultodo¡ opresentodos.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o lo: otende com
excelêncio

NotoMóximq:oqlo

Ç

tUao|lttltoa PlonodeAçöo

Estrotégío de Reloclonomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Conlistêncio dol reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opre¡entodo;

c) Relevôncio dos resultodor opre:entodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

I o 3: otende pouco

7: ctende com qcelêncio

or não qtende

4 o 6: qtende

NotqMáximo: oq7

6

tU¡OtE IlO¡¡ PlonodeAçõo

Ações o serem desenvolvidor pelo contrqtodo

o) Lógico e clorezo do expoliçõo;

b) Consistêncio dor reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de roluçöo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ opresentodor;

rô
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o
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d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodo¡.

1 o 2: otende pouco

5¡ stende com excelêncio

or nöo qtende

3 o 4: qtende

NotoMóximq:Oq5
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Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5G-PRC-2o19/orrg6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: 4,rø
Membro do Comissóo: 14 thn"

,ûao0lrllO a. Plono de Açöo

Moterlqi¡ o serem produzidos

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçõe¡ de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultqdor opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dqs medidos odotqdq¡.

o¡ nöo otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: otende

5: otende com excelêncio

NotoMóximo:oos

l-{

lUlCúttllO J: Plono de Açõo

Oportunidode de mfdio positivo

c) Lógico e clorezo do exposiçôo;

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

O: nõo otende

I o 3: otende pouco

8 o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: otende

Notodeooq

6

lU¡OUltlfO rl Plono de Açôo

ldentificoçôo de riscos

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;

4ç
õ
o
o!
o
c
o
o.
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtiuo,

o: nöo atende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: qtende

NotoMóximo:oo9
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GOT'ER¡íO DO E TAÞO DE s¡ig P"{LILO
SECRETÁßLl EìE Cû14- ¡O

r}ÍÐÀÐE ÐE COrfü'¡rC Aç,å,':)

Licitoçõo Assesrorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5G-pRC-2or9/o186

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: /n {rrt'ø

Membro do co^irrao, l4LXÀ,æ \\-rl- ----v

QüttffO Ì Anólise de imogem

o) Lógico e clorezq dq expo¡içõo;

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

o
o
o
c¡!
o
coe
o!
-9o

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o lO: otende com
excelêncio

NotoMóximorOolO

+
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Licitoção Assessorio de lmprenso UNICOM - De¡.Reg. - Concorrênciq ne o2l2o2o - pROCESSO 5G-PRC-2o19/o1186

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNTCA

folha 4/4

LICITANTE:

Membro do r1Å,ç"'

tlllOlEtllO r¡ Principoir Clientes

o) Porte, trodiçôo e conceito do¡ clientes otuoi¡
do licitonte;

b) Conceito dos produtor e/ou rerviçor doe
cl¡entes otuoi¡ do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçðo desse¡ no sociedode,

t otênde pouco

3: qtende com excelêncio

o: nöo qtendè

2: otende

NotqMóximq:oo3

3

tu¡OÜttffo 2¡ Estruturo Ff¡icce lnstoloções, lnfroêrtruturo e recunor mot€rioit

Adequoção dol instoloçõer, do infroe¡truturo e
dor recursos mqteriois que estoróo ò disposiçõo
do execuçöo do contrqto.

O: nôo dtende

t otende pouco

2! otende

3: otende com e)(celênc¡o

NotqMóximq: oq3

3

llflOUttlfo ¡r Sistemótico de Atendimento

Adequoçäo do si¡temfüicq de qtendimento
pelo licitonte em ruo roluçõo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meios e
procerror e demoir formos que comprovem o
copocídode de qtendimento.

O: nðo otende

l¡ otende pouco

2¡ dtende

3¡ dtende com o<celêncio

NotoMóximo:ôo3

Ò

tlllOUttlfO ¡¡ Quolificoção do Equipe de Profissionois

ú
o
o
oï,
o
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Cálculo arltimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotqMóx¡mqroq6
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Licitoçõo Assesrorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg, - Concorrêncio ne O2|2OZO - PROCESSO SG-PRC-2O19/OIB6

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: de

Membro do

I
f

xlÀo-
I

tlllOlEtllO rr Rqciocfnio B6¡lco

o) Lógico e clorezo de exposiçûo;

b) Consi*êncio dot reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e propoito de soluçäo
gpresentodo;

c) Relevôncio do¡ rerultodos opresentodor.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotqMóx¡mq:oolo

3

,UaolrttltO t: Þlono de Açõo

E¡trotégio de Relocionomento com o Mfdio

q) Lógico e clorezq do exporiçöo;

b) Consistêncio dos reloçöes de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos opretentodol;

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

I o 3: qtende pouco

7: otende com *celêncio

O: nôo otende

4 o 6: otende

NotqMóximo: Oq7

2

tll¡Ollt ¡lO ¡r Plono de Açõo

Ações o serem dsenvolvido¡ pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçðo;

b) Conlirtêncio dot reloçõer de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de loluçóo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

r¡tç
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o
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o
Éo
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o
!

-eo

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

t o 2r otende pouco

5¡ otende com excelêncio

o: nõo otende

3 o 4r dtende

NotaMóx¡mqrOos
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Licitoçöo Assessoriq de lmprenso UNICOM - DelReg. - Concorrêncío ne o2l2o2o - PRocEssO sc-pRc-2o19/oltg6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro docomissâot Þ1ÊIÅb

I

tUtfltttloa. PlonodeAçõo

Moteriois o ¡erem produzldos

o) Lógico e clorezq dq expo¡içôo;

b) Consistêncio dos reloçõe¡ de cousq e efeito
entre problemq e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodqs.

o: nõo otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: otende

5: otende com excelêncio

NotdMóximo:oos

4

tU¡OUltltO * Plono de Ação

Oportunidode de mfdlo posit¡uo

q) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

O: nðo qtende

I o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: qtende

Notodeoog

4

tütOültllC ar Plono de Açõo

ldentificoçõo de riscos

o) Lógico e clorezo de expoliçôo;

6rt
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 q 7: otende

NotoMóximo!oo9

4
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Licitoçöo Ar¡e¡¡orio de lmprenro UNICOM - Der.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/otB6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE: t{*¡"^r-r'-
(

Membro do !.n/ô-,

Qlllrlloù Anólise de imogem

o) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçõer de ccuso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
qpresentodq;

o
o
o,
0¡?
o
o
o.
o
!

-9o

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nõo qtende

I o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 q 10: otende com
excelêncio

NotoMóximo:OolO
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Licitoçõo Assesorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/ofl86

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

folho 4/4

LICITANTE:

Co-¡rrao, þld '

\
Membro dq

tlDOlElllo r¡ Þrincipois Cllenter

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

b) Conceito dol produtol e/ou serviços dor
cl¡enter otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo derses no sociedode.

l¡ qtende pouco

3: otende com qcelêncio

o: nôo qtende

2r otende

NotoMúx¡mq:Oq3

a
¿r

tU¡Olllrlto ù Estruturo Ffsico: lnstoloções, infroe¡truturo e recurÍoi moteríair

Adequoçõo dot instoloções, do infrqestruturo e
dos recursos mqteriois que estoröo ð dkporiçõo
do execuçöo do controto.

o: nõo otende

l: qtende pouco

2: otende

3r stende com excelêncio

NotoMdx¡mo: od3

2)

tUlCUttEO $ Sktemótico de Atendimento

Adequoçdo do shtemfüico de otendimento
pelo licitonte em suo lolução (viobilidode de
implementoçöo, efetividode dor meios e
procesor e demois formor que comprouem o
copocidode de otendimento.

Or nóo atende

l: otende pouco

2: otende

3r otende com scelêncio

NotoMóximo:Oq3

4

tUlOllttllO a¡ Quolificoçõo do Equipe de P¡ofi¡sionois

6
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o
@tt
o
c
o
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Cálcuto arlti.mético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotoMóximo:od6
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne O?2O2O - PROCESSO 5G-pRC-2O19/Olg6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

fJ de + o(]LICITANTE:

Membro do

tlllOlElllO r¡ Rociocfnlo Bósico

o) Lógico e clorezo de expotiçôo;

b) Consiltêncio dor reloçöes de couso e efeito
entre.problemo e proposto de soluçäo
opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodor opresentodor.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotqMóximoroqlo

10

tllOlE lIOt: ÞlonodeAçöo

Estrotégic de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçdo;

b) Conlirtêncio dos reloçöer de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
oprerentodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultqdo¡ opresentodor;

d) Agilidode e eficócio do¡ medido¡ odotodor.

I o 3: dtende pouco

7: otende com o<celêncio

o: nõo otende

4 o ó: otende

NotoMóx¡mo: oo7

+

lUlOlltlllO ¡¡ Plono de Açöo

Açõer o serem de¡envolvidor pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consi¡têncio dor reloções de cquso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos oprerentodos;

rô!t
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d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

I o 2¡ qtende pouco

5: otende com qcelêncio

o: nóo otende

3 o 4: qtende

NotoMóximd:ods
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Membro do

Licitoçdo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - pROCESSO 5c-pRc-2o19/ofl86

AVALAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: V F 8'
il o

Comissöo: tÅ1,/\Å,û,,

tllloUltttO ar Plono de Açdo

Moteriol¡ o serem produzídos

q) Lógico e clqrezq do exposiçöo;

b) Consistêncio dos relcçöe¡ de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
opresentodq;

c) Relevôncio do¡ re¡ultodor opresentodor;

d) Agilidqde e eficócio dos medidos odotodo¡.

O: nõo otende

1 o 2r otende pouco

3 o 4: otende

5: qtende com excelêncio

NotoMóximo¡Oo5

5

tûlOülllfO ¡: Plono de Açõo

Oportunidode de mldio positiuo

o) Lógico e clorezq do exposiçôo;

b) Relevôncio e pertinêncio dos iten¡
oprerentodos com exercício criotivo.

o: nöo otende

1 o 3: ctende pouco

4 o 7: qtende

I o 9r otende com
excelêncio

Notodeoog

V
o

tUlCUt tlCt PlonodeAçõo

ldentificoção de riscor

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

út\f
o
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o
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o.
o
!
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o

b) Releuôncio e pertinênc¡o dos itens
opresentodos com exercício criotivo,

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

8 o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: qtende

NotoMóximo:ooq
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Licitoçöo As¡es¡oriq de lmprenro UNICOM - Der.Reg. - Concorrência ne ozlzo2o - pROCESSO 5c-pRc-2o19/ofl96

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE: V
r\ n

Membro do comi¡¡öo: l-\ t'fu"o¿

9Ullllo Ì Anólhe de Ímogem

q) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

o
o
o
t'
!
o
g
o
3t
oÌt
-9õ

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

O: nôo qtende

1 o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 o lO: otende com
excelênciq

NotoMóximo:OolO
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LICITANTE'

1l r'
comissöo: 14lÄ'vY

(
Membro do

ll[ClltlllO r¡ Þrinclpois Cllentes

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

b) Conceito dol produtos e/ou rerviços dot
cliente¡ otuoh do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo de¡¡e¡ no rociedode,

l: dtende pouco

3: otende com qcelênc¡o

or nõo otende

2r otende
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tU¡OltltllO ù E¡truturo Ffsico: lnstoloçõet lnfroe¡truturo e recursor moteriois

Adequoçäo dor instoloções, do infrqestruturo e
do¡ recur¡os moterioi¡ que estorõo à disposiçäo
do execuçdo do controto.

Or nöo otende

l: otende pouco

2: qtende

3: qtende com qcelêncio

NotoMóximq: oo3
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tlllOllttllO ¡r Si¡temótlco de Atendimento

Adequoçõo dq sirtemfüico de otendimento
pelo licitonte em suo soluçðo (viobilidode de
implementoçöo, efetividode do¡ meios e
procesJos e demoir formor que comprovem o
copocidode de stendimento.

O¡ nöo qtende

t stende pouco

2r qtende

3¡ stende com excelêncio
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tUlQüttlrO ar Quolificoçöo do Equipe de Þrofissionoi¡
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Cál.cuto aritimético com base nas regras dos
Ltens 4.6 e 4.7
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