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Licitoçöo A¡¡ersoriq de lmprenso CDHU - Licitoção na 129/18 - Processo Gerol na 1c,43,129

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTET Oà-^.o ,$-. Totoldg Rontos, 4Á,5O

¡",, .-]oç<a¿*wW
il

Membro do

q) Lógíco e clorezq de exposiçóo;

b) Consistêncio dos reloçõee de couso e efeito
entre problemo e proposto de solução
opresentodoì

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos.

o: nôo qtende

I o 3: otende pouco

4 o 8¡ otende

9 o lor dtende com
excelêncio

NotqMúx¡mo¡OolO

4

q) Lógico e clorezq do exposiçðo;

b) Consistêncio dos reloçöes de couro e efeito
entre problemo e proposto de soluçôo
opresentodq;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

d) Asilidqde e eficóciq dq¡ medidqs
qdotodqs.

1 o 3: otende pouco

7: otende com excelêncio

4 o 6: otende

O¡ nõo qtende
NotüMóximo¡ oo7

4

o) Lógicq e clorezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloções de cousq e efeito
entre problemo e propostq de soluçõo
opresentodq;

c) Relevôncio do¡ resultodor opresentodos;

d) Agilidqde e eficócio dos medidqr
qdotqdqs.

1 o 2: otende pouco

5: qtende com excelêncio

o: nôo otende

3 o 4r otende

Noto MóximÕ:0 o 5

3
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Licitoçöo Assessorio de lmpren:o CDHU - Licitcçöo nQ 129i18 - Processo Gerol ns 10.43,129

AVALTAçAO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: o.*,rt^-.ta.A-lr
Membro do

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

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq 45 pontos) "2'A)

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dcs reloçõe¡ de cousq e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevâncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidode e eficáciq dqs medidos odotqdqs.

O: nðo otende

1 a 2: otende pouco

5: qtende com eicelêncio

3 o 4: qteride

NotoMóximo:od5

3

o) Lógicq e clqrezq do exposição;

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

O¡ nõo otende

I o 3: otende pouco

8 q 9¡ qtende com
excelênciq

4 q 7r otende

Notqdeoo9

4

o) Lógico e clqrezq de exposiçõo;
NotoMúximo:oog

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

o: nöo qtende

1 o 3r ctende pouco

4 o 7¡ qtende

8 o 9r qtende com
excelêncio
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Licitoçôo A¡ses¡orio de lmprenso CDHU - Licitoçöo nQ 129/18 - Processo Gerol ne 1c.,49,129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

ass., Jas,co¿¿¿t¿S*tfu

o) Lógicq e clqrezq dq exposição;

b) Consistêncic dos reloçöes de cousq e efeito
entre problemo e proposto de solução
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultados opresentqdos;

O: nöo qtehde

1 o 3: otende pouco

4 q 8: oteride

9 q lOr qtende com
excelênciq

NotoMóximoroolo

(.

b
QUESITO 2 '

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq 10 pontos)
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Licitoçõo A¡ses¡orio de lmprenlo CDHU - Licitoçõo ng 129/18 - Processo Gerol n9 1c/1129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: O*-^*¡.0-,It

Membro do au,, Jæ,€tll;v9-J'.,,cv

QUESITO 3 (somo dor rubquelitotl,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçäo móximq 15 pontos) )7,€o

ccD tslLl

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes
otuqis do licitqnte;

b) Conceito dor produtor e/ou serviçol dor
cliente¡ qtuoir do licitonte rìo mercqdo ou
relevôncio do otuoçöo de¡¡e¡ nq ¡ociedode.

l: otende pouco

3: otende com excelênciq

o: nõo otende

2r otende

NotoMóxlmo!oo3

3

Adequoçöo dol inltoloções, do infrqestiuturo
e dol recurso¡ moteriqi¡ que ertorÕo à
disposiçöo do execuçöo do controto.

o: nõo stende

t: otende pouco

2: qtende

i

3: otende com excelênciri

NotoMóxlmor oq3

3

o: nöo otende

1: otende pouco

l

2r otende 
:

3r dtendê com excelêncio

NotoMóxlmqroo3

3

Adequoçöo do lktemóticq de qtendimento
pelq licitqnte em ruo loluçöo (viobilidode de
implementoçöo, efetividode do¡ meio¡ e
procersor e demois formor que comprovem o
cqpqcidqde de otendimento,

NotoMdxlmoroq6

4 ç
Cátcuto aritimético com b,ase nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeoo6
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43J29

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: (\X'J^''- Totalde Pontos: 6L. L+

-

t - Tlqrr'¿,¡,,t9,lnru

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

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:0a10

b

a) Lógica e clareza da exposição;

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 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

b

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

NotaMáxima: 0a5

t-{
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: OE,,JJJ+

ffi-a
Íolhâ 214

Membro da Comissão Ass. tJ"tc-arr-^r$r,*ø,,,

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 45 pontos) 3¿-

": 
I .. 1''1.,:;:::'::::''::lrigrgllq!9'?9r99¡g!tr!. t. ' : rir1.l. .:,1.=::.::r ji-:r,a:,l::r.:!i:r r.iij.j

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;

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 exercicio criativo.

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 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

NotaMáx¡ma:0ag

6
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Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral n0 10.43.129

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: (),f t I' ,,.

Membro da Ass.

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima'10 pontos) +

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;

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NotaMáxima:0â10

+
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Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçåo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: îxíLe¡¿..-

Membro da Comissäo Ass.

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

SUBTOTAL (pontuação máxima 1S pontos) l¿1 I tk

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

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

0: não atende

1: atende pouco

3: atende com excelência

2: atende

NotaMáximâ: 0a3

3

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

0: nåo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxima:0a3

3

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

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxima: 0a3

3

Cálcuto arltimético com base nas regras dos
Itens 4.6 e 4.7 Notade0a6

NotaMáxima: 0ao

5,l?r
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Licitoçõo A¡re¡¡oriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo na 129/tB - Proce¡so Gerol nQ 1o,43,tzg

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE: öbNl

i

' t;5'33Totql de Ponto¡:_

¡u., fuap¿-r,9ljv o-Membro do

o) Lógicq e clorezo de exposição;

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

c) Relevôncio dos re¡ultodos opresentodos.

o: nöo otende

I o 3r otende-pouco

4 o 8: qtende

9 q lOr qtende com
excelênciq

NotoMdximo:ootô

q

q) Lógicq e clorezq do exposiçöo;

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

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dqs medidos
odotqdqs.

1 o 3: otende pouco

7r otende com excelênciq

Or nöo oteilde

4 q 6: otende

NotoMóximo: oo7

v

q) Lógicq e clqrezq do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
qpresentodq;

c) Relevôncio dos resultodos cpresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dqs medidos
odotqdqs.

1 o 2: otende.pouco

:

3 o 4: otende

5: otende com excelêncio

or nõo otende

NotoMóximo:Oo5

5

(
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Licitoçðo Assessorio de lmprenso CDHU - Licitoçöo ng 129/18 - Processo Gerql n9 1c,43.129

AVALTAçÃO DE pROPO5TA TÉCN|CA

LICITANTE: C.Dñ

Membro dq Com A¡s.

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

SUBTOTAL (pontuqçôo m6ximo 45 pontos) 4p-

q) Lógico e clqrezq do exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos resultodos qpresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos qdotodqs.

o¡ nôo qtende

1 o 2: qtende pouco

5: qtende com eicelênciq

3 q 4: qteride

NotoMúxlmo:oq5

5

q) Lógicq e clqrezq do exposiçöo;

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

O: nõo otende

I c 3r otende pouco

I q 9r qtende com
excelênciq

4 q 7r qtende

Notodeoog

8

q) Lógico e clqrezo de exposiçõo;

NotoMóxlmd:od9

8
b) Relevôncio e pertinêncio dos itens

opresentodor com exercício criqtivo.

Or nõo otende

1 o 3r qtende pouco

4 q 7: qtende

I q 9: qtende com
excelênciq
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Licitoçðo A¡sessorio de lmprenlo CDHU - Licitoçôo ne 129/18 - Processo Cerol ne 10.43.129

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: Óx¡.t

Membro dq ass., JO<'<rll'ul S*lr,ø't

QUESITO Z

SUBTOTAL (pontuoção móximq lO pontos)
q

(:o¡arpnrlhió rlê
D.ise,ìvô I vl rrì e ntc¡

r'lÊt) i tü <:i(i n ¡à l
e (.)rb.r 

'1.) Y.tr;{:f#
l:r.'::\a; ,l!.},.,M

Anólise de irnogem

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e propo:to de solução
opresentodo;

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

!

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 q B: qtende

9 o 10: otende com
excelêncio

Noto Móximo: o o'lo

q
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Lic¡toçöo Assessorio de lmprenso CDHU - Licitoçõo ng 129/tg - processo Gerql n9 1o,4g.I2g

AVALTAçAO DE pROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

folho 4/4

Membro do

o) Porte, trodiçõo e conce¡to dor clientes
qtuqi¡ dq licitqnte;

b) Conceito dos produto; e/ou lerviçol dol
cliente¡ otuois do licitqnte no mercodo ou
relevônciq do otuoçöo der¡e¡ no ¡ociedqde.

l: otende pouco

:

2: qtende 
]

3; otende com excelêncid

Or nõo qtende
NotdMóxlmq!oo3

3

Adequoçöo'dol instoloçöes, dq infroestruturo
e dos recursol moteriqil que ertqröo ò
dirposiçðo do execuçöo do controto.

Or nüo otende

t otende pouco 
:

2: qtendè l
:

3r otende com excelênclå

NotoMóxlmor oo3

3

Adequoçõo do li¡temóticq de otendimento
pelo licitqnte em ruo lolução (viobilidode de
implementoçöo, efetividode do¡ meio¡ e
procerog e demoi¡ formol que comprovem o
copocidqde de otendimento.

O: nðo stende :

I

t otende pouco

2t otende 
:

3: otende com excelêncio

NotoMóxlmd:oq3

3

Cátcuto aritlmético com base nas regras dos
Itens 4,6 e 4,7

oq6

5,33
Notodeodó

QUESITO 3 (somo dor rubquelitos1,2,3 e4)

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq 15 pontos) J¿-l ,3 t
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43J29

AVALTAçÂO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: 1n<*, Ê Totalde Pontos: 5¿t86

Membro da C Ass.: ,.Fgar¡v9l¡.c¡-

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

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

I a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

6

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: nåo atende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

6

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: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

NotaMáxima:0a5

¿{
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - -icitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: 4^¡^- ç

Membro da Comis Ass': Jo¡¿q¡^ ,l '(lh@J

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

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) 3P'

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

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.

0: não 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 exercício criativo.

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

Notade0ag

a

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

NotaMáxima: 0ag

6
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Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçåo no 129118 - processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

4n ç

ffiffi?
folha 3/4

LICITANTE

Membro da Comissão Ass

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

d

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo má>:ima 10 pontos) 6
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.4g,12g

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

4nfo,

ffi7
rofr.a 414

LICITANTE ç

Membro da Ass U^/r^/

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

SUBTOTAL (pontuaçåo máxima 15 pontos) J,4$6

a) Porte, 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 atuaçäo
desses na sociedade.

0: näo atende

l: atende pouco

2: atende

3: alende com excelència

NotaMáxima: 0a3

3

Adequaçäo das instalaçÕes, da
infraestrutura e dos recursf,s materiais
que estaråo à disposição da execuçäo do
contrato.

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxima:0a3

)

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 atendiment¡.

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

0a3

3

Cátcuto aritlmético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4,7 Notade0a6

NotaMáxlma: 0a6

5,86
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: Égc¡ Totalde

Membro da C Ass.

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

b) Consistência das relaçöes 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

I a 10: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

T

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.

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

0: não atende

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

("

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,

'1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

0: nåo atende

3 a 4: atende

NotaMáxima: 0as

.5
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licltação no 129118 - Processo Geral no 10,43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: çSB

Membro da Comissão Ass

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 45 pontos) 35

a) Lógica e clareza da exposição;

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: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

Notade0ag

G

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

b) Relevåncia 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

6



folhq 3/4
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Licitoçöo A¡te¡¡oriq de lmprenlo CDHU - LicitoçÕo ns 129/18 - Proceslo Gerol ne 1O.43.12g

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTET €ss

Membro do ¡rr,, .JhlJLt¡.¡r¿\rt_!¡,tN

QUEStTO 2

SUBTOTAL (pontuoçôo móximo tO pontos) +

<:onrp.nrahl.ì.io
I)€sè rr\¿ôl vi r!1 c+ nr.-¡

I l$ t)i t:rt(:l(;ñ.¡ I

e (.rrb-.'a., #¡ïÉd
l'.,fr¡i&

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

O: nôo qtende

I o 3: otende pouco

4 q 8: otende

9 q lO: qtende com
excelênciq

NotoMóx¡mor Oolo

+
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Lic¡toçöo Assessorio de lmprenso CDHU - Licitoçðo ng t2gitg - Þrocesso Gerol n9 tO,A3,IZg

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Membro do *,, -AW9-M

QUESITO 3 (somo do¡ subque¡itos 1,2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçöo móximo 15 pontos) /-5

C.r,ìip.rnb¡å.le'
Þc'3a$wo lùl 

^1onté¡ 6lt! tðcl orìå:l
c Lrr Ìråirlo ffi,3

q) Porte, trodiçõo e conceito dot clientes
qtuoil dq licitqnte;

b) Conceito dos prodr.rtol e/ou serviçol dol
clientes otuoi¡ dq licitqnte no mercqdo ou
relevônciq do otuoçöo dessel nq ¡ociedode.

t otende pouco

3r otende com excelênciq

o! nõo otende

2: otende

NotoMóxlmoroo3

3

Adequcçöo'dor ¡nrtolqçõe5, dq infroestruturo
e dor recurso¡ materioil que estcrão à
dirposiçõo do execuçðo do contrqto,

NotqMóxlmor oo3

3
1: otende pouco

2: otende 
..

;

3r dtènde com excelênciå

O: nõo dtende

o: nõo otende
:

lt qtende pouco

2: otende 
.

3: otende com excelênciq

NotoMúxlmü¡oo3

3

Adequoçöo do ristemóticq de otendimento
pelq licitqnte em luq loluçöo (viobilidode de
implementoçöo, efetividqde dor meiol e
procettot e demqi¡ formol que comprovem o
copocidode de otendimento.

Notodeoq6

NotoMóxlmqr oq6

d
Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7
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folho r/a

Membro dq

cE)þt Lt

Licitoçöo A¡¡e¡soriq de lmprenso CDHU - Licitoçõo nQ lzglly - processo Gerol na þ,4z,lzg

AVALIAçÃO DE PROPO5TA TÉCNICA

LICITANTET Totolde Pontosr 4¿{.5

Att.r ..]bc<.q,l¡¿v5t{^4,

o) Lógicq e clorezo de exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos.

or nöo otende
t

1 o 3r otende pouco

4 q B: otende

9 o 1O¡ qtende com
excelêncio

NotoMóximorootO

6

o) Lógicq e clqrezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloções de cqu¡q e efeito
entre problemo e proporto de soluçðo
opresentcdo;

c) Relevôncio dos resultsdos opresentqdos;

d) Agilidqde e eficóciq dqs medidqs
qdotodqs.

1 o 3: otende pouco

7t otende com excelêncio

or nöo qteide

4 o 6: otende

NotoMóximo: oqz

5

o) Lógicq e clqrezo do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçöes de cqus:o e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ re¡ultqdos oprerentodor;

d) Agilidode e eficóciq dqs medidos
qdotodqs.

1 o 2l otende pouco

5r otende com excelêncio

or nöo qtende

3 q 4: qtende

NotoMúximo;oos

3
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ctrl-tlJ
Licitoçöo Assessoriq de lmprenso CDHU - Licitoçðo ne 129/18 - Proce¡so Gerol n9 10.43.129

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

-0LICITANTE: 4 ^'ln^ t^ß '

Membro dq Ass,, JOg<aa,L,S^t/-ræ
:

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

SUBTOTAL (pontuoçõo móximq 45 pontos) ¿,7

CorrìFrf,a¡ìrr¡å ({t}
Þe.sêr'volvitïerìto

l{.r bitñ ci çr rtql
e Urbâr1a) ffi7

q) Lógica e clorezq do exposiçöo;

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

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dos medidos odotqdos.

Or nõo qtende

1 o 2r otende pouco

5: qtende com eicelêncio

3 q 4r oteride

NotoMóxlmo;ou5

3

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

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

O: nôo otende
:

1 o 3: otende pouco

I o 9¡ qtende com
excelêncio

4 o 7r otende

Notddeoog

5

q) Lógicq e clqrezo de exposição;

b) Relevôncio e pertinêncio do¡ iten¡
opresentodos com exercício criotiuo.

O: nõo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7r qtende

8 o 9: otende com
excelênciq

NotqMúx¡moroog

5
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Licitoçöo A¡¡es¡orio de lmprenlo CDHU - Licitoçðo na 129/tB - Þrocesro Gerol ne 1o.43,12g

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTEI

Membro do Ass., -þg-a.uttS^Jyvcu

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq tO pontos)
6

<iÕnarrñnhla cie
Þese ¡lvct lvl nr e r'rô

f{.) !) ¡ ti)<: i (; n ¡r I

e (.rrbá'rr,

;' lr':,, ì.i
fiil,å:i
l+4,,Y;?.&e

An

o) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos resultodos qpresentqdos;

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 q 8: otende

9 o lOr otende com
excelênciq

NotqMóximorOql0

6
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Licitoçöo Arsessorio de lmprenso CDHU - Licitoçðo ng fz9lt8 - Processo Gerql nQ 10.43,129

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCNtCA

Í'.Æ:t,

tolhq 414

LICITANTE:

Membro do

QUESITO 3 (somo do¡ rubque¡itot 1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuqçÕo móximo 15 pontos) -Ltrl

o) Porte, trodiçÕo e conceito dos clientel
qtuois dq licitqnte;

b) Conceito dol produtol eiou serviços dol
cliente¡ qtuqis do licitonte no mercqdo ou
relevôncia do otuoçðo desre¡ nq lociedgde.

t: otende pouco

2¡ otende :

3r qtende com excelênciq

O: nûo otende
NotoMóxlmo:oo3

2.t

Adequoçõo dos inltoloçöel, dq infrqestruturo
e dol recur¡os moterioir que eltorõo ò
dirpoliçõo do execuçÕo do controto.

o; nõo otende 
:

l: dtende pouco 
I

2: otende ,,

:

3r otende com excelênclà

NotoMóxlmo: oo3

2)

or nöo otende .

:

'l: ûtende pouco

2: otende 
:

3: otende com excelèncio

NotoMóxlmo:od3

9)

Adequoçöo dq ¡irtemóticq de otendimgnto
pelo licitonte em 5uo soluçöo (viobilidode de
implementoçöo, efetividqde dol meios e
procertor e demois formol que comprovem o
copocidode de otendimento.

Cátcuto aritimétlco com base nas regras dos
itens 4,6 e 4.7

Notqdeoqó

NotqMóxlmoroo6

5,1
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ct)}l1,
Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 1Q.43.129

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Membro da Comissäo Ass

Total de Pontos: -á2,-l?

, jc^o.r.r¿rg,J4ø,,

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

0: não atende

I a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 'l 0: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

(ò

a) Lógica e clareza da exposição;

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: nåo atende

4 a 6: atende

NotaMáxima: 0a7

5

a) Lógica e clarcza 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.

0: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: âtende

NotaMáxima: 0a5

¿l
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cÞFtLr

Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10,43,129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Membro da Comissão Ass

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

SUBTOTAL (pontuaçåo máxima 45 pontos) 3!-

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.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima:0a5

4

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

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

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

Notade0a9

6

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

Ø
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral n0 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: C/¡r*^*..
0

Membro da Comissåo: 4*:la^t- ()c>-tt -l'x* Ass.
U 0 J

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 10 pontos) +

a) Lógica e clareza da exposição;

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

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

0: não atende

'l a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

NotaMåxima: 0a10

?
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cl>t-tu
Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: G¡,urJC

J**SJ^6/
0

Membro da Ass

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) /4,-!ft

a) Porte, 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 atuaçäo
desses na sociedade.

0: näo atende

1: atende pouco

3: atende com excelência

2: atende

NotaMáxima: 0a3

3

Adequaçåo das instalaçÕes, da
infraestrutura e dos recursos materiais
que estaråo à disposiçåo da execuçåo do
contrato.

0: nåo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxima:0a3

3

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

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáxlma:0a3

3

Cátcuto aritlmético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notade0a6

NotaMáxima:0a6

L75I
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TECNTCA

LICITANTE:

Membro da C Ass.

Totalde Rontos: 60,50

, J*çJr'ø

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

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

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

0: nåo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

I a 10: atende com
excelência

0a10

7

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

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

tada;solução

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

Ø

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: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

NotaMáxima:0a5

5
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cÞÞtL,

Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE

Membro da Com Ass. -7ot¿-',,.-ß.lr,r,u

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

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos) 38

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.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáx¡ma: 0a5

b

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

I a 9: atende com
excelência

Notade0ag

7

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 a7: alende

B a 9: atende com
excelência

NotaMáxima: 0ag

g
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Licitoçõo Asse¡¡orio de lmprenso CDHU - Licitoçöo ne 1zgl1g - proce¡so Gerol ne 1o,43.12g

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTET

folho 3/4

Membro do 9/^p/

q) Lógico e clcrezo do exposiçôo;

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

c) Relevôncio dos resultqdol opresentodos;

O: nôo qteilde

1 o 3l otende pouco

4 q 8r oteride

9 q 1O: otende com
excelêncio

NotqMóxlmo! ooto

I

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq to pontos) 8



to,ìrlr!ltrhiô çlêÞoserrvolvlrrìoìr tó
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lolho 4/4

Membro do

cc¡tstL,

Licitqçõo Assessorio de lmprenso CDHU - Licítoçðo n9 129ltg - proce¡so Gerol n9 1o.43.12g

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

1

Ass., --0tLqM

o) Porte, trodiçÕo e conceito dos cliente¡
qtuoir dq licitonte;

b) Conceito dol prodtios e/ou serviçol dot
clientel qtuoir do lìcltonte no mercodo ou
relevônciq do otuoçöo des¡el no ¡ociedqde.

fi qtende pouco

2¡ otende ì

3: otende com excelêncio

ol nÕo otende
od3Noto

3

Adequoçõo'dol inltoloções, do infrqestiuturo
e dor recursor mqteriolr que eltorõo ò
dispoliçöo do execuçõo do controto.

O! nõo qtende

.

t: otende pouco 
:

2: otende

i
3r otende com excelêncià

: :.'..'! :.. | ::::..''.::r}:: |: :.|. :. :..::'. :r)'|!i

NotaMóxlmor oq3

3

Adequoçöo dq sirtemóticq de otendimento
pelo licitqnte em ruo loluçöo (viobilidode de
implementoçöo, efetividode do¡ meio¡ e
proceror e demoi¡ formos que comprovem ct
copocidode de qtendimento.

or ndo qtende :

:

1: otende pouco

2: atende :

.

3r qtende corr excelêncio

.1.,.:1:.'::1 l: a i:..: :i ¡i::.:":,¡r, :: t:i . :ì,

NotoMóxlmoroo¡

3

Cátculo aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7 NotodeOo6

NotqMdximo:ooe

5,t
QUESITO 3 (lomc dol lubquelito s 1,2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontucçôo móximo 15 pontos) !.4,5o
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE -f-,- Q^tt,. Total de Pontos,^6ì¿
Membro da Comissão : Je*n¡nu Ao-.okn 

"tn
nss.: aosrraP-!,J^¡a,

0 0J

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 'l 0: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a10

Ç

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: 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
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

NolaMáxima; 0a5

4
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cÞ}.trJ

Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43J29

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: .f^ Q^'^n

Membro da Comissão Ass , Ssrat*,9.-vxta-

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

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos)
3¿-

a) Lógica e clareza da exposição;

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: näo atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

NotaMáxima: 0a5

4

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

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

0: näo atende

I a 3: atende pouco

4 a 7: atende

B a 9: atende com
excelência

Notade0ag

(;

a) Lógica e clareza de exposiçäo;

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

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: alende

I a 9: atende com
excelência

NotaMáxima: 0ag

("
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ct)Þt lJ

Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no jO.43j2g

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: .l-.

Membro da Com Ass. , JOs.tøt*{.1,1.¡vrz

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 10 pontos)
+

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relaçÕes 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

9 a 10: atende com
excelência

ma: 0a10Nota

?
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ctD¡{t,

Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: 'l'^ Qnr^*

Jrr"llt- SxY-lMembro da Ass

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) l2

, ..., 1_f,.,r,,-f.1. i_¡.:...1:t:,-,,
r1:'1

9UBQUESITO 1: Principais Clientes

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

b) Conceito dos produtos e/ou serviços
dos clientes atuais da lic¡tante no
mercado ou relevância da atuaçäo
desses na sociedade.

0: não atende

1: atende pouco

3: atende com excelência

2: atende

NotaMáxima: 0a3

v

SSgFgfgê Estrutura Física: lnstalaçöes, infraestrutura e recursos ma.teriais

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

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelêncra

NotaMáx¡ma: 0a3

)

,:.: :

Adequação da sistemática de
atendimento pela licitante em sua
solução (viabilidade de implementação,
efetividade dos meìos e processos e
demais formas que comprovem a
capacidade de atendimento.

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelênc¡a

NotaMáxima: 0a3

3

. . SUBQUFSITO 4: Qualificação da Equipe de Profission.ais '

Cál.cuLo aritimétlco com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notade0ao

NotaMâx¡ma: 046

("
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CE)l{I-J

Licitoçöo Al¡e¡¡oriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo nQ 129/18 - Proce¡so Gerol n9 10,43,129

:

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: Qor^xt tt-¿., Totqlde Pontos: llO,y'O

Membro dq

o) Lógicq e clqrezo de exposiçôo;

b) Consistêncio dos reloçöes de couro e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

c) Relevôncio do¡ resultqdos opresentodos.

o: nðo qtende

1 o 3¡ otendê pouco

4 q 8: qtende

9 q 10¡ otende com
excelênciq

NoloMóximo:od10

4

o) Lógicq e clorezq do exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos resultodos qpresentqdos;

1 o 3: otende pouco

7: otende com excelêncio

or nõo oteirde

4 o 6r otende

NotoMáximo: oo7

lt
d) Agilidode e eficóciq dss medidos
qdotodqs.

o) Lógicq e clorezq do exposiçõo;

b) Conristêncio dos reloções de cousq e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
qpresentqdq;

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;

I o 2r otende pouco

5: otende com excelêncio

O: nöo otende

3 o 4: qtende

NotoMúximo:oos

3
d) Agilidode e eficóciq dqs medidos
qdotodqs.
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folho 2/4

ffi7
Licitoçöo Assessoriq de lmprenso CDHU - LicitoçÕo ne 29/18 - Processo Gerol ne þ,43,129

AVALAçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE: Qn^+-.- ^.

Membro dq au,, Jos<ø.,.*S^lruw

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

SUBTOTAL (pontuqçõo móximq 45 pontos)
a2'Pr

q) Lógico e clorezo do exposiçõo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;

or nÕo qtende

1 q 2r qtende pouco

5: qtende com eicelênciq

3 q 4: steride

NotqMdximorod5

3

d) Agilidqde e eficócio dos medidos odotodos.

o) Lógico e clorezq do exposiçöo;

or nðo qtende

1 o 3: otende pouco

8 o 9: qtende com
excelênciq

4 o 7! qtende

Notddeoo9

4
b) Relevôncio e pertinêncio do¡ itens

opresentodos com exercício criqtivo.

q) Lógico e clqrezo de exposiçõo;

NotoMóximq:Oq9

4

Or nöo qtende

1 o 3r otende pouco

8 o 9: otende com
excelênciq

4 q 7r qtende
b) Relevôncio e pertinêncio do¡ itens
opresentodos com exercício criotivo.



folhq 3/4

c[rHl.J

Licitoçõo A¡¡elsoriq de lmprenlo CDHU - Licitoçðo ne 129/18 - Proces¡o Gerql ne 1c,43,129

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: Qo^,L.-r^^t

Membro do au., ,-]øç<;ar¡"*Ç^/-ø-

QUESITO 2 '

SUBTOTAL (pontuoçõo móximo 10 pontos)
Àt

(:ôh1rr.an h lá rJe
Þ€sê,ìvc¡,vi ùr errtc¡

11ü bl l:i¡(l<i ñr¡ I ffi-a

a) Lógicq e clqrezq da exposiçðo;

b) Consistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemc e proposto de solução
qpresentodq;

c) Relevôncic dos resultsdos qpresentqdos;

o: nöo otende

1 o 3l otende pouco

4 q 8¡ atende

9 q 10: qtende com
excelênciq

NotoMóximoroolo

4



folho 4/4

cÞFlLl
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Licitoçõo A¡sessorio de lmprenso CDHU - Licitoçõo na 129f8 - Processo Gerol n9 1o.43,12g

AVALTAçÄO DE PROpOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: 4o*rt',o

Membro do boú.

QUESITO 3 (¡omq dor lubqueltot 1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçöo móximo f5 pontot) -14,L

<:.J¡1ìÞâñliìð rle
Þ.'5c r¡vo lvl örerìt ò

r{ ¿' b¡ t¿r€l orìð:l
e tf rbrx$6 ffi7

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

l: otende pouco

:

2r stende :

3: otende com excelênclq

o: nõo otende
NotoMóxlmqroq3

3b) Conceito dol produtos e/ou lerviçol dot
cliente¡ qtuqir do licitqnte no mercqdo ou
relevônciq do otuoçõo delre¡ nq ¡ociedode.

O: nöo otende

'
'l: otende pouco 

:

2: otende r
a

3: otende com excelènclö

NotoMóxlmor oq3

3
Adequoçõo dos instoloções, dq infrqe¡truturq
e dor recurso¡ moterisir que estorõo à
disposiçõo do execuçöo do controto.

o¡ nôo otende .

1t otende pouco

z otende 
i

3l otende com excelênciq

NoloMóxlmo:oo3

3

Adequoçöo dq sistemóticq de qtendimento
pelo licitonte em ruq loluçöo (viqbilidode de
implementqçÕo, efetivídode dor meio¡ e
procegror e demois formol que comprovem ct

copocidode de otendimento,

Notddeod6

NotqMúxlmoroo6

3rL
Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4,6 e 4.7
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cÞl{1,
Licitoçöo Arses¡orio de lmprenso CDHU - Licitoçõo nQ 129/18 - Processo Gerol n9 1o.43.129

AVALTAçAO DE pROpOSTA TÉCNTCA

Membro do

LICITANTET JÞ tún'y Totql de eontos, 31, Å{5

A¡s.: =bs<rqr¡¡rC.rf^r4..

q) Lógico e clqrezo de exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodq;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos.

O: nôo otende

1 o 3r otende pouco

4 q 8: otende

9 q 10: qtende com
excelêncio

NotqMúximqroolo

5

o) Lógicq e clqrezq do exposiçôo;

b) Consistêncio dos reloçôes de couro e efeito
entre problemo e proposto de solução
qpresentodq;

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dos medidos
odotodos.

1 o 3: qtende pouco

7r otende com excelêncio

o: nöo otende

4 q 6: otende

NotqMáximo: oq7

5

o) Lógico e clorezo do exposiçöo;

b) Consistêncio dos reloçöes de cousq e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opre¡entodq;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficócío dos medidos
odotodqs.

I o 2: qtende pouco

5: otende com excelêncio

o: nõo otende

3 o 4: otende

NotoMóximo:Oq5

3
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Licitcçöo A¡¡essoriq de lmprenso CDHU - Licitoçõo nq 129/18 - Proce¡¡o Gerql ne 1o,43,129

AVALAçÂO DE pROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE: UP -Í&¿*v

Membro dq xl, .*¡,<-ortt¿tt9l.P

QUESITO 1 (somo dos subquesilos1,2,3,4,5 e 6)

SUBTOTAL (pontuoçðo móximo 45 pontos) "2.5

o) Lógico e clqrezq dq exposiçðo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dor medidos odotodos.

O¡ nöo qtende

1 o 2: ctende pouco

5: crtende com excelêncio

3 q 4: qtende

NotqMúximo:Oo5

3

q) Lógico e clorezo do exposiçöo;

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

o: nôo qtende

1 q 3: qtende pouco

I o 9: otende com
excelênciq

4 o 7: qtende

Notûdeoq9

¿l

o) Lógicq e clorezo de exposiçôo;

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

o: nõo otende

1 o 3: otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 q 7r qtende

NotoMóximo:oo9

5
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Licitoçöo A¡se¡¡oriq de lmprenro CDHU - Licitoçöo ns 129/18 - Processo Gerql n9 1c,.49,129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: úP fal¿tta^t

Membro do nu., -}r¿crt¡r,Sl¡-,

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoçäo móximq tO pontos)
5

o) Lógicq e clorezo do exposiçôo;

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

c) Relevâncio dos resultqdos opresentodos;

O: nôo otende

1 o 3: otende pouco

4 q 8: qtende

9 q 10: qtende com
excelêncio

Noto Mdxlmo:0 a 10

5
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Llcitoçõo Assessorio de lmprenso CDHU - Licitoçðo ns f29l18 - Processo Gerol ne 1c..43.129

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: VP I,úUA'ç

Jo*rç,r'o-

folhq 4/4

Membro do

c) Porte, trcdiçôo e conceito do¡ cliente¡
qtuois do licitqnte;

b) Conceito do¡ prodt¡to¡ e/ou lerviçol dos
clientes otuqi¡ dq licitqnte no mercqdo ou
relevôncio do otuoçðo decse¡ no ¡ociedode.

l¡ qtende pouco

3¡ qtende com excelêncio

o: nõo otende

2: otende

NotoMóxlmoroo3

3

Adequoçõo dol inltoloções, do infroe¡truturo
e dot recurror mqteriair que eltorõo à
dilpoliçöo do execuçöo do contrsto.

o: não otende

lt otende pouco

2r atende

3: qtende com excelêncio

NotoMóxlmd: od3

3

Adequoçõo do ¡írtemótico de qtendimento
pelo licitonte em ruo loluçõo (viobilidode de
implementoçðo, efetividqde do¡ meio¡ e
procesor e demqir formol que comprovem cr

copocidode de qtendimento.

o: nõo dtende

1: qtende pouco

2: otende

3: otende com excelêncio

NotqMóxlmo:oo3

3

Cálcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

Notodeod6

NotoMóxlmoroo6

o,ql
QUESITO 3 (romo dos rubqueritos 1,2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontusçõo móximq 15 pontos)
q,\5
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ct¡l{ tt
Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: { Éa-- Totalde Pontos: 5L, Aû

Membro da Comissäo Ass

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

c) Relevåncia dos resultados
apresentados,

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

0 a 10

7

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

b) Consistênc¡a das relaçöes de causa e
efeito entre problema e proposta de
soluçäo a resentada

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

NotaMáxima: 0a7

ø

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

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

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

Nota Máxima: 0 a

4
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - processo Geral no 10.4A.12g

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE {6a--

Membro da Ass. Jar,q^^^^,.fur-.*

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 45 pontos)
3L

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

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.

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

Notade0a9

G

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

NotaMáxima: 0ag

5
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cÞÞll-
Licitação Assessoria de lmprensa cDHU - Licitaçäo no 12gl1g - processo Geral no 10.43.12g

AVALTAçÃo DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: {ç þ

Membro da Comissåo
Ass

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

b) Consistêncìa 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

0 a 10Nota

(à

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima ,10 pontos)

QUESITO 2

6
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ctrÞrLt
Licitaçáo Assessoria de rmprensa ODHU - Licitaçåo no 129rig - processo Gerar no io.4z.12g

AVALTAÇAo DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: \/Éa-

Membro da
Ass,

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

onceito dos produtos e/ou serviços
clientes atuais da licitante no

mercado ou relevåncia da atuação
desses na sociedade.

b)c
dos

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

a

3

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

0: não atende

'1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

3

Adequação da sistemática de
atendimento pela licitante em sua
solução (viabilidade de implementação,
efetividade dos meios e processos e
oemats lormas que comprovem a
capacidade de atendimento.

0: não atende

l: atende pouco

2: atende

3: atende com excelència

3

Cátculo aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7 Notade0a6

', :'. ,. ..:,,r,1
NotaMáxima: 0â6

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos) !4,"2-
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Licitoçöo A¡¡e¡soriq de lmprenlo CDHU - Licitoçöo na 129/tg - processo Gerql n9 1o,43,12g

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNICA
.

LICITANTE: Z-Qn*

Membro dq

' 36,0Totql de Ponto¡:_

-|Ass.t,,JÚs*qtl,.p\l'vr.+¿

o) Lógicq e clqrezo de exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloçöes de courq e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentodoi

c) Relevôncio dos resultodos qpresentodos.

or nôo qtende

1 o 3r otende pouco

4 q 8: otende

9 q lOr qtende com
excelêncio

NotoMóxlmorOolO

¿l

o) Lógico e clorezo do exposiçðo;

b) Consistêncío dos relcçöes de cqurq e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
opresentodo;

c) Relevâncio do¡ resultodos opresentodos;

d) Agilidode e eficóciq dqs medidqs
odotodos.

I o 3: otende pouco

7t qtende com excelêncio

4 o 6: qtende

O: nõo otende
NotqMóximq: Oq7

4

o) Lógico e clorezq do exposiçõo;

b) Consistêncio dos reloções de couio e efeito
entre problemo e proposto de solução
opresentodc;

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos
odotodos.

I o 2r otende pouco

5: otende com excelêncio

Or nõo qtende

3 o 4: otende

NotqMóximo:0o5

3
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Licitoçôo Asse¡soriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo na 29/18 - Processo Gerql na 10.43.129

AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro dq Ass. , -htar'^r{s*Q¿

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

SUBTOTAL (pontuoçõo móximo 45 pontos)
AJ'

q) Lógicq e clorezq do exposiçðo;

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

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentodos;

d) Agilidode e eficócio dos medidos odotodos.

or nöo qtende

1 o 2: otende pouco

5r qtende com eicelêncio

g o ¿: oteride

NotoMóxlmoroo5

3

o) Lógicq e clorezo do exposiçõo;

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

o: nöo qtende

1 c 3r otende pouco

I o 9: otende com
excelêncio

4 o 7r otende

Notodeoog

4

q) Lógico e clorezq de exposição;
o¡ nöo otende

1 o 3: otende pouco

4 o 7: otende

I q 9¡ qtende com
excelênciq

NotqMóximo:oo9

¿l
b) Relevôncio e pertinêncio dos itens
opresentodos com exercício criqtivo.
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Licitoçöo Al¡essorio de lmprenlo CDHU - Licitoçðo nQ 129/lg - Þrocesso Gerol na to.4g.1zg

AVALTAçÃO DE PROpO5TA TÉCN¡CA

ffi"a
folhd 3/4

Membro dq

NotoMóxlmo¡Oo10

5

5

q) Lógico e clorezo do exposiçôo; O¡ näo oteirde

I o 3t otende pouco

4 q 8r qteride

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontucçöo móximq tO pontos)

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemo e propostc de solução
opresentcdo;

9 q 10: qtende com
excelênciq
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Licitoçõo Assessorlo de lmprenso CDHU - Licitoçõo nQ 129/tg - processo Gerol n9 10.43.129

AVALTAçAO DE PROpOSTA TÉCNtCA

Membro do

QUESITO 3 (lomo dos subquesitot 1,2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuqçöo móximq 15 ponto¡)
q

C:ñ,irÞ.rnhÌa r-l¡¡
Þa'5o lvolvlrhorì-tö

l{ èr b I t¿\cl Örtå;lq LJrtJär'o ffi7

o) Porte, trodiçöo e conceito dol clientel
qtuoil dq licitonte;

b) Conceito dol produtol eiou serviços dol
cllente¡ otuois dq licitqnte no mercodo ou
relevônciq do otuoçöo de¡re¡ nq ¡ociedode.

lt ctende pouco

3r otende com excelêncio

or nôo otende

2r otende

NotoM6xlmq!oq3

2.

Adequoçöo dos instoloçõer, dq infrqestrLturq
e dol recursos moterioil que eltoröo ò
dirposiçõo do execuçðo do controto.

o: nöo otende 
:

t qtende pouco 
:

'
2r otende :

I

3: dtende com excelônciä

NotoMóxlmo! oq3

2t

Adequoçõo dq lstemótico de otendimento
pelo licitqnte em ruq roluçöo (viobÌlidode de
implementoçöo, efetividqde do¡ meio¡ e
proceror e demqig formos que comprovem o
copacidqde de qtendimento.

or nöo otende .

l: otende pouco

2: otende :

-

3: otende com excelênciq

NotqMóxlmoroo3

2r

Cátcuto aritimético com base nas regras dos
ttens 4.6 e 4.7

Notodeooó

NotoMóxlmoroû6

3


