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Licitoçõo Asrer orio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - pROCESSO 5G-PRC-2o19/orB6

AVALTAçAO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tlllOllltllO t Rocíodnio Bó¡ico

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ opresentodos.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotoMáximo:ooto

Ç

tlr¡OUltlfo a Plono de Açôo

E¡trqtégio de Relqcionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçdo;

b) Conlirtêncio dos reloçöes de cou¡o e efeito
entre problemo e propotto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodos oprerentodort

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodor.

o: nöo otende

t q 3¡ otende pouco

7: otende com *celêncio

4 o 6¡ otende

NotoMóx¡mq: Oq7

4

tUlOUttllO ¡¡ Plono de Açõo

Açõer o serem de¡envolvidor pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçóo;

b) Conlistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemq e proporto de soluçóo
oprerentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodos oprerentodol;
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d) Agil¡dode e eficócio dos medido¡ odotodos.

I o 2r otende pouco

5¡ dtende com scelêncio

o: nõo otende

3 o 4: otende

NotqMáximq:oo5

4
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5G-PRC-2o19/olg6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICIÏANTE:

Membro do

tltlCüt lrC ar Plono de Açõo

Msterloi¡ o serem produidos

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

b) Conlistêncio dos reloçõer de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
oprerentqdo;

c) Relevôncio do¡ resultqdos opresentodor;

d) Agilidqde e ef¡cácid dqs medidos odotodo¡.

O: não otende

t o 2: otende pouco

5; qtende com excelêncio

3 o 4: qtende

NotoMóximorOo5

Ð

tUfOUlt¡tO * Plono de Açõo

Oportunldode de mídio pos¡tivo

o) Lógico e clqrezq do exposiçöo;

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

o: nöo qtende

I o 3: otende pouco

4 o 7: atende

I o 9: otende com
excelêncio

Notodeoog

Ç

,U¡CUltllO 3r Plono de Açóo

ldentificoçõo de risco¡

o) Lógico e clorezq de exposiçöo;
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b) Relevôncio e pertinêncio dos iten¡
opresentodos com exercício criotivo.

O: nõo qtende

1 o 3: otende pouco

I o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: qtende

NotoMóximo:Oo9
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Licitoçõo As¡e¡sorio de lmprenso UNICOM - De¡.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - pROCESSO SG-PRC-2o19/ofl86

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

OUIIllOll Anóllsede imogem

o) Lógico e clqrezq do exposíçõo;

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

O: nõo otende

I o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 q 10: otende com
excelêncio

NotoMóx¡mo¡OolO
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Licitoçõo Asesorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzozo - PROCESSO 5G-pRC-2o19/olB6

AVALhçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA
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LICITANTE: Jlv
Membro do

tllOllttllO r¡ Principois Clientes

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

b) Conceito dos produtot e/ou terviçor dos
clientes otuoi¡ do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo desser no sociedode,

o: nöo otende

l: otende pouco

3: qtende com *celêncio

2: otende

NotoMúx¡mqrOq3

-a
5

tlllOlltlllO l¡ Estruturo Ffsico: lnstoloçöer, lnfrq$truturo e recußos motar¡díl

Adequoçöo dol instoloções, do infroestruturo e
do¡ recur¡os mqteriois que eltoröo ò dispoliçôo
do execuçöo do controto,

o¡ nõo dtende

t otende pouco

2¡ otende

3¡ otende com excelêncio

NotoMóx¡mo: oo3

3

tUlOUtlllO r¡ Si¡temfüico de Atendlmento

Adequoçõo do sirtemótico de otendimento
pelo licitonte em ruo soluçðo (viobilidode de
implementoçäo, efetividode do¡ meio¡ e
procerJor e demoi¡ formor que comprovem o
copocidode de qtendimento.

O: nðo dtende

tr otende pouco

2: otende

3: otendè com qcelêncio

NotoMóximq:oq3
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tUlQUttlIO a¡ Quolificoçöo do Equlpe de Þrofissionoi¡
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Cál.culo aritimétlco com base nas regras dos
Ltens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotoMóximo:oq6

5 /'19

ggE rro Doxt cilrÉRlo, DOXilTAçÄO xora

a
r¡
Eo-
g¡-¡o¡¡
{o
-ott-a¡¡,¡t
À-tt
a¡g
â
e-J-¡{.
¡t
J-Lëg
t¡
oF2TI-â
2¡tF
¡â
Ie{e
l'(¡
I{ttt
ñ



& folho l/4

GOVSO OO 8^æ DE 9ÀO PÁUIO
!Egr/& ÐE æ1ER'S

faJÞÀÞE ÐE lôtg ¡cÁç io

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

AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

0¡ruLICITANTE: x
Membro do Ð

tlll0llttllO r¡ Roclocfnio Bósico

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

b) Conristêncio dor reloçõer de couso e efeito
entre problemo e proposto de roluçõo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ oprerentodor.

O: nöo qtende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotqMáximq:oq10

{

tutOllltllo a Þlono de Açöo

E¡trotfuio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

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

c) Relevôncio dos resultodos opresentodor;

d) Agilidode e eficócio dos medido¡ odotodo¡.

I o 3¡ otènde pouco

7: qtende com excelêncio

o¡ nõo otende

4 o 6r otende

NotoMóximor oq7

Ç

ll[OllttllO ¡¡ Plono de Açõo

Ações o rerem de¡envolvidos pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consiltêncio dos reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e propo3to de soluçõo
oprerentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodo¡;
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d) Agilidode e eficócio do¡ medidos odotodos.

1 o 2r qtende pouco

5! otende com excelêncio

o: nöo qtende

3 o 4r otende

NotqMóximqroqs
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Licitoção Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzozo - PROCESSO 5c-pRC-2o19/olg6

AVALhçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE: DN
Membro do

tUlOUt ffOå FlonodeAçöo

Moterfois o serem produzidos

o) Lógico e clorezd do exposiçõo;

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

c) Releuôncio dos resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidq¡ qdotodos.

O: nöo atende

I o 2: qtende pouco

5: otende com excelêncio

3 o 4: qtende

NotoMóx¡mo¡oo5

I
|UIOültlIO * Plono de Açôo

Oportunidode de mfdio poiitivo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

O: nöo qtende

1 o 3: qtende pouco

4 o 7: otende

I o 9: otende com
excelêncio

Notodêoõ9

+

tUlCUtt¡tO ¡¡ Þlono de Açôo

ldentificoçõo de riscos

o) Lógico e clqrezo de exposiçðo;
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b) Releuôncio e pertinênc¡o dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

O: nõo qtende

I o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: qtende com
excelêncio

NotqMóxlmo:oog
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Licitoçöo Assessorio de lmprenro UNICOM - De¡.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5c-pRC-2o19/olg6

AVALnçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

) a'^Lj'{Membro do Comi¡sõo: I

OUltIÎOlr Anólísede Írnogem

o) Lógicq e clqrezq do exposiçöo;

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

O: nôo qtende

I o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 q lOr qtende com
excelênciq

NotoMóximo:OolO
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Licitoçõo Asse¡sorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzozo - PROCESSO SG-pRC-2o19/on86

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA
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LICITANTE:

Membro do

tlllOlltlllO r¡ Fríncipoir Cllenter

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

b) Conceito dor produtos e/ou serviçor dor
cliente¡ otuoi¡ do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo desse¡ nq sociedode.

t qtende pouco

3: dtende com qcelêncio

O¡ nðo dtende

2r otende

NotqMóx¡mq:oq3

.}
"1

tll Olrlt¡IO f¡ E truturo Frr¡ccr: lnstoloções, infroestruturo e recunior moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do infroe¡truturo e
do¡ recur¡o¡ moterioi¡ que eJtqröo ò dispotiçöo
do execuçõo do contrqto.

o: nóo otende

l: stende pouco

2: otende

3! stende com excelêncio

NotdMáx¡mo: oo3

3

tUlOlltllfO ¡¡ Si¡temóticq de Atendimento

Adequoçöo do ¡istemótico de otendimento
pelo licitonte em 5uo soluçõo (viobilidode de
implementoçõo, efetividode dor meior e
procetios e demois formor que comprovem o
copocidode de qtendimento.

o: nóo otende

1: otende pouco

2: otende

3: otende com excelêncio

NotoMóxìmoroo3
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tU¡Olltt¡lO ar Quolificoçôo do Equipe de Profi¡sionois
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CáLcuLo aritimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotoMóx¡md:od6
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - De¡.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/o186

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE: Totol de
F''1)5 c1g

Membro do

tlllOlllllfO ¡¡ Rociocfnio Bó¡ico

o) Lógico e clorezo de exposiçóo;

b) Consiltêncio dor reloçõet de couso e efeito
entre problemo e proporto de loluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos oprerentodot.

o: ndo otende

I o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMóx¡md:oolo

V

tUlOlll¡ltO a Plono de Açôo

E¡trotégio de Relodonomento com o Mfdlo

o) Lógico e clorezo do expoliçõo;

b) Consiltêncio dor reloções de couso e efeito
entre problemo e propoJto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos oprerentodos;

d) Ag¡lidode e eficócio dos medido¡ odotodos.

O¡ nöo dtende

I o 3: qtende pouco

7: otende com *celêncio

4 d 6r qtende

NotqMóx¡mq: Oq7

("

tU¡OUttlfO $ Plono de Açöo

Ações o serem de¡envolvido; pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçðo;

b) Consirtêncio dol reloções de couro e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

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

I o 2r stende pouco

5: qtende com scelêncio

o: nöo otende

3 o 4¡ qtende

NotqMóximq:oqs
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Licitoçõo Assessoris de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO 5G-PRC-2o19/o186

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

ÇLICITANTE:

Membro do

tUlOltttlo ar Plono de Açðo

Moteriois o serem produzidos

o) Lógico e clorezd do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloçöer de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
oprelentodo;

c) Releuôncio dos re¡ultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dos medidqs odotodos.

O: nõo otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: otende

5: otende com excelêncio

NotoMóximoroos

I

,UlOlrttlfO * Plono de Açôo

Oportunidode de mfdio positiuo

o) Lógico e clorezo do exporiçôo;

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

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

Notodeoog

6

tuaOUlrlto a. Plono de Açöo

ldentificoçõo de risco¡

o) Lógico e clorezo de expoliçõo;
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b) Relevôncio e pertínênc¡o dos itens
opresentodos com exercício criotivo,

o: nöo otende

1 o 3: ctende pouco

4 o 7: otende

I o 9: otende com
excelêncio

NotoMóximo:Oo9
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Licitoçôo Alre¡sorio de lmprenro UNICOM - Der.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2a - PROCESSO SG-pRC-2o19/oas6

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

.\

1

Membro do

gUllffOù Andlisede lmogem

o) Lógico e clorezq do exposiçöo;

b) ConÍstêncio dos reloçöes de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;
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c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o 1O: otende com
excelênciq

NotoMóximorOolO
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Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2l2o2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/ofl86

AVALAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA
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LICITANTE:

Membro do

tlll0lltllfO r¡ Þrincipoír Clientu

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

b) Conceito dos produtol e/ou ierv¡ços dot
cliente¡ otuoi¡ do licitqnte no mercodo ou
relevôncio do otuoção de¡¡e¡ no rociedode.

l: otende pouco

3: otende com o<celêncio

o: nõo atende

2r stende

NotoMúx¡mo:oo3

3

tll¡OUttffo ¡¡ Ê¡trt¡turo Ffsiccu lnltoloções, inf¡qértruturo e recurso¡ mqterlols

Adequoçõo dol instoloções, do infroertruturo e
do¡ recur¡o¡ mdterioir que ertoröo ò diposiçðo
do execuçóo do controto.

O: nõo otende

t otende pouco

2: otende

3r otende com excelêncio

NotqMúx¡mo: Oq3

't
5

tlllCllttllO r¡ Sistemdtico de Atendimento

Adequoção do ¡istemfüico de otendimento
pelo licitonte em ruq solução (viobilidode de
implementoçöo, efetividode dos meios e
procerJoi e demoig formos que comprovem o
copocidode de qtendimento.

o: nöo otende

l: stende pouco

2: otende

3¡ otende com scelêncio

NotoMóx¡mo:Oq3

3

tU¡OUltfiO ar Quolificoçöo do Equipe de Profi¡¡ionah
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Cálculo aritiméti.co com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

NotodeOo6

NotoMóx¡mo:oq6
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Licitoçöo Asessorio de lmprenso UNICOM - Der.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - PROCESSO 5c-pRc-2o19/o1tg6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

Ltctr¡{Nr: Å1 Ðu** de

Membro do

tl[OllltllO r¡ Rociocfnio Bó¡lco

q) Lógico e clorezo de exposiçõo;

b) Conristêncio dor reloçõer de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de solução
oprelentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos oprerentodos,

O: nöo otende

1 o 3:.otende pouco

4 o 8: otende

9 o lO: otende com
excelêncio

NotqMúximorOqlO

+

tU¡OlE lfOa PlonodeAção

Ê¡trotégio de Relocionomento com o Mfdio

o) Lógico e clorezq do exporiçöo;

b) Consirtêncio dol reloçóer de cou¡o e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodo¡ opre¡entodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidor odotodos.

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

7: qtende com scelôncio

4 o 6: otende

NotqMóximoi oo7

(,

tlllOllltllO Ì Plono de Açôo

Açõel o serem desenvolvidor pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposição;

b) Consiltêncio dor reloçöel de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ opresentodos;

6

o
o
oÌt
o
co
CL

oIt
-eo

d) Agilidode e eficócio dos medidos qdotodor.

I o 2: dtènde pouco

5: otende com ucelênciq

O: nôo otende

3 o 4: otende

NotoMáx¡mo:oq5

4
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzo2o - pROCESSO 5G-PRC-2o19/otls6

AVALhçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tUloUlrllo a¡ Plono de Açôo

Moteriql¡ o 3er€m produzidoi

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dor reloçöes de couso e efeito
entre prob¡emo e propolto de soluçõo
opre3entqdo,

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodos;

d) Agilidqde e eficócío dqs medidos odotqdos.

O: não dtende

I o 2: otende pouco

5: otende com excelêncio

3 o 4: otende

NotoMóxinro:Oo5

A

tûfCuttllo * Plono de Açõo

Oportunidode de mfdlo posÍtivo

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

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

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I o 9: qtende com
excelêncio

Notodeoog

(p

lülOUttlfO a¡ Plono de Açõo

ldentificoçöo de riscos

o) Lógico e clorezq de exposiçôo;

rôt
o
o
o!
Ct

coÊ
ô!
-9õ

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

O: nõo otende

I o 3: otende pouco

8 o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

NotoMóximo:ôoq
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Licitoçóo Asessorio de lmprenso UNICOM - De¡.Reg. - Concorrêncio ne ozlzo2o - PROCESSO 5C-PRC-2o19/otB6

AVALTAÇAO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTET

Membro o,co',,'.rrruo, 
.ÐL)',(,f )

OUlt|lOS Anólisede írnoger.r

o) Lógico e clqrezo do exposiçðo;

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

o
o
o
o!
o
trogt
o3
-9o

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nõo stende

1 o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotoMóximo:OolO
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Licitoçõo Asessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozlzo2o - PROCESSO SG-pRC-2o19/ofl86

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

J.-
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LICITANTE:

Membro do

llÐOllllllO t¡ Principoir Clicnter

o) Porte, trodiçóo e conceito dos clientes qtuois
do licitonte;

b) Conceito dos produtor e/ou serviçor dos
clientes otuoi¡ do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo de¡¡e¡ no ¡ociedode.

l: otende pouco

3: otende com qcelâncio

Or nõo otende

2¡ otende

NotaMóx¡mq:Oq3

3

,U¡OUItlfO 2¡ Estruturo Flsico: lnstoloçõer, lnfrqertruturo e recurroe moterioís

Adequoçöo dos inrtoloçõel, do infroe¡truturq e
do¡ recurso¡ mqterioit que estoräo ò dílpoliçõo
do execuçöo do controto.

O¡ nðo otende

l: otende pouco

2¡ otende

3: otende com excelêncio

NotoMóximo: oo3

3

tlÐOUtllIO ¡r Si¡temfüico de Atendimento

Adequoçðo do sirtemático de otendimento
pelo licitonte em ruo soluçõo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meios e
processor e demoi¡ formor que comprouem o
copocidode de otendimento.

o¡ nöo otende

l¡ otende pouco

2: otende

3r otende com qcelêncio

NotoMóxìmq:oq3

3

tUIOUltllO ¡l¡ QuolÍfícoçöo do Equipe de Þrofis¡ionoi¡

rô

o
o
c,t
o

oo
oÌ,
LI
ct

Cátcul'o aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notudeoo6

NotoMóximo:od6
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Licitoçõo Assessorio de lmprensq UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzozo - PROCESSO SG-pRC-2ot9iOflB6

AVALIAçÃO DE PROPO5TA TÉCNICA

LrcrrANrE: Åo Årl ilurãN
ì

Membro do

llllOlltllfOr¡ RocioclnioBósico

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

b) Consistêncio dol reloções de cou¡o e efeito
entre problemo e proposto de solução
opre¡entodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodos.

o: nöo otende

1 o 3: otende pouca

4 o 8: otende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotaMóx¡mo:oolo

a
3

tlLOUt lrCa ÞlonodeAçõo

E¡trotégio de Reloclonomento com o Mfdlo

q) Lógico e clorezo do exporiçöo;

b) Conristêncio dos reloçõer de cou¡o e efeito
entre problemo e propoJto de solução
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultodo¡ opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dot medidos odotodo¡.

I o 3: otende pouco

7: otende com qcelêncio

o: nõo otende

4 o 6: qtende

NotoMúximo: oo7

t

tlllOlltttlo r¡ Plono de Açöo

Ações o ¡erem desenvolvidor pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos retultodor opresentodor;

6!l
o
o
oÎt
o
c
o
o,
o.lt

I
o

d) Ag¡lidode e eficócio do¡ medido¡ odotodos.

1 o 2: otende pouco

5! qtende com excelêncio

o: nöo qtende

3 o 4: stende

NotaMóx¡mo:Oq5
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrênciq ne ozlzo2o - pRocEsSO sG-ÞRC-2o19/olB6

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

ttaolltlto.r FlonodeAçõo

Mqterlqis o serem produzidos

o) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloçõer de coueo e efeito
entre problemo e.proposto de soluçôo
oprerentqdq,

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidqde e eficócio dqs medidq¡ odotodqs.

O: nöo otende

1 o 2: otende pouco

3 o 4: qtende

5: otende com excelêncio

NotoMóximo¡oo5

A

tlt¡OuËlrO¡: PlonodeAçðo

Oportunidode de mfdio posftiuo

q) Lógico e clqrezo do expoliçõo;

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

O: ndo qtende

1 o 3: qtende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7: otende

Notodeoog

4

tll¡CUt llo ar Plono de Açõo

ldentificoçöo de riscos

o) Lógico e clqrezo de exposiçôo;

rô
\f
o
o
olt
o
co
CI

ô!
g
o

b) Relevôncio e pertinêncio do¡ itens
opresentodor com exercício criqtivo.

O: nõo qtende

t o 3: otende pouco

4 o 7: qtende

I o 9: qtende com
excelêncio

NotoMóximoroû9

4
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Licitoçõo Assessorio de lmprenro UNICOM - Des.Reg. - Concorrência ne o2l2o2o - ÞROCESSO SG-pRC-2o19/olg6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

OUttlfO ã AnólÍse de lmogem

o) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloções de cousq e efeíto
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

o
u
o
c,!
o
tro
cL

o!
eo

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

O: nôo qtende

I o 3: otende pouco

4 q 8: otende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMóximorOolO
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne O2IZO2O - pROCESSO SG-pRC-2Or9/Ofl86

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tlllOllllllO r¡ Þrlncipois Cllenter

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

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

oi nöo otende

lr qtende pouco

3r dtende com scelêncio

2: otende

NotqMóx¡mo:oo3

J)

tlllOUl$fO r¡ Estruturo Ffsico: lnstoloçõer, lnfroestruturo e recunor moterioir

Adequoçúo dos instoloções, do infroe¡truturo e
do¡ recurso¡ mqterioir que ettoröo ò dispoliçõo
do execuçõo do contrqto.

or nöo otende

t: otendê pouco

2: otende

3: otende com excelêncio

NotqMúx¡mo: Oo3

J)

tUlCÜtllfO ¡¡ Sì*emfüico de Atendimento

Adequoçöo do ¡istemótico de qtendimento
pelo licitonte em suo soluçõo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meio¡ e
procesior e demoi¡ formos que comprovem o
copocidode de qtendimento.

o: nöo otende

1: otende pouco

2¡ dtende

3: stende com scelêncio

NotoMóximoroo3

,4

tlltOllttllO r¡ Quolificoçöo do Equipe de Profissionoís

rJ'

o
o
oE
o
troo
o1'
L

_9
tt

Cátcuto arltiméti.co com base nas regras dos
Itens 4.6 e 4.7

Notodeooó

NotdMáximo:ôd6
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Licitoçõo Asses¡orio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne o2lzo2o - ÞROCESSO 5G-pRC-2o19/o1ts6

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

VFLLICITANTE:

Membro do

tlÐOllltllO t Roclocfnio Bó¡ico

o) Lógico e clorezo de exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos re¡ultodos oprerentodor.

O: nöo otende

I o 3: otende pouco

4 o 8: otende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotqMóximo:oqlO

4t

lulOlrlt¡IO ã Þlono de Açôo

Estrotégio de Relocionomento com o Mfdlo

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dol reloções de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçöo
opre;entodo;

c) Releuôncio do¡ resultqdo¡ opresentodos;

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

I o 3: stende pouco

7¡ ctende com scelêncio

O¡ nöo dtende

4 o 6: otende

NotqMóximqr oo7

+

tÜ¡OltltllO lr Plono de Açöo

Açõer o serem de¡envolvidor pelo controtodo

o) Lógico e clorezo do expotiçõo;

b) Conlirtêncio dor reloçõel de couso e efeito
entre problemo e proporto de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncic dor resultodos opresentodor;

ú
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d) Agilidode e eficócio dos medido¡ odotodot.

o: nõo otende

t o 2¡ qtende pouco

5r otende com qcelêncio

3 o 4¡ qtende

NotqMóx¡moroq5
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Licitoçöo Assessorio de lmprenso UNICOM - Des.Reg. - Concorrêncio ne ozl2o2o - PROCESSO 5c-pRC-2o19iolg6

AVALIAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

tllæUltltOar PlonodeAção

Mqterlois o serem produz¡doe

o) Lógico e clorezo do expo¡içäo;

b) Consistêncio dos reloçõe¡ de cousq e efeito
entre problemo e.proposto de roluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

O: nõo stende

1 o 2: otende pouco

5: otende com excelêncio

3 o 4: qtende

NotoMóximo:oo5

,U¡OUI lfo* PlonodeAçõo

Oportunidode de mldio positivo

o) Lógico e clorezo do exposiçôo;

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercíc¡o criot¡vo.

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: qtende

Notodeoog

q

tuaCUttllC c¡ Plono de Açõo

ldentificoçõo de riscos

o) Lógico e clorezq de exposiçôo;

6ç
o
o
o!
o
c
o
cL
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b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtivo,

O: nöo qtende

1 o 3: otende pouco

I o 9: qtende com
excelêncio

4 o 7: qtende

NotoMóximoroog
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Licitoçöo A¡se¡sorio de lmprenso UNICOM - Der.Reg. - Concorrência ne o2l2ozo - PROCESSO 5c-pRc-2o19/orls6

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

OUttnOl¡ Anóli¡ede irnogem

q) Lógico e clorezq do o<posiçõo;

b) Consi*êncio dos reloçõe¡ de cousq e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

o
o
o
o,!
c)
coe
c'!
o
It

c) Releuôncio dos resultodos qpresentodos;

or nõo otende

I o 3: otende pouco

4 q 8: otende

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMóximo:OolO
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Licitoção Asesorio de lmprenso UNICOM - De¡.Reg. - Concorrêncío ne o2l2o2o - pROCESSO 5G-PRC-2ot9/ofl86

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE; FP-

Membro do

tlllOllltllO r¡ Þrincipols Clienter

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

b) Conceito dos prodr.rtol e/ou rerv¡çor dot
cliente¡ qtuois do licitonte no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo desser no ¡ociedode.

l: otende pouco

3r stende com o(celênc¡o

o: nõo otende

2: otende

NotoMóx¡mq:oq3

3

,UlOüttEO Ì Estruturo ff¡ico: lnltoloçõet, infroestruturo e recu¡ror moterloit

Adequoçäo dor instoloções, do infroe¡truturo e
do¡ recur¡o¡ moteriois que estoröo à disporiçõo
do execução do contrqto.

o: nöo stende

'l dtende pouco

2r qtende

3¡ otende com excelêncio

NotoMóximq: Os3

3

tUlOUttllO ¡¡ Sistemótico de Atendimento

Adequoçõo do ¡i¡temático de otendimento
pelo licitonte em ruo rolução (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meio¡ e
procesJos e demois formor que comprovem o
copocidode de otendimento.

O¡ nóo otende

l¡ otende pouco

2r stende

3: otende com excelêncio

NotoMóx¡mo:oq3

3

,U¡OUttlÍO ar Quolificoçôo do Equipe de Profi¡sionois

r¡
o
o
o!
o
co
cl
oft
-9o

Cátcu[o aritimético com base nas regras dos
Itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6

NotqMóx¡mqrOq6

JJ


