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Licitoçöo Assesorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - ÞROCESSO 5G-PRC-2ot9iolB6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: A Totol de

Membro do

tlllOllllllO r¡ Rociocfnio Bd¡ico

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

b) Consirtêncio dos reloçõer de cou¡o e efeito
entre problemo e propoito de soluçäo
opresentodo;'

c) Relevôncio dos re¡ultodos oprerentodos.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMóx¡mq:Oqto

c"

,UrOUllltO 3 Plono de Agöo

Estrotégiq de Relocionomento com o Mfdlo

o) Lógico e clorezo do exporiçóo;

b) Consistêncio dos reloçóer de cou¡o e efeito
entre problemo e propoito de soluçõo
opresentqdo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodor;

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

I o 3r stende pouco

7: qtende com scelêncio

O: nöo dtende

4 d 6: stende

NotqMóximo: oq7

5

tU¡OUlt|fO ù Plono de Açõo

Açõer o serem desenvolvidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçôo;

b) Con¡istêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de soluçäo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos oprerentodos;

rrta
o
o
o!
o
co
o.
o!
-9o

d) Agilidode e eficócio dos medidq¡ odotodos.

'I o 2r qtende pouco

5: qtende com excelêncio

o¡ nöo otende

3 o 4¡ qtênde

NotoMóx¡mqroqs
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Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - pROCESSO 5G-PRC-2o19/ofl86

AVALAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

,llOUltlto.r Plcno de Açôo

Mqterfois o serem produzidor

o) Lógico e clorezq do exposiçôo;

b) Consistêncio dos relcçôes de cousq e efeito
entre.problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dqs medido¡ odotodos.

O: nõo otende

I o 2r otende pouco

3 o 4: otende

5: otende com excelêncio

NotoMóximo:oo5

3

tülOUt ¡lO3 ÞlonodeAçôo

Oportunidode de mfdio positíuo

o) Lógico e clorezo do exposiçôo;

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

O: não otende

I o 3: otende pouco

8 o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: otende

Notodeoog

5

tÜ¡OülrlfO ¡¡ Plono de Açõo

ldentificoçõo de riscos

o) Lógico e clorezq de exposiçôo;
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotiuo.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: otende

NotoMóximo¡oo9
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Licitoçõo A¡sessorio de lmprenso UNlcoM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO sG-pRC-2ot9/ofl86

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

As¡.: vMembro do

{}

OlllltÍOù Andli¡edeiÍaogem,

q) Lógico e clorezo do exposiçôo;

b) Consistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;
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c) Releuôncio dos resultodos opresentodos;

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 q lO: qtende com
excelênciq

NotoMóximorOolO
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AVALnçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA
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LICITANTE:

,i,

Membro do

tUlolltlllO r¡ Principoir Clienter

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

b) Conceito dor produtos e/ou rerviços dos
cliente¡ otuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçäo de¡se¡ no rociedode.

o: nõo qtende

l: atende pouco

3: otende com qcelêncio

2r otende

NotqMóx¡mq:oq3

¿

tlr¡Olrtt¡l0 ù E¡t¡uturo Ffsico: lnstoloçõe1 lnfrqeitruturo e racunor moter¡ois

Adequoçöo dos inltoloções, do infroestruturo e
do¡ recurso¡ moterio¡r que estorão ò disposiçõo
do execuçõo do controto.

or nöo otende

t qtende pouco

2: otende

3r otende com *celêncio

NotoMáx¡mo: oq3

3

llEOllttllO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoçöo do sistemótico de qtendimento
pelo licitonte em ruo solução (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meios e
proceilos e demoi¡ formos que comprovem ct

copocidode de atendimento.

or nöo otende

l: qtende pouco

2r dtende

3¡ qtende com qcelêncio

NotûMóx¡mqroo3
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tUlQllltllO a¡ Quolificoçöo do Equipe de Profi¡sionqí¡
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Cálcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotoMáximo:oo6
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Licitoçõo Asesorio de Impr€nso UNICOM - De¡.Reg. - Concorrèncio ne O2l2OZo - ÞROCESSO 5G-PRC-2O19/OnB6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

Oltl + +{)LICITANTE: Totol de

Membro do As¡.: V
(\

llllOlEtlfO r¡ Roclodnio Bósico

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;

b) Consirtêncio dos reloçõer de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de toluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodor.

o: nõo qtende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 q lO: otende com
excelêncio

NotqMóx¡mq:oolO

+

tlllO¡EtllO a Plono de Açôo

E¡trqtésio de Relocionomento com o Mfdlo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos rerukodo¡ opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidor odotodor.

o: nôo otende

I o 3r otende pouco

7: otende com qcelêncio

4 o 6r qtende

NotoMóx¡mo: Oq7

(;

tUlOUttfiC¡¡ PlonodeAçõo

Açöer o ¡erem de¡envolvidos pelo contrqtodo

o) Lógico e clorezo dq exposiçöo;

b) Consistêncio dor reloçõet de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultodos oprerentodos;
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d) Ag¡lidode e eficócio do¡ medido¡ odotodo¡.

I o 2r otende pouco

5: stende com excelêncio

Or nðo otende

3 ô 4¡ otende

NotqMóximo:oq5
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des,Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5G-pRC-2o19/ofle6

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

OD trtLICITANTE:

Membro do û^/U/ør

tÜloUttlloar Plono deAçõo

Moterioi¡ o serem produzidor

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

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

c) Relevôncio dos resultodor opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dos medidos odotodo¡.

O: nôo otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: otende

5: otende com excelêncio

NotoMóximo:oo5

A

,UtOUtt¡lO * Plono de Açöo

Oportunidode de mídio positivo

q) Lógico e clorezo do exposiçôo;

b) Releuôncio e pertínêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

O: nõo otende

1 o 3: dtende pouco

4 o 7: otende

I o 9: qtende com
excelêncio

Notddeoog

+

tÜ¡OüttlrC ar Plono deAçôo

ldentificoçôo de rixo¡

o) Lógico e clorezo de exposiçôo;

ntt
o
o
o!
ô
coft
ô!
-eo

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

o: nõo otende

I o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: qtende com
excelêncio

NotoMóximo:ooq

vo
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Licitoçõo As¡e¡¡orio de lmprenso UNICOM - Der.Reg. - Concorrêncir: ne o2l2ozo - PROCESSO 5c-ÞRC-2o19/olrg6

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

CnNLICITANTE:

Membro do úA/O\'ø,) Ass.:

CUT l1Où Anólisedelmosem

o) Lógicq e clqrezq do exposiçöo;

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

o
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c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nóo otende

I o 3: otende pouco

4 q 8r otende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMáximq¡OolO
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AVALIAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA
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LICITANTE:

Membro dq Aj\/C/"Ø'/

tlllOllttllO l¡ Princlpois Clienter

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

b) Conceito dos produtol e/ou serviços dor
cliente¡ qtuoh do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçäo desses no sociedqde.

t otende pouco

3r stende €om o<celêncio

Or nöo otende

2¡ qtende

NotqMóximo:oo3

I
5

tUlOllttl¡O r¡ E¡truturo Ffsico: lnstoloçöe¡, lnfroe¡truturo e recursos moteriois

NotqMáximqr oq3

)
)

Adequoçöo dor instoloções, da infroestruturo e
dos recur¡os moteriois que estorão ò di;posiçðo
do execuçóo do contrqto.

o: nõo otende

t ctende pouco

2r otende

3¡ otende com qcelêncio

tUlOUltlfO l¡ Si¡temútico de Atendimento

Adequoçõo do sistemfüico de otendimento
pelo licitonte em ruo loluçûo (viobilidode de
implementoçäo, efetiuidode dos meio¡ e
procesor e demois formos que comprovem o
copocidode de qtendimento.

or nöo qtende

l¡ otende pouco

2¡ otende

3¡ qtende com excelêncio

NotoMóx¡mq:oq3

ì
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tUlOüttlfO a¡ Quolificoçöo do Equipe de Profis¡ionois
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Cátcul.o aritimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotoMóx¡mo:oq6
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Licitoção A¡¡essorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - PROCESSO 5c-pRC-2o19/otf86

AVALhçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

ï- Ì<4
\j ú¿LICITANTE: Totol de

VMembro do As¡,:

(-\

tlllOlltlllO r¡ Rociocfnío Bósico

o) Lógico e clorezo de exporiçäo;

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

c) Relevôncio do¡ re¡ultodo¡ oprerentodos.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotdMóximd:od10

-4
f

tUIOUltlfO t: Plono de Açüo

Estrotégio de Reloclonomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçôo;

b) Consistêncic dor reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodo¡ qprerentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidol odotodos.

1 o 3: qtende pouco

7: otende com excelêncio

Or nöo otendê

4 o 6: dtende

NotqMóx¡mq: oq7

("

tUIOUltllO ¡¡ Plono de Açõo

Açõer o serem delenvolvidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exporiçöo;

b) Conlistêncio dos reloçõer de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opresentodo;

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

I o 2r otende pouco

5: otende com qcelêncio

o: não otende

3 o 4: dtende

NotqMóximo:oq5
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Licitoçöo Assesrorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - ÞROCESSO 5G-pRc-2o19/ong6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tr

¡ltloUlrtrO.l PlonodeAção

Moteriois o serem produddor

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçõer de cquro e efe¡to
entre problemq e proposto de soluçöo
dpresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultqdor opreeentodos;

d) Agilidqde e eficócio dos medidos odotqdq¡.

O: nöo otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: otende

5: qtende com excelêncio

NotoMóximo¡Oo5

3

tulOUlrtto * Plono de Açõo

Oportunidode de mfdio positiuo

q) Lógico e clorezq do exposiçôo;

b) Releuôncio e pertinênciq dos iten¡
opresentodol com exercício criqtiuo.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: otende com
excelêncio

Notodeoog

Ç

tU¡Otllt¡lO ar Plono de Açöo

ldentificoçöo de riscos

o) Lógico e clorezq de exposiçöo;
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b) Relevôncio e pert¡nêncio dos itens
opresentodos com exercício criot¡vo.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: qtende

I o 9: qtende com
excelêncio

NotqMóximo:oo9
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AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: F.,^fo- Înr
Membro do Ass.: M

"L)

OUIIIIO rr Anólhe de imcgem

o) Lógico e clqrezo do exposiçôo;

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

o
o
o
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o
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ot¡
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c) Relevôncio dos resultqdos cpresentodos;

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o lo: otende com
excelênc¡o

Noto Móximo¡ O o!O
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AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LrcrrANTE: F'oøv Ç
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Membro do

llDOlElllO r¡ Þrincipois Clientes

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

b) Conceito dor produtos e/ou rerviçor dos
clientes otuoir do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçðo des¡e¡ no sociedode.

t otendê pouco

3: qtendê com orcelêncio

o: nõo ctende

2: otende

NotqM6ximo:oq3

I
llllOültllO ¡l Estruturo Flslcc ln*oloções, infroeitruturo e recunos moterloie

Adequoçõo dos instoloções, do infroertruturo e
do¡ recurros moterioi¡ que ertoróo ò disposiçõo
do execuçõo do contrqto.

o: nöo otende

l: qtende pouco

2: otende

3: otende com scelêncio

NotoMóx¡mq: Oq3

)
T

lUlOUt$fO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoçõo do ¡istemfüico de otendimento
pelo licitonte em 5uq soluçdo (viobilidode de
implementoçöo, efetividode dor meio¡ e
procerror e demoir formos que comprovem o
copocidode de otendimento.

o: nóo qtende

l: qtende pouco

2r otende

3: stende com qcelêncio

NotoMóx¡mo:oo3

3

tUlCUttllO ¡¡ Quolificoçõo do Êquipe de Profis¡ionois

¡rì

o
o
o:o
o
coÊ
o!
-9o

Cálcu[o aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotqMóximq:oq6

4,Çt*
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GOVE&\O DO ffi Àm DÊ SiO P¡atrO
9€CFB¡&ææl!ÐF

a!rÞÀÐE ÐE i:o!ei¡aÂq-ió

Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Der.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5c-pRc-2o19/ofl86

AVALTAçAO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LrcrrANTE,4-ì Vunv Totol
{n
v)oö

Membro do

tlÐOUtlllO r¡ Rociocfnlo Bósico

o) Lógico e clorezo de exposiçðo;

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

c) Relevôncio do¡ resultodo¡ oprerentodos.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotqMóximq:Oqlo

+

tlrtOllttllO a Þlono de Açöo

E¡trotégio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloçõer de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodos oprerentodo¡;

d) Agilidode e eficócio dq¡ medido¡ odotodos.

I o 3¡ otende pouco

7: otende com excelêncio

or nöo otende

4 o 6: otende

NotoMóximo: oo7

{
-J

,lllCUttEO lr Plono de Açöo

Açõer o serem de¡envolvido¡ pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçdo;

b) Conlirtêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e propoJto de loluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultqdos oprerentodos;

htl
o
0
o!
o
Ê
ocl
ot
-9tt

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

I o 2r otende pouco

5r qtende com scelêncio

o: nóo otende

3 o 4: otende

NotoMóximq:oo5
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ffi
GOIRSO OO HArc pA t¡O P-rlto

5ECgj&DEærE'¡A
LìrFOE OÊ CSCiICAçÀÇ

Licitoçdo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzozo - PROCESSO 5c-pRc-2o19/ofl86

AVALnçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: hP^v>'v
Membro do

tU¡OUltltO ar Plono de Açðo

Moteriois o serem produzidos

o) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dor reloções de cqusq e efeíto
entre problemo e propostc de soluçôo
opresentqdo;

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dqs medidos odotqdo¡.

O: nöo qtende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: qtende

5: otende com excelêncio

NotÕMóximo:oos

3

tÜlCUttllO ¡: Plono de Açõo

Oportunidode de mldio posit¡uo

o) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

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

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: qtende

Notodeoog

Ç

tuloulrlto ar Plono de Açðo

ldentif icoçôo de riscos

o) Lógicq e clqrezo de exposiçöo;

h
st
o
o
o!
ô
c
o
o'
oIt
-eo

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

O: nöo qtende

1 o 3: qtende pouco

4 o 7: qtende

I o 9: otende com
excelêncio

NotoMóximo:oo9

6

QüPrno Doxt. GnrÉilo, POXr0ÀçlO ilotÀ
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60!'ER-\¡O ÞO SSLTDO DE SÀO P-{ULO
5E(:REÍAR¡Å DE COI']SF.\O

rrlf IDAÐE ÞE cotre,Nrc ÁçÃo

Licitoçôo A¡¡er¡orio de lmprento UNICOM - Des.Reg. - Concorrência ne ozlzozo - pROCESSO 5G-pRC-2o19/o1186

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: 4n Ì"rr*
\MMembro dq Ass.:

'ü

Ollll:1O ¡. Anóli¡ede frnogem

q) Lógicq e clorezo do expoliçöo;

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
qpresentqdo;

o
o
o
d,!
o
Êo
o,
o!
or

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

O: nöo otende

t o 3: otende pouco

4 q 8: otende

9 o lO: otende com
excelêncio

NotoMóximo¡OolO
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5Ë(ffiñ OE æ\R.iO
L:{FÆE DE COtOnCÁç,iô

Licitoçõo Assesorio de lmprenso UNICOM - Der.Reg. - Concorrèncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2or9/o1rB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

1^Ð^'r*

folhq 4/4

LICITANTE:

Membro do

tUlOllltllO r¡ Þrinctpolr Clientes

o) Porte, trodição e conceito dos clientes otuois
do licitonte;

b) Conceito dos produtos e/ou rerviços dor
cliente¡ qtuoir do licitonte no mercodo ou
releuôncio do otuoção desses no tociedode.

1: otende pouco

3¡ otende com qcelêncio

O¡ nôo dtende

2r dtende

l\otdMóximdrod3

'-1
r>(

tU¡CUlt¡lO l¡ Ertruturo Flsico: lnstoloçõe¡, lnfroestruturo e recunor moterÍolg

Adequoçôo dor instoloções, do infroestruturo e
dos recurso¡ mqteriois que ertoröo ò disposiçõo
do execuçõo do controto,

or nöo otende

l: qtende pouco

2: otende

3r stende com excelênc¡o

NotqMóximq: oo3

À

llllOllttllO ¡¡ Si¡temfüicc de Atendlmento

Adequoçöo do sistemfüico de otendimento
pelo licitonte em iuo soluçõo (viobilídode de
implementoçõo, efetividode dor meios e
procesor e demois formos que comprovem o
copocidode de qtendimento.

or nöo otende

I: qtende pouco

2: otende

3r otende com qcelêncio

NotsMáx¡mo:oo3

;

,U¡C¡rt ffO å Quolificoçöo do Equipe de Profi¡sionois

lô

o
o
oÌt
o
coÂ
o
!

-9o

Cátcul.o aritlmético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

NotodeOo6

NotdMóximd:oo6
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rliÞÀÞÊ Þ€ fdgij¡cÁç¡ô

Licitoçöo Asessorio de lmpren:o UNICOM - De¡.Reg. - Concorrêncio ne O2I2OZO - PROCESSO 5G-PRC-2O19/OIB6

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: Totol de { ø:;4

Membro do

llllolEllfO rr Rociocfnlo Bóslco

o) Lógico e clorezo de exporição;

b) Consirtêncio dor reloçõet de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodos.

o: nöo otende

I o 3: qtende pou(o

4 o 8: otende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotqMóximo:oqto

â

,Utdlt tloe PlonodeAgöo

E¡trotégio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Conrirtêncio dor reloçõer de cousq e efeito
entre problemo e proposto de loluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio dos rerultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodo¡.

I o 3r otende pouco

7¡ otende com qcelêncio

o: nóo qtende

4 o 6: otende

NotqMóximor oo7

J'

tU¡OUltllO Ì Plono de Açôo

Açõer o serem desenvolvidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exporiçdo;

b) Consistêncio dos reloçõer de couso e efeito
entre problemo e proporto de solução
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos qpresentodos;

r¡ttl
o
o
or,
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d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

I q 2¡ stende pouco

5: otende com excelêncio

Or nõo otende

3 o 4r stende

NotoMóximo:Oq5
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&
GOïR\O DO FA& D8lio ?ÁL(O

:EaqñÀÞE ælL*iO
Lì:ÞÁDE OE CfÀÈì{C{çÀ!)

Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNlcoM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzo2o - PRoCE5SO 5c-pRc-2o19/oflg6

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do ,G^,o4..au

tU¡OgttllO& PlonodeAçõo

Mqteriois o serem produz¡dot

o) Lógico e clqrezo do exposiçôo;

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

c) Relevôncio dos resultqdor opresentqdost

d) Agilidode e efícóciq do¡ medidos odotodos.

O: nöo qtende

1 o 2: otende pouco

5¡ qtende com excelêncio

3 o 4: otende

NotoMóximo:oos

4

tu¡Oûttffo * Plono de Açöo

Oportunidode de mídiq positivo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Relevôncio e pertinênciq dor itens
oprerentodos com exercício criotivo,

O¡ nõo qtende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: qtende

I o 9: qtende com
excelêncio

NotodeOog

1

lUlOÜttltC a¡ Plono de Açõo

ldentificoçôo de riscos

o) Lógico e clorezo de exposiçôo;

n
It
o
o
oIt
o
coe
o'tt

-eo

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

O: nõo qtende

1 o 3: otende pouco

8 o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

NotoMóximqroog

,\
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GOVER.\O DO SSfADO DE &ìO P.q,ULO
sECRETAR¡Å DE CO\ER:{O

L¡]ÍIDåDE DE ÈOÈftr'ifICÀçÂO

Licitoçôo A¡¡essorio de lmprenso UNICOM - Der.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5G-pRC-2o19/olB6

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do As¡.: ù
'e

OUllfIOS Anóli¡ede imogem

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçöes de cqu¡q e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;

o
o
o
!,
!
o
Coq
olt
-9o

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nóo otende

1 o 3r otende pouco

4 q 8: otende

9 q lO: qtende com
excelênciq

NotoMóximo:oolo
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Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne O2I2O2O - PROCESSO SG-pRC-2O19/Olg6

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

lolhq 4/4

LICITANTE:

Membro do

tlllOlltlllO r¡ Principois Clientes

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

b) Conceito dos produtor e/ou rerviçot dos
cliente¡ otuok do l¡citonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo de¡¡es no rociedode.

I¡ otende pouco

3r otende com qcelêncio

o: ñõo dtende

2: otende

NotqMúlimqrOq3

.2,,

,llOltttlfO ã Estruturo Frsicor lnstoloçõer, infrostruturo e recur¡o¡ moterlqis

Adequoçäo dor instoloçõer, do infroestruturo e
do¡ recurso¡ moter¡oir que estorôo ò ditposiçõo
do execuçõo do contrqto.

O: nöo qtende

l: otende pouco

2r otende

3: otende com excelêncio

NotoMóx¡mq: Oq3

,]

tUlOllllllO r¡ Si¡temótico de Atendlmento

Adequoçóo do sistemútico de otendimento
pelo licitonte em suo loluçöo (viobilidode de
implementoçðo, efetividode dos meio¡ e
procesros e demo¡r formos que comprouem o
copocidode de qtendimento.

o: nöo otende

'l: qtende pouco

2i qtende

3: otende com qcelêncio

NotqMóximqroq3

4

tUlOUt$fO a¡ Quolificoçõo do Equipe de Profi¡¡ionoi¡

úl

o
o
o1'
o
coo'
o!
.9
o

CáLculo aritimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeod6

NotqMóxinro:oo6
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GOVEGO ÞO ffiåÐ DE *iO PÀnO
tEcg/& ÞE ø\a\o

r:rÞÀÞE oE cQte xcÂç-io

Licitoçõo Assesorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - pROCESSO SG-PRC-2o19/oltB6

AVALIAçÃO DE ÞROPO5TA TÉCNICA

LICITANTE: V ç E Totol de

Membro do

lllldlttllO t Rqcioclnio Bó¡ico

o) Lógico e clorezo de exposiçöo;

b) Consirtêncio dor reloçõel de couso e efeito
entre problemo e proporto de loluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodor.

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o tO: otende com
excelêncio

NotqMóx¡mq:oq10

40

tUlollltlto a Plono de Açöo

E¡trqtégio de Reloclonomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exporição;

b) Con¡i¡têncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proportq de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opre¡entodo¡;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodo¡.

I o 3: qtende pouco

7: stende com qcelêncio

O: nöo otende

4 o 6: dtende

NotoMúximo: Oo7

"+

tUlOllllllO rr Þlono de Açõo

Ações o serem de¡enuolvidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Conlistêncio dos reloçöes de couso e efeito
entre problemo e proporto de loluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos oprerentodos;

utrt
o
o
oIt
o
co
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o

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodol.

1 o 2r qtendê pouco

5: otende com excelêncio

or nõo dtende

3 o 4: otende

NotqMóx¡mo:oqs
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2ozo - PROCESSO 5G-pRC-2o19/o186

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

FB'LICITANTE:

Membro do /A^Ir<,A/

¡ll.Oûttllo å Plono de Açõo

Moteriois o serem produzidos

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dol reloções de couso e efeito
entre problemo e.propotto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodor opresentodos;

d) Agilidqde e eficócio dos medidos qdotodo¡.

O: nöo qtende

I o 2: otende.pouco

3 o 4: qtende

5: qtende com excelênciq

NotqMóximo:oo5

5

lUlOüttlÍO ¡: Plono de Açõo

Oportunidode de mídio positivo

q) Lógico e clqrezo do exporiçõo;

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

o: nóo otende

f o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: qtende com
excelêncio

Notodeoog

q

tUlCUttlto ¡¡ Plono de Ação

ldentificoçõo de riscos

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

rrt
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b) Relevôncio e pert¡nêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: qtende

NotoMóximo:oog

q
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Membro do

cov¡a,\o Do gsrAoo o¡ s,io peuro
9EC¡TTåRL{ DE COIER\O

r,..rrnen: or co*n nnctçÃo

Licitoçöo As¡essorio de lmprenso UNICOM - Der.Reg. - Concorrência ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2O19/oaB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: \/çp-
\yA¡s.:øArQlvr^2

t

Oültffolr AnólÍse deirnogerrr

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
oprerentodo;

o
o
o
o,E
ô
o
cl
oï¡
-9o

c) Releuôncio dos resultodos opresentodos;

O: nôo otende

1 o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 q lO: otende com
excelêncio

NotoMóximo:OolO
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GO\¡WO h FÁæ DB SÃO PÅ!ÌO
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LÌ¡ÞSÊ DE COrerCÁç-iO

Licitoçdo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzo2o - PROCESSO SG-PRC-2or9/oltB6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: vîtu
Membro do øJ\Æ,üAt-/

tlllOlltlllO r¡ Principois Clientes

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

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

1: otende pouco

3r otende com excelênciq

o: nõo otende

2: qtende

NotqMóximo:oq3
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tlllOUttllO f¡ Estruturo Ffsico: ln*oloçöes, infroe¡truturo e recußoi moterioir

Adequoçõo dos instoloçõer, do infroe¡truturo e
dos recunos moterioi¡ que ertoröo à dhposiçõo
do execuçäo do controto.

O: nõo otende

t otende pouco

2r otende

3¡ dtende com qcelêncio

NotoMóx¡mo: od3
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tUlollttllO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoçõo do sistemótico de otendimento
pelo lícitonte em ruo soluçöo (viobilidode de
implementoçõo, efetividode do¡ meio¡ e
processor e demqis formor que comprovem o
copocidode de qtendimento.

o: nôo qtende

t otende pouco

2: stende

3: qtende com excelênciq

NotoMóx¡moroo3
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tUlCUttEO ar Quolificoçõo do Equipe de Profis¡ionois
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Cátcuto aritimético com base nas regras dos
Itens 4.6 e 4.7

Notodeooó

NotqMóx¡mo:oo6
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9utüto Potat curÊìþ, POXrürçÀO ìtota
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