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Licitoçöo Asse¡loriq de lmprensc CDHU - LicitoçÕo na P9l18 - Processo

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTET Cìrr"uoar*,rt

I na 10.43.129

T Pontos, .ffi , SO

Membro dq

o) Lógico e clorezq de exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçõe, de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opresentodoi

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos.

o: nõo qtende
I

1 o 3: otende-pouco

4 o 8¡ otende

9 q 10: otende com
excelênciq

Noto Móximo:0 o lo

3

q) Lógico e clorezq do exposiçðo;

b) Consistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e propoitq de soluçÕo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentcdos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos
qdotqdqs.

I o 3: otende pouco

7: otende com excelêncio

O¡ nðo oteirde

4 o 6r otende

NotqMóximq:0o7

4

o) Lógicq e clorezq do exposiçõo;

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

c) Relevôncio do¡ resultqdor opresentodos;

1 o 2r qtende pouco

5: otende com excelêncio

o: nöo otende

3 o 4t qtende

Noto Móximo:0 o 5

3

d) Agilidqde e eficdciq do¡ medido¡
qdotqdqs.
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Licitoçöo Asses¡oriq de lmprenro CDHU - Licitoçõo nQ 129/18 - Processo

AVALAçÃO DE pROpOsrA TÉCNICA

10.43.129

LICITANTE¡

Membro dq

OUESITO 1 (somo do¡ subquesitos1,2,3,4,5 e 6)

SUBTOTAL (pontuqçöo móximo 45 pontos) "2A-

o) Lógicq e clqrezo do exposiçðo;

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e propottq de soluçôo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultqdor qpretentodos;

NotdM6xlmd:od5

3

d) Agilidode e eficócio dqs medidos odotodo¡.

O¡ nôo otende

1 q 2: otende pouco

5: otende com excelêncio

3 q 4¡ qteride

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

o: nöo otende

1 o 3: otende pouco

8 o 9: otende com
excelênciq

4 d 7r otende

Notqdeoo9

4
b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

o) Lógicq e clorezo de exposiçðo;

NotoMóximo:oo9

/-l

o: nõo otende

I o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I q 9¡ otende com
excelênciq

b) Relevôncio e pertinêncio do¡ itens
opresentodos com exercício criqtivo.
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Licitoçõo Al¡e¡roriq de lmprenlo CDHU - Licitoçðo na 129/18 - Proce¡ro Gerol nQ

AVALTAçAO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 2 :

SUBTOTAL (pontuoçôo móximq lO pontos)
6
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o) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçöe5 de cousq e efeito
entre problemo e proposto de loluçõo
qpresentodq;

o: nöo steilde

1 c 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 q lO: qtende com
excelênciq

NotoMdximo¡ Oqlo

6

c) Relevôncio dos re¡ultqdos qpresentqdos;
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso CDHU - LicÌtoçðo nQ 129/18 - Þrocesso Gerol n9

AVALIAçÃO DE PROPO5TA TÉCNICA

129

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 3 (somo dos ¡ubque¡itot1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçöo móximo 15 ponto;) -12,1

o) Porte, trcdiçöo e conce¡to dol clientes

otuois dq licitonte;

NotoMóxlmo:oo3

3
l qtende pouco

:

2l qtende 
:

3: qtende com excelênciq

0: nõo stende

b) Conceito dos produtol eiou serviçor dos

clienter qtuqi¡ dq licitqnte no mercqdo ou
relevônciq do otuoçöo des¡e¡ nq tociedqde,

NotqM6xlmo: oq3

3

o: nüo qtende 
:

:

'l: otende pouco 
i

2r otende .

:

3: otendè com excelênciå

Adequoçôo'dos instoloçõel, dq infroestruturo
e dos recur¡o¡ moteriqis que eltoröo ò
disporiçõo do execuçõo do controto,

O: não otende

Í otende pouco

2r dtendè :

3r dtende com excelênciq

NotoMáximq:oo3

At
Adequoçöo do ¡i*emóticq de qtendimento
pelq licitqnte em tuq loluçöo (viobilidode de
implementoçôo, efetividode do¡ meios e

procergot e demqis formol que comprovem q

copocidode de otendimento.

NotoMóxlmqroq6

5¿.1
I

NotodeoqoCátcuto aritimético com base nas regras dos

itens 4.6 e 4.7
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNTCA

ffi7
folha 1/4

LICITANTE: talt*p-,

no 10.43.129

Totalde P Ag,t+

Membro da Ass

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluÇäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

0a10Nota

b

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: nåo atende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

ma'. O a7

5

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada,

c) Relevância dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: aîende

NotâMáxime: 0â5

3



Corñpårrlrið de
Þr¡retrvolvlrrrento

llêb¡tê<iorìål
e url5ânô

CD}IL¡

Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

ffi7
folha 214

129

LICITANTE

Membro da Comissão : &d"ta'r^b'p*te Ass

QUESITO '1 (soma dos subquesitos '1, 2, 3, 4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) J.8

U

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de soluçäo
apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a5

3

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Relevåncia e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

Notade0ag

5

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

Nota Máximâ:0 e I

("
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 'l 129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE

Membro da Comissão: åot"t-orrd¡- Q"o^z-Ût Ass.
0

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 10 pontos) Ø

côrnrråilhìå de
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a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solução apresentada;

c) Relevância dos resultados
apresentados;

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

I a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

("
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo

AVALTAÇÂO DE PROPOSTA TÉCNtCA

10.43.129

LICITANTE:

Membro da Comissåo: I'dttotd* Qt'n*',o-g^ Ass.

0

QUESITO 3 (soma dos subquesitos '1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) t4,lT

a) Porte, tradição e conceito dos clientes
atuais da licitante;

b) Conceito dos produtos e/ou serviços
dos clientes atuais da licitante no
mercado ou relevåncia da atuação
desses na sociedade.

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelència

NotaMáx¡mâ: 0a3

3

Adequaçåo das instalaçöes, da
infraestrutura e dos recursos materiais
que estaräo à disposição da execuçäo do
contrato.

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

Adequaçåo da sistemática de
atendimento pela licitante em sua
soluçäo (viabilidade de implementaçäo,
efetividade dos meios e processos e
demais formas que comprovem a
capacidade de atendimento.

0: nåo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxima:0a3

â

Cátcuto arltimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notade0a6

NotaMáxima: 0a6

5,r+
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Licitoçõo A¡se¡sorÌq de lmprenso CDHU - Licitoçõo nQ t2gltg - Proce¡so Gerql

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: C.Sxl Totql

10,43,129

Membro dq

o) Lógico e clqrezo de exposiçöo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos oprerentqdos.

o: nöo qtende

1 o 3; otende pouco

4 o 8: qtende

9 q 10: otende com
excelênciq

NotoMdxlmoroalo

g

o) Lógico e clqrezo do exposiçðo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos
odotodos.

1 o 3: otende pouco

7: otende com excelêncio

4 o 6¡ otende

or nöo otende

NotoMúximo:0o7

T

o) Lógicq e clorezo do exposição;

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

c) Relevônciq dos re¡ultodos opresentodos;

d) Agilidqde e eficácio dos medidqs
qdotodqs.

I q 2: qtende pouco

5: qtende com excelêncio

o: nöo otende

3 o 4: otende

NotoMóximo:oo5

5
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Licitoçdo Assessoriq de lmprenlo CDHU - Licitoçöo nQ 129/lB - Processo Gerql

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

10,43,129

LICITANTE:

Membro do

QUESITO f (somo dos subquesitos 1, Z 3, 4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuqçõo móximq 45 pontos) 4t

q) Lógico e clqrezq do exposiçôo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;

d) Agilidqde e eficócio dos medidos odotqdqs.

or nðo qtende

I o 2: otende pouco

5: qtende com excelênciq

3 q 4r qteride

NotoMóximdrods

¿t

q) Lógicq e clorezo do exposição;

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

or nôo qtende

1 o 3: otende pouco

8 q 9: qtende com
excelêncio

4 q 7: qtende

NotodeOo9

8

q) Lógicq e clqrezo de exposiçõo;
NotoMúxlmoroo9

8b) Relevâncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtivo.

O¡ nöo otende

1 d 3: otende pouco

4 q 7: otende

8 q 9r qtende com
excelênciq
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Licitoçöo A¡sel¡orio de lmprenlo CDHU - Licitoçöo ng 129/18 - proceslo 10,43,129

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

QUES|TO 2

SUBTOTAL (pontuoçõo móximo 1O pontos)
q

o) Lógico e clqrezq do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloçöes de couso e efeito
entre problemq e propostq de solução
crpresentqdq;

c) Relevôncio dos resultqdos cpresentodos;

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 q 10: otende com
excelênciq

NotqMóxlmo¡0q10

q
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Licitoçõo Asses¡orio de lmprenso CDHU - Licitoçöo ns 129/19 - processo Gerol n9

AVALTAçÃO DE PROPO5TA TÉCNtCA

129

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 3 (romo dos subqueritot 1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçöo móximo 15 pontor) J4,37

o) Porte, trcdiçõo e conceito do¡ cliente¡
otuqis dq licitqnte;

b) Conceito do; produtot eiou serviços dos
cliente, otuqir dq licitqnte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo des¡e¡ nq cociedqde.

l: otende pouco

2: otende i

3: qtende com excelêncid

O: núo otende
NotqMdxlmo:oog

3

Adequoçôo'dqr inrtqlqçöet, dq infrqestruturo
e dor recuruor moteriq¡e que ertqrõo ò
dispoliçöo do execuçöo do controto.

t qtende pouco

2t qtende

l

3: 0tende com excelênciq

or nõo otende
NotqMóxlmo: oo3

3

A,dequoçöo do si¡temótico de otendimento
pelq licitqnte em 5uc¡ soluçöo (viobilidode de
implementoçöo, efetividqde do¡ meiol e
procesror e demqis formor que comprovem o
copocidode de otendimento.

O¡ nôo otende

t: otende pouco

2: otende 
:

I

3r otende com excelêncio

NotdMóxlmdroo3

3

Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Noìodeoa6

NoloMóxlmo:oo6

5 ,3)
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE -4a*- ç
Membro da Comissão,fnar"a,tfu Qt .o"r-olt Ass.

0

w
folha 1/4

Qe
lìt,
i

ì

ral no 10.43.129

Total de : 5O,9G

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Consistência das relaçÕes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

Nota Máxima: 0 a 10

(o

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçåo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

5

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solução apresentada:

c) Relevância dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

'1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

0: nåo atende

3 a 4: atende

NotaMáxima: 0a5

¿{
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

ffi7
tolha 214

129

LICITANTE

Membro da Com Ass.

QUESITO 1 (soma dos subquesitos 1, 2, 3,4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) 3t-

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de soluçäo
apresentada;

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: näo atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a5

4

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercicio criativo.

0: não atende

I a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

Notade0ag

(t

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercícic criativo.

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

NotaMáxima: 0ag

G
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Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no i29l1ï - processo G n010.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICIÏANTE

Membro da Comissã Ass,

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima'10 pontos) 5

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solução apresentada;

c) Relevância dos resultados
apresentados;

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

I a 10: atende com
excelência

NotaN4áxima: 0a10

.3
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Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

no 10.43.'129

Ass

QUESITO 3 (soma dos subquesitos 1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) -t4;86

a) Pofte, tradiçäo e conceito dos clientes
atuais da licitante;

b) Conceito dos produtos e/ou serviços
dos clientes atuais da licitante no
mercado ou relevåncia da atuaçåo
desses na sociedade.

0: nåo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxima: 0a3

3

Adequaçäo das instalaçÕes, da
infraestrutura e dos recursos materiais
que estarão à disposiçäo da execuçäo do
contrato.

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáx¡ma: 0e3

3

Adequaçåo da sistemática de
atendimento pela licitante em sua
soluçåo (viabilidade de implementaçäo,
efetividade dos meios e processos e
demais formas que comprovem a
capacidade de atendimento.

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáx¡ma: 0a3

3

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

Notade0a6

Nota Máxima:0 ã 6

5,86
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 -

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: ISø

Membro da Com Ass

Geral no 10.43.129

Totald Pontos: 5¿.O

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
sol a resentad

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

0: näo atende

'l a 3: atende pouco

4 a 8: atende

I a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

G

a) Lógica e clarcza da exposiçäo;

b) Consistència das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

0: não atende

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

5

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solucäo apresentada:

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

0: näo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

NotaMáxima: 0a5

5

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNTCA

ffi
ä

10.43.129

LICITANTE:

Membro da Comissä Ass.

QUESITO '1 (soma dos subquesitos'1, 2, 3, 4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) A!-

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de solução
apresentada;

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a5

¿l

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Relevåncia e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: näo atende

'1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

Notade0ag

5

a) Lógica e clareza de exposiçäo;
NotaMáxima: 0ag

6
b) Relevåncia e pertinência dos itens
apresentados com exerclcio criativo.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa cDHU - Licitaçäo no 12gl1g - processo no 10.43.129

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE

Membro da Comissäo Ass.

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevância dos resultados
apresentados;

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0al0

Ç

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 10 pontos) 6
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Licitoçöo Assessorio de lmprenso CDHU - Llcltoçðo ng 129/18 - Proces¡o

AVALTAçÃO DE PROpO5TA TÉCNTCA
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I n9 10.43.129

LICITANTE:

Membro do

o) Porte, trcdiçõo e conceito dol clientel
qtuoi¡ dq licitonte;

lr qtende pouco

2: otende :

3r qtende com excelênclq

o: nüo otende
NotoMáxlmoroo3

3b) Conceito dor produtos eiou serviçol dos

clienter otuqi¡ dq licitonte no mercqdo ou
relevôncio do otuoçöo desre¡ nq ¡ociedgde.

Adequqçôo' dos instoloçõel, do infrqe¡truturo
e dol recursor mqteriqis que e¡tqrão à
disposiçðo do execuçõo do controto.

O! nöo otendê 
:

l
'l: qtende pouco 

:

2: otende ,

:

3: otende com excelênciä

NotoMóxlmdr oq3

3

NotoMóxlmqr oq3

3

ol não qtende
:

t otende pouco

2: qtende 
:

3: ctende com excelêncio

Adequoçôo dq ¡i¡temótico de otendimento
pelo licitonte em ruq roluçêo (viobilidode de
implementoçöo, efetividqde do¡ meiol e
procerto, e demqis formos que comprovem o
cqpqcidode de otendimento.

NotoMúxlmq:oqó

6Notddeoo6Cátcuto aritimético com base näs regras dos
itens 4.6 e 4.7

QUESITO 3 (somo do¡ ¡ubque¡itot1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoção móximo 15 pontos)
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LicitoçÕo A¡selsoriq de lmprenso CDHU - Licitcçõo ne 129/lB - proce¡¡o

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

n9 10.43.129

T ponto¡, 44, f
Membro do

o) Lógico e clqrezo de exposiçõo;

b) Conlistêncio dos reloçöes de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos qpresentqdos.

O: nõo qtende

I o 3r otendê-pouco

4 o 8: qtende

9 o lOl otende com
excelênciq

NotdMúxlmo:ooto

6

q) Lógico e clorezq do exposiçðo;

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

c) Relevôncio dos re¡ultqdos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dqs medidos
odotodqs.

1 o 3: otende pouco

7: otende com excelênclo

4 o 6: otende

O: nöo qtende
NotqMúximq: Oq7

5

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçõer de cqurq e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
qpresentqdq;

c) Relevôncio do¡ resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dqs medidos
qdotodqs.

I o 2: otende.pouco

5: qtende com excelêncio

Or nõo qtende

3 o 4: otende

NotoMúximorOo5

3



Corrtp¡nrìh¡¡r (lr:
Þesenvô lvitnen to

l{ ¡¡ bítacicr rlri:l
e tJr¡Jâ110 ffi"a

folhq 2/4

CÞtslLI

Licitoçõo Assesloriq de lmpren:o CDHU - Licitoçöo n9 129/rB - proce¡so Gerol

AVALTAçÄO DE PROpOSTA TÉCN|CA

10,43,129

LICITANTE¡

Membro dq

QUESITO 1 (somo dos subquesitos 1,2, 3. 4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuoçðo móximo 45 pontos) 2î

o) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

b) Consistência dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

d) Agilidqde e eficóciq dos medidqs qdotodos.

Or nõo otende

1 a 2: otende pouco

5r otende com eicelêncio

:

3 q 4: oteride

NotoMáximo:oo5

3

o) Lógico e clqrezo do expoliçõo;

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

Or nöo qtende

I o 3: otende pouco

:

4 q 7¡ qtende

I q 9r otende com
excelênciq

Notodeoog

5

c) Lógico e clorezq de exposiçäo;

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

Or não otende

1 q 3r qtende pouco

4 o 7: qtende

8 o 9r otende com
excelêncio

NotoMúximorodg

5
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Licitoçõo A¡¡e¡soriq de lmprenrc CDHU - Licitoçõo ns 12gl1} - Þroce¡¡o Gerql 10.43,129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE;

Membro do

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoçõo móximq to pontos) G

(:óhìpar.hl.r cfe
f)êseñvolvl naeñro

I.l;rbl lrr¡ (:lÉtñÐ I

e \Jrbð11o ffi-a

q) Lógicq e clqrezq dc exposiçöo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos opresentcdos;

:

Or não qteilde

1 o 3: otende pouco

4 o 8¡ qtende

9 q lO: qtende com
excelênciq

NotqMóxlmo¡oqlo

C
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Licitoção Ar:esorio de lmprenso CDHU - Licitoçõo ng 129/18 - Processo Gerol ns f

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNTCA

129

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 3 (¡omo dol subquetitot 1,2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuqçðo móximo 15 pontol) -!!,5

o) Porte, trodiçöo e conceito dos cliente¡
otuqi¡ dq licitonte;

! qtende pouco

3¡ qtende com excelênciq

o: núo otende

2t qtende

NotoMóxlmq¡od3

Jrb) Conceito dos produtos e/ou serviços dos

cliente¡ qtuqis do licitqnte no mercodo ou
relevônciq do otuoçðo derse¡ ns ¡ociedode.

Adequoçðo'dos inltcloçõer, dq infrqestruturq
e dol recur¡o¡ mqteriqig que estqrôo ò
dilporição do execução do controto.

o: nðo otende

l: qtende pouco 
:

2t dtende :

:

3r qtende com excelêncià

NotoMóxlmo! oo3

JJ

o: nõo otende
1

'! qtende pouco

2: qtende 
:

3: atende com excelêncio

NotqMúxlmo¡oq3

It

Adequoçöo da siltemótico de otendimento
pelo licitonte em rucr loluçÕo (viobilidode de
implementoçõo, efetividode dos meiol e
proceror e demois formos que comprovem q

copocidqde de qtendimento.

NotoMúxlmqroqó

5.tNotqdeoo6Cátcuto aritiméttco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129t18 - proces

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE

Membro da Comissäo Ass

ffi7
lolna 114

Geral no 10.43.129

Totald tos: Í4. Á.1-

-

n

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Consistência das relaçÕes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçåo apresentada;

c) Relevância dos resultados
apresentados.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

(p

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevância dos resultados
apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

0: não atende

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

5

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluÇäo apresentada:

c) Relevância dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

NotaMáx¡ma: 0a5

¿l
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo

AVALIAçÂO DE PROPOSTA TÉCNtCA

ral no 1Q.43j29

LICITANTE

Membro da Comissã Ass.

QUESITO 'l (soma dos subquesitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) 3l-

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e propcsta de solução
apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima: 0aS

¿l

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Relevåncia e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

'...a:.::..:.;'.'.,,,1",,,1,: 'l'.:iili.:n:r¡¡;i:..r,.,1if::,,.1.,,:;, j:i;iij-:ijir=-.:t t'-

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

Notade0ag

G

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

NotaMáximâ:0ag

6
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo no 10,43.129

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Memþro da Comissão Ass

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 10 pontos) 6

NolaMáxima: 0â10

a) Lógica e clareza da exposição; 0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende 6
b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solução apresentada;

9 a 10: atende com
excelência

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;
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Licitoçðo Asses¡orio de lmprenso CDHU - Licitoçöo ng 129f9 - Procerso Gerol nQ 10.43.

AVALIAçÃO DE pROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 3 (¡omo dol subquesitos 1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuqçöo móximq 15 pontos)
3.4,A'+

o) Porte, trodiçöo e conce¡to dos clientes

otuois dq licitonte;

NotqMóxlmq!oq3

9

1: otende pouco

2: stende

3: qtende com excelênciq

o: nôo otende

b) Conceito dos produtos e/ou serviços dor
clienter otuoi¡ do licitqnte no mercqdo ou
relevônciq do otuoçöo de¡¡es no tociedqde.

NotoMáxlmo! oq3

3

o: nõo otende 
:

l: qtende pouco I

2: otende ,
1

3: qtende com excelênciå

Adeguoçöo' dqt ¡nttolqçõet, dq infroe¡truturq
e do¡ recur¡o¡ moteriok que eetqröo à
disposiçõo do execuçõo do contrqto'

NotoMóxlmoroq3

3

o: nöo qtende 
I

t otende pouco

2r otende :

:

3: otende com excelêncio

Adequoçõo dq ¡ittemótico de qtendimento
pelq licitqnte em tuq ,oluçöo (viqbilidqde de

implementoçôo, efetividode dos meio¡ e
procertog e demoi¡ formol que comprovem q

cqpqcidode de qtendimento.

NotqMóxlmqroq6

5,*Notodeoo6Cátcuto aritimético com base nas regras dos

itens 4.6 e 4,7
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Ge

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE !¿tal-

no 10.43.129

Totalde P : 5615o

Membro da Ass

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solucäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluÇåo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

7: atende com excelència

0: näo atende

Máxima: 0 a 7

0: nåo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende

+

É.

a 0

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçÕes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solucäo aþresentada:

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

0: nåo atende

3 a 4: atende

NotaMáxima: 0a5

5
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral n0

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

.43.129

LICITANTE:

Membro da Comissão Ass.

QUESITO 1 (soma dos subquesitos 1, 2, 3,4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) 3s

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de solução
apresentada;

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a5

5

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9l atende com
excelência

Notade0ag

G

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

NotaMáxima: 0ag

7
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo I no 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE

Membro da Com Ass.

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima'1 0 pontos) +

Cê.rtpan¡ìiè dê
Þ esë n vo rw ¡ ttr erl to

tsio btt¿rcl <r.rð I

c Urbitao

ctr Þl L,
m7

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relações de causa e
efeito entre problema e proposta de
solução apresentada;

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

I a 10: atende com
excelência

Nola Máxlma: 0 a 10

+

c) Relevância dos resultados
apresentados;
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral n0 10.43.129

AVALTAÇÄO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE

Membro da Comissäo

QUESITO 3 (soma dos subqresitos 1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) 4¿1,5

a) Porte, tradiçäo e conceito dos clientes
atuais da licitante;

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelênc¡a

NotaMáxima: 0a3

3
b) Conceito dos produtos e/ou serviços
dos clientes atuais da liciiante no
mercado ou relevåncia da atuaçäo
desses na sociedade.

Adequação das instalaçöes, da
infraestrutura e dos recursos materiais
que estarão à disposiçäo da execuçåo do
contrato.

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxìma: 0a3

3

Adequaçäo da sistemática de
atendimento pela licitante em sua
solução (viabilidade de implementaçäo,
efetividade dos meios e processos e
demais formas que comprovem a
capacidade de atendimento.

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

Notalvláx¡ma: 0a3

3

Cátculo aritlmético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notade0a6

NotaMáx¡ma: 0a6

5 5
¡
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cÞÞtlJ
Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral n' 10.43.129

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: l^ ,p^. -- Totalde

Membro da Ass.

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Consistência das relaçÕes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçåo apresentada;

c) Relevância dos resultados
apresentados.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

6

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçÕes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçåo apresentada;

c) Relevância dos resu'tados
apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

5

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solucäo apresentada:

c) Relevância dos resultados
apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelència

3 a 4: atende

NotaMáxima: 0a5

4
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral n0 0.43j29

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE

Membro da Comissão

QUESITO 1 (soma dos subquesitos 1, 2, 3,4, 5 e ô)

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) 3o

Ass

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de soluçäo
apresentada;

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a5

3

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

Notade0ag

6

a) Lógica e clareza de expcsição;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a7: atende

8 a 9: atende com
excelência

NotaMáxima:0ag

6
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LicitaçäoAssessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129/18 - Processo Geral 10.43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

Membro da Comi Ass.

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuação máxima'l 0 pontos) +

compâñhia de
Desenvolvimento

Hab¡tåc¡onal
e Urbano ffi"a

rmâ$erTì :9U.FSfTo 2: Análise de

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
solução apresentada;

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NolaMáxima: 0a10

?

c) Relevância dos resultados
apresentados;
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IcÞ}tt-t
Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Getal no 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANÏE:

Membro da Ass.

QUESITO 3 (soma dos subquesitos 1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) 45

9UBRUESITO 1: Prinçipais Clientes

. .l'i lì'l ':'

a) Porte, tradição e conceito dos clientes
atuais da licitante;

1: atende pouco

3: atende com excelência

0: náo atende

2: atende

NotaMáx¡ma: 0a3

Ib) Conceito dos produtos e/ou serviços
dos clientes atuais da licitante no
mercado ou relevåncia da atuaçåo
desses na sociedade.

SUBQUESITO 2: Estrutura Fisica: lnstalaçÕes, infraestrutura e recursos materiais

Adequaçäo das instalaçoes, da
infraestrutura e dos recursos materiais
que estaräo à disposiçäo da execuçäo do
contrato,

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxinìa:0a3

b

9tJF.,OVF.SlT.'Q 
g: Sistemática de Atendimento.

NotaMáx¡mar 0a3

ò

Adequação da sistemática de
atendimento pela licitante em sua
soluçäo (viabilidade de ìmplementação,
efetividade dos meios e processos e
demais formas que comprovem a

capacidade de atendimento.

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

9.!lEQUeÇlTo ¿: Qualificação da Equlpe de Profiesionais

Notade0a6

NotaMáximâ: 0å6

(.
Cátcu[o aritimético com base nas regras dos
ltens 4.6 e 4.7
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Licitoçõo A:sesloriq de lmprenlo CDHU - Licitoçöo nQ 129/18 - Procelso

AVALhçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTET Q^.a^t', , Totql

ns 1o.43,129

Membro dq

o) Lógico e clorezq de exposiçÕo;

b) Consistêncio dos reloçõet de cousq e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opresentodot

NotdMúxlmoroolo

v

o: nÕo qtende

1 o 3: otendê pouco

4 q 8: otende

9 q 1Ol qtende com
excelêncis

c) Relevôncio dos resultodos qpresentqdos.

o) Lógicq e clqrezq do exposiçðo; 
'

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

c) Relevôncio dos resultqdos opresentqdos;

NotqMúximo¡ oq7

4

1 o 3! otende pouco

7; otende com excelêncio

4 o 6r otende

o¡ nöo otende

d) Agilidqde e eficócio dqs medidqs
odotqdos.

q) Lógicq e clorezo do exposição;

b) Consistêncio dos reloções de couiq e efeito
entre problemct e proposto de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos relultqdos qpresentqdo¡;

NotoMúxims:oq5

3

I o 2: qtende Pouco

5: otende com excelêncio

O: nõo qtende

3 q 4: otende

d) Agilidode e eficóciq dqs medidqs
odotqdos.
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Licitoçöo Alsessoriq de lmprenso CDHU - Licitoçõo nQ 129/18 - Procelso Gerol ne

AVALTAçAO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE¡

129

Membro dq

q) Lógico e clqrezo do exposição;

b) Consistêncio dol reloçöet de cquto e efeito
entre problems e propoito de soluçõo
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

NotoMúxlmq:oo5

3

o: nöo otende

1 q 2: otende pouco

5: qtende com eicelênciq

3 q 4: qteride

d) Asilidqde e eficócio dos medidos odotqdqs.

q) Lógicq e clqrezq do exposição;

Notodèoo9

4

o¡ näo otende

1 c 3: otende þouco

I o 9: qtende com
excelêncio

4 q 7r otende
b) Relevânciq e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

q) Lógico e clorezq de exposiçöo;

NotqMúximor oo9

4

o: nöo otende

I q 3: otende pouco

4 q 7; qtende

I q 9¡ qtende com
excelênciq

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

P'A-

QUESITO 1 (somo dos subquesilos 1,2,3' 4' 5 e 6)
'

SUBTOTAL (pontuoçðo móximo 45 pontos)
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Licitoçõo A¡¡es¡orio de lmprenro CDHU - Licitoçðo ng 129/18 - Processo Gerol 1o.43.129

AVALTAçÃO DE pROpOsrA TÉCNTCA

LICITANTE:

Membro ds

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoção móximo 1o pontos)

q

ffi"-

o) Lógicq e clqrezq do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloçöes de cquso e efeito
entre problemo e proposto de solução
qpresentqdo;

NotoMdxlmo¡0qlo

4

l

O: não qteilde

1 o 3r otende pouco

4 q 8¡ qteride

9 q 10: qtende com
excelênciqc) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;



(c,,ììir.rnhìo.le
Þo3ê rtwo¡vl 

^aorì 
tó

11é trlts¿lorrã:l
a LJrt)åf'(¡

cE tlLl
ffi"a

folhd 4/4

Licitoçöo Arsessorio de lmprenso CDHU - Licitoçõo nq 129/18 - Proce¡so Gerol

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

10.43.129

Membro do

o) Porte, trodiçöo e conce¡to dol clientel
otuqis dq licitonte;

NotqMóxlmq¡oq3

3

¡: qtende pouco

2: qtende 
:

3r otende com excelênciq

O¡ nüo otende

b) Conceito dos produto¡ e/ou terviçot dot
clientel qtuqi¡ dq licitonte no mercqdo ou
relevônciq do otuoçöo delses nq lociedqde.

NotoMóxlmor oo3

3

o: nôo dtende

l: otende pouco

2! otendê

3r otende com excelênclä

Adequoção dqs instqlqçõet, dq infrqeltruturq
e dor recur¡or mqterioil que estoröo ò
dispoliçöo do execuçöo do contrqto.

NotoMóxlmoroo3

)

O: nöo dtende 
i

1: qtende Pouco

2: otende 
:

3: qtende com excelêncio

Adequoçöo do ¡i¡temáticq de qtendimento
pelo licitqnte em tuo roluçõo (viqbilidode de

implementqçöo, efetividode dol meio¡ e

procettot e demois formol que comprovem o
copocidode de otendimento'

NotqMóxlmd¡oq6

5,LNotodeoo6Cátcuto aritimético com base nas regras dos

itens 4.6 e 4.7

/'¿1,L

QUESITO 3 (somo dol lubquelitot 1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq 15 ponto¡)
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Licitoçõo A¡se¡soriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo nQ 129/18 - Þrocesso

AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LrcrrANrE: ú? ^!&b¡*

nq to.43.129

Ponto¡: 4hll5....-

Membro do

o) Lógicq e clorezo de exposiçõo;

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

NotdMóximorodlo

,.t

O: nõo qtende

1 q 3r otende pouco

4 q 8: qtende

9 q lOr qtende com
excelêncio

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos.

o) Lógicq e clorezo do exposiçôo;

b) Consistêncio dos relaçôes de cousq e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opresentodq;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

'I o 3! otende pouco

7: otende com excelênciq

o: näo otende

4 q 6r otende

NotoM6ximdr ooz

5

d) Agilidode e eficáciq dqs medidos
odotodos.

o) Lógico e clqrezo do expo¡içõo;

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

c) Relevôncio dos resultodor opresentodos;

I o 2: otende pouco

5: otende com excelêncio

o: nôo otende

3 o 4: otende

NotoMáxlmo:oq5

3

d) Agilidode e eficócio dos medidqs
odotodos.
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Licitoçöo Alsersoriq de lmprenso CDHU - Licitoçôo ns 129/18 - Procet¡o

AVALTAçAO DE PROpOSTA TÉCNICA

:n9 10.43,129

LICITANTET

Membro dq

QUESITO I (somo dos subquesitosl,2,3, 4,5 e 6)

SUBTOTAL (pontuoçõo móximq 45 pontot) ¿q

o) Lógico e clorezo do expo¡içôo;

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

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

NotoMóximdroo5

3

O: nöo qtende

1 o 2r qtende pouco

5r qtende com excelêncio

3 o 4: otende

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

o) Lógico e clorezo do exposiçôo;

or nõo otende

I o 3: otende pouco

8 q 9; qtende com
excelêncio

4 o 7r qtende

Notsdeoo9

2{
b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.

o) Lógico e clorezo de exposiçôo;
O¡ nõo qtende

1 o 3r otende pouco

8 q 9r qtende com
excelênciq

4 o 7: otende

NotoMóximqroq9

5b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criotivo.
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LicÌtoçöo A¡¡e¡¡oriq de lmprenlo CDHU - LicitoçÕo ne 129/18 - Procec¡o ne 10.43.129

AVALTAçÃO DE pROPoSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq 10 pontos)
5

q) Lógicq e clqrezo do exposîçöo;

b) Consistêncio dos reloçöes de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
qpresentqdq;

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;

O: nõo qtende

1 o 3: otende pouco

4 q 8r qtende

9 o 1O: otende com
excelênciq

NotoMóxlmoroolô

5
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Llcitoçöo Asse¡¡orio de lmprenso CDHU - L¡citoçõo ns 129/18 - Processo Gerol n9

AVALIAçÃO DE PROPO5TA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 3 (romo dor luþuetitot 1,2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontucçÕo móximc t5 pontor) 8,¿15

c) Porte, trcdiçõo e conceito do¡ cliente¡
qtuo¡, do licitqnte;

b) Concelto dol prodlrtor e/ou serviços dol
cliente¡ qtuoie dq licitqnte no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo des¡e¡ no sociedqde.

t ûtende pouco

3: otende com excelêncio

O: nöo qtende

2r otende

NotaMóxlmqroq3

3

Adequoçõo dol in*oloções, dq infroestruturq
e dos recur¡o¡ mqteriqie que estorôo à
dhpoliçöo do execuçöo do contrqto.

o: nûo qtende

1: otende pouco

2: qtende

3l otende com excelênclo

NotqMóxlmdr oo3

3

Adequoçöo do sirtemático de otendimento
pelo licitonte em ruo loluçôo (viobilidode de
implementcçõo, efetividqde do¡ meio¡ e
procettot e demqi¡ formo¡ que comprovem ct

copccidcde de otendimento.

o: nôo qtende

lt dtende pouco

2: otende

3: qtende com excelêncio

NotqMóxlmorOo3

2-'

Cálculo aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notddeoo6

NotoMúxlmo!oo6

o,4l
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 12gl1B - processo

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TECNTCA

Total de Po

ffi-a
Íolha 114

I no 10.43.129

LICITANTE: vFa-

Membro da Comissäo: ÉaLar.de, Q*naJ^ Ass
0

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

0: não atende

I a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

?

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistência das relaçÕes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

d)Agilidade e eficåcia das medidas
adotadas.

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelència

0: não atende

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

("

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevância dos resu,tados
apresentados;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

NotaMáxima: 0as

4
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Licitação Assessoria de lmprensa cDHU - Licitação no 12gl18 - processo Geral no 1

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

129

LICITANTE

Membro da Ass.

QUESITO 1 (soma dos subquesitos 1, 2, 3,4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) 3o

a) Lógica e clareza da expos çäo;

b) Consistência das relações de causa e
efeito entre problema e proposta de solução
apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

0: não atende

'l a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5; atende com
excelência

NotaMáxima: 0as

3

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Relevância e pertinência dos itens
apresentados com exercício criativo.

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

Notade0ag

5

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Releväncia e pertinência dos itens
apresentados com exercicio criativo.

0: não atende

'l a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a9

5
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43 29

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Membro da Comissäo: 8,.lr.o^tl,v 4*"--C.. Ass
u

. QUESITO 2:.:::i=- Análise de imaoem ,

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relações de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados,

0: não atende

'1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

ç

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuação máxima 10 pontos)
("



cor¡p-rñhiâ de
Þesenwclw¡ñeñto

ffi-a
folha 414

CEIHL.r

LicitaçåoAssessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43.1

AVALTAÇÄO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: ,?-

Membro da Comissåo: €rrtor-t^c)t- Q**, Ass,
ô

QUESITO 3 (soma dos subquesitos 1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) .4\,L

SUBQUESITO 1: Principais Clientes

a) Pofte, tradição e conceitc,dos clientes
atuais da licitante;

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotâMáximai 0â3

3b) Conceito dos produtos e/cu serviços
dos clientes atuais da licitante no
mercado ou relevância da atuaçäo
desses na sociedade. . ..:,,'.

, ,' f .'-

SU PQUJSI.TO,2: Estrutura Física: lnstalaçöes, infraestrutura e recursos materiais

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NôtaMáxima: 0a3

3
Adequação das instalações, da
infraestrutura e dos recursos materiais
que estarão à disposição da execuçäo do
contrato.

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxima: 0a3

3

Adequaçäo da sistemática de
atendimento pela licitante e'n sua
soluçäo (viabilidade de implementação
efetivldade dos meios e processos e
demais formas que compro'/em a

capacidade de atendimento.

Notalvláxinra: 046

5,LCáLcuLo aritimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notade0a6
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Licitoçõo Asselloriq de lmprenlo CDHU - Licitoçöo na 129i18 - Proce¡so

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE¡?- Q,,,t'*, Totql

ns 1o.43.129

Membro dq

o) Lógico e clorezo de exposiçðo;

b) Consistêncio dos reloções de cousc e efeito
entre problemo e proposto de solução
opresentodoi

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos.

O: nöo ctende
!

1 q 3r qtende-pouco

4 q 8¡ stende

9 o 10: otende com
excelêncio

NotoMúximoroolo

¿{

o) Lógicq e clorezq do exposiçðo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;

1 o 3: otende pouco

7: otende com excelêncio

4 q ór qtende

O: nõo otende

NotqMúximq: Oq7

q

d) Agilidqde e eficócio dqs medidqs
odotodos.

o) Lógico e clqrezq do exposiçöo;

b) Contistêncio dos reloçöes de cousct e efeito
entre problemo e propo:to de soluçðo
qpresentqdq;

c) Relevâncio dos resultqdol opresentodos;

Noto Mdximo:0 o 5

3

d) Agilidode e eficóciq do¡ medidos
odotqdos.

I o 2l otende pouco

5: otende com excelênciq

o: nõo otende

3 o 4: otende
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Licitoçöo A¡sessoriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo ne t29l18 - Processo Gerql

AVALTAçAO DE pROpOSTA TÉCNICA

10.43.129

LICIT

Membro do

QUESITO 1 (somo dos subquesitos 1,2,3, 4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuoçõo móximo 45 ponto¡) J,3

q) Lógicq e clorezq do exposiçðo;

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

c) Relevôncio dos resultodos qpresentodos;

NotoMúximoroo5

3

d) Agilidqde e eficócio dos medidos qdotodqs.

o: nöo otende

1 o 2: ctende pouco

5: otende com eicelêncio

3 o 4¡ oteride

o) Lógicq e clqrezq do expoliçõo;

Notodeoo9

5

or nõo qtende

1 c 3r otende pouco

8 o 9: qtende com
excelêncio

:

4 q 7r qtende
b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtivo.

o) Lógicq e clorezo de exposiçöo;

NotdMúximoroo9

tj

O¡ näo atende

1 o 3: ctende pouco

4 q 7r otende

8 q 9¡ qtende com
excelêncio

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens

opresentodos com exercício criqtivo.
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Licitoçöo Assesroriq de lmprenso CDHU - Licitoçõo ne 129/18 - Procer¡o Gerol ne 129

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNTCA

Membro dq

QUESITO 2 '

SUBTOTAL (pontuqçõo móximq 1o pontos)

A

(:ohr¡r.a¡rhlÐ rJÊ
ÞësÊ 

'rvo 
I \/¡ r'r ehtcì

l_l Ð t) i ti¡ <ìl (i n;â I

e l.rrlarìtlrJ
t*ffiri¡:
trsiïi'&

q) Lógicq e clqrezo do exposiçõo;

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

o: nðo oteirde

1 o 3r otende pouco

4 o B: oteride

9 o 10: qtende com
excelêncio

NotoMóximqr 0o10

5

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;
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Licitoçõo Assessorio de lmprenso CDHU - Licitoção ng 129/18 - Þroce¡so Gerol n9

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 3 (¡omo do¡ subque¡itoc 1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontusçõo móximq 15 pontol)
q

o) Porte, trodiçðo e conceito dos cliente¡
otuqi¡ dq licitonte;

l¡ qtende pouco

2r qtende l

3r otende com excelênciq

o: nõo otende
NotoMóxlmo!oo3

2b) Conceito dol produtol e/ou tervlçol dol
clienter qtuoi¡ dq licitqnte no mercodo ou
relevônciq do otuoçöo derse¡ nq sociedqde.

o: nôo otende
.

l: otende pouco 
I

2: qtende 
:

I

3r otende com excelênciq

Adequoçöo dos inltoloçöes, dq infrqestruturo
e dor recurso¡ moteriois que estoröo ò
disposiçöo do execuçöo do controto,

or nðo qtende .

:

1: otende pouco

2: otende 
:

3: qtende com excelêncio

NotqMóxlmo!oo3

J-

Adequoçõo do ¡istemótico de otendimento
pelo licitonte em tuq soluçöo (viqbilidqde de
implementoçöo, efetividode do¡ meio¡ e
procestot e demois formol que comprovem o
copocidode de otendimento.

NotoMóxlmo:oqo

3NotqdeOoóCátcuto aritimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4,7


