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Licitoçöo As¡essoriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo na 129/tg - Processo Gerql na þ,43,129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE: C)*..hv 6orl
Membro do

d) Agilidqde e eficóciq dss medidqs
qdotqdqs.

c) Relevôncio dos re¡ultqdos qpresentqdos;

b) Consistêncio dos reloçöes de cous:q e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
qpresentqdo;

NotoMóximo:oos

3
1 o 2: otende pouco

5r otende com excelêncio

3 o 4r otende

or nõo otendeo) Lógico e clqrezo do exposiçöo;

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentqdos;

d) Agilidode e eficócio dqs medidqs
odotqdqs.

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

NotoMóximo¡ 0o7

4
1 o 3: qtende pouco

7: otende com excelêncio

4 o 6r qtende

or nõo oteirdeq) Lógicq e clorezq do exposição; ;

c) Relevâncio dos resultqdos opresentodos.

b) Consistêncio dos reloçöes de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodot

NotoMúximo¡oolo

¿l

o: nöo qtende

I o 3r otende.pouco

4 q 8r otende

9 o 10: otende com
excelêncio

q) Lógico e clorezq de exposiçõo;
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Licitoçôo Asse¡soriq de lmprenlo CDHU - Licitoçöo ne 129/18 - Processo Gerql nQ 1o.,43,129

AVALTAçAO DE pROpOSTA TÉCNICA,

LICITANTE:

Membro dq

A"&'

QUESITO I (somo dos subquesitos1,2,3,4,5 e 6)

SUBTOTAL (pontuqçóo móximo 45 pontos)

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

o) Lógico e clqrezq de exposiçõo;

NôtdMúximd:oo9

q

o: nõo qtende

1 o 3: otende pouco

8 q 9r otende com
excelênciq

4 q 7: otende

b) Relevâncio e pertinêncid dos itens

opresentodos com exercício criotivo.

Notqdeoo9

¿,1

O: nöo qtende

1 o 3: ctende pouco

8 o 9: qtende com
excelênciq

4 q 7r qtende

q) Lógico e clorezo dq exposição;

d) Agilidode e eficácio dqr medidos odotodqs.

c) Relevôncio dos resultodos qpresentqdos;

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

NotoMáxima:oo5

3

O: nõo qtende

1 o 2¡ qtende pouco

5r otende com

3 q 4: qteride

;

e*celênciq

q) Lógicq e clorezq do exposiçõo;
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Licitoçôo Asse¡coriq de lmprenso CDHU - Licitoçõo ns 129/18 - Processo Gerql ns 10.43.129

AVALTAçAO DE pROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

G
QUESTTO 2 .

SUBTOTAL (pontuoçõo móximq lO pontos)
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c) Relevôncio dos resultqdos qpresentodos;

b) Consistêncio dos reloçöes de cquso e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentcdo;

NotoMóxlmoroolo

6

o: nõo qtehde

1 o 3: otende pouco

4 a 8: qtende

9 o 10: otende com
excelênciq

o) Lógicq e clorezo do exposiçöo;
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Licitoçõo Asres¡orio de lmpren¡q CDF.U - Licitoçöo ng 129/18 - Processo Gerol n9 10.43.129

AVALIAçAC DE PROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro da

t3,5o
QUESITO 3 (somo dol lubquesitot1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçäo móximq 15 pontos)

C:cr,lrp.rrìh¡Þ.le
Þoserrvo lvl rìrorì t0

l{ ¿r blte.l orìã,1
* Lrrbâris

ú&r@l
Wffiffi7

Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

NotoMóxlmoroqó

4,5Notodeoo6

O: nõo otende
l

l¡ otende pouco 
.

2: otende 
:

3: otende com excelêncio

Adequoçðo dq littemáticq de qtendimento
pelq licitonte em eucr to;uçöo (viqbilidqde de
implementoçõo, efetividqde do¡ meios e
proceggot e demoit formor que comprovem cl

copocidode de otendimento.

NotqMóxlmo!oo3

3

Adequoçöo' dos inltcloções, do infrqestir.¡turq
e do¡ recur¡or mqterioi¡ que eltqrðo ò
disposiçöo do execuçõo do controto,

NotoMdxlmor oq3

3
l! otende pouco I

2: otende :.

ì

3: otende com excelênciä

or nõo otende

b) Conceito dol produtcs e/ou rerviços dot
clienter qtuoi¡ do liciton:e no mercodo ou
relevôncio do otuoçöo de¡les no ¡ociedqde.

t otende pouco

2r otende :

3l otende com excelêncid

o: nõo otende
o) Porte, trodiçõo e con:eito dos cliente¡
qtuois dq licitqnte;

NotoMóxlmoroq3

3
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cÞÞtlJ
Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10,42.12g

AVALTAçÂO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: Ogt-u* T s4
Membro da C Ass.

d)Agilidade e eficåcia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

\

0: não atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a7

6

0: nåo atende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelênc¡a

4 a 6: atende

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

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

NotaMáxima: 0a10

("

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende
9 a 10: atende com

excelência

a) Lógica e clareza ce exposição;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral n0 10.43J29

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE

Membro da C Ass.

30
QUESITO 1 (soma dos subquesitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuaçåo máxima 45 pontos)

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

NotaMáxima: 0ag

ø

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

Notade0â9

5

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

3

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;
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Licitoçöo Asser¡orio de lmprenso CDHU - Licitoçôo ng 129if8 - Proce¡so Gerql nQ 10.,43.129

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

ffiT
folho 3/4

Membro dq

c) Relevôncia dos resultsdos qpretentqdos;

1 o 3: otende pouco

q) Lógicq e clqrezq do exposiçðo;

:

4 q 8: qteride

:

or nõo otende

QUESTTO 2 .

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq lo pontos)

9 a 1O: qtende com
excelênciq

b) Consistêncic dos rdoções de cqusq e efeito
entre problemq e proposto de soluçôo
qpresentqdo;

0q10

+

7

Noto
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Llcitoçðo Assessorio de lmprenso CDHU - Licitoçõo nq 129/18 - Proce¡so Gerol n9 10.43.129

AVALIAçÃO DE PROpO5TA TÉCNICA

LICITANTE¡

Membro do

!,t41j.?

QUESITO 3 (somo dor lubqueritos1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçüo móximo 15 pontos)

Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7 5,fr

NotqMdximoroo6

Notõdeod6

o: nõo ctende .

:

t otende pouco

2: dtende 
:

3r otende com excelêncio

Adequoçöo do sistemático de qtendimento
pelo licitqnte em tuq soluçõo (viqbilidode de
implementoçöo, efetividqde do¡ meios e
procerror e demois formos que comprouem o
copqcidqde de otendimento.

NotoMóximo:oo3

3

NôtdMóxlmor oo3

3

or nõo olende
.

1r otende pouco :

2r qtende :

:

3: otende com excelênclå

Adequoçôo'dos inrtoloçõer, dq infrqe¡tiuturq
e dor recursol mqteriois que estqrðo ò
disposiçöo do execuçôo do controto.

b) Conceito do¡ produtol e/ou serviços dos

clientes otuoi¡ do licitqnte no mercqdo ou
relevônciq do otuoçöo de¡ses nq tociedqde.

1: otende pouco

i
2r ûtende I

3r otende com excelênciq

0: não qtende
o) Porte, trodiçöo e conceito do¡ clientes
qtuqis dq licitonte;

Móxlmo: o q ¡

3
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Licitoçöo Ar¡e¡soriq de lmprenlo CDHU - Licitoçöo nQ 129/18 - Proce¡¡o Gerol na rc.43,129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE¡ C,ÞÑ T

Membro do

d) Agilidode e eficóciq dqs medidos
odotodqs.

c) Relevônciq dos resultqdos oprerentqdosi

b) Consistêncio dos reloçöes de cqusq e efeito
entre problemo e propostq de soluçðo
oprerentqdqi

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

NotdMóximd:oÕ5

5

I

1 q 2: qtende pouco

5: otende com excelêncio

o: nõo otende

3 q 4¡ qtende

d) Agilidode e eficóciq dqs medidos
odotodos.

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

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

NotoMóximor 0oz

7
1 o 3! otende pouco

7r dtende com excelêncio

4 o 6r otende

ot nöo qtendeo) Lógico e clorezo do exposiçöo; :

c) Relevôncio dos resultodor opresentodos.

b) Consistêncio dos reloçõer de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçõo
opresentqdq;

NotoMóximor odlo

q

o: nõo qtende

1 o 3r otende pouco

4 q 8r otende

9 o 10: qtende com
excelênciq

o) Lógico e clorezq de exposiçöo;
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Licitoçõo A¡sessoriq de lmprenlo CDHU - Licitoçðo nQ 129/tg - Proces¡o Gerol n9 1c.43'129

AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE¡

Membro dq

\"u
QUESITO 1 (somo dos subquesitos1,2,3,4,5 e 6)

SUBTOTAL (pontuoçðo móximo 45 pontos)

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens

opresentodos com exercício criotivo.

q) Lógicq e clqrezo de exposiçõo;
O: nõo otende

1 o 3r qtende pouco

I q 9: qtende com
excelênciq

4 q 7: otende

NotoMóximotoo9

I

b) Relevâncio e pertinêncio dos itens

opresentodos com exercício criotivo.

q) Lógicq e clorezo dq exposição;

O: nöo otende

1 o 3: otende pouco

I q 9: qtende com
excelênciq

4 o 7r qtende

Notddeoo9

g

d) Agilidode e eficócio dqs medidqs qdotodqs.

c) Relevôncío dos resultqdos opresentodos;

b) Consistêncio dos reloçöes de cquso e efeito
entre problemo e propostc de soluçðo
qpresentqdo;

q) Lógicq e clorezo do exposiçöo; NotoMóximoroo5

5

O: nöo otende

1 o 2: otende Pouco

5: otende com eicelêncio

3 q 4: qteride
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Licitoçõo Assessorio de lmprenlo CDHU - Licitoçöo ns 129/18 - Processo Gerql na ß.43,129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

Membro do

q
QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoçðc móxima 1o pontos)

(:ôñrpå¡1laln rlñ
Dì?se,lvo I vi rrìe rrtcr

Itùb¡tu(:¡(>ntll
é {rrbårlc,

&

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

b) Consistêncic dos reloções de coutq e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentodo;

o) Lógicq e clqrezq do expo:içõo;

NotoMóximo:OolO

q

O: nõo otehde

I q 3: qtende pouco

4 q B: oteñde

9 o lo: qtende com
excelênc¡q
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Licitoçõo A¡sessorio de lmprensc CDHU - Licitoçõo nQ 129118 - Processo Gerol na ß,43¡29

AVALIAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro dq

t4,))
QUESITO 3 (lomq dol rubquelitosl,2'3 e 4)

SUBTOTAL (pontuqçôo móximo 15 pontot)

ç(1,ñ¡rôñh¡ã rle
Þe5 êrtwolv¡nren tò

rr ¿t Þ¡ t¿r<1orìã:l
* Lrrlr?¡r'(r ffi

ffiW7

Notqdeoq6Cátcuto arltiméttco com base nas regras dos

itens 4.6 e 4.7 5 ,33

NotqMóxlmq:oo6

ot nðo qtende :

:

'l¡ otende pouco

2: otendê 
:

3r otende com excelêncio

Adequoçöo do tittemótÌcq de otendimento
pelq licitqnte em tuct loluçôo (viobilidqde de
implementoçöo, efetividqde dos meiol e
procersor e demoit formol que comprovem q

copocidode de qtendimento.

NotqMóximo!oq3

3

Adequoçöo'dqt inttqlqçõ€s, dq infroestiuturo
e do¡ recursos moteriois que estorôo à
disposiçÕo do execuçöo do controto.

NotqMúxlmqr oog

3
l: qtende pouco i

2: otende

:

3r otende com excelênciô

or nöo otende

ìi;ii.j:. t.l,i '.:ìll:iiiil:..'''':irli,-r .r'ì:r::r,,;ij.Y-.,';t:,,it,l

b) Conceito do¡ produtol e/ou eerviçot dot
cliente¡ otuoi¡ do licitonte no mercodo ou
relevônciq do otuoçðo de¡¡e¡ nq sociedqde.

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

NotoMóxlmq!oq3

3
1: otende pouco

2r otende 1

3: otende com excelênciq

or nõo otende
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LicitaçãoAssessoriade lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geralno 10.43.129

AVALTAÇÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE Lofo.,- ? &.

Membro da Comissão Ass

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

¿l

0: não atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

a) Lógica e clareza da exposição;

d)Agilidade e eficác:a das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a7

(p

0: não atende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

c) Relevância dos resultados
apresentados.

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

NotaMáx¡ma:0a10

ø

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 'l 0: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçåo;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral n0 10,43.129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Membro da Comissã Ass.

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 45 pontos)

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

NotaMáxima: 0ag

6

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

Notade0ag

6

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

4

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE

Membro da Comissão Ass

6

QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 10 pontos)

Corrrp¿rnhìð dc'
Þcserìvo¡v¡, rrsrì i.o

tsÍr! l)lt.¡ c io rr.r I
e trrba¡ro ffi

ffiÐffiil

7

c) Relevância dos resultados
apresentados;

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

Nota Máxima: 0 a'10

Ç

0: näo atende

'l a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçâo no 129118 ' Processo Geral no 10 43J29

AVALIAçÄO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE

Membro da Ass.

J¿4t 96
QUESITO 3 (soma dos suoquesitos 1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 15 pontos)

.:orrìpánhl¡t ds
)ù3€rìvol vi riler¡to

11Ðb¡tôc¡ót1ðl
a Urþ¿¡,r.) ffi3

Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7 5,86

NotaMáx¡mâ: 0a6

Notade0ao

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

Adequaçäo da sistenática de
atendimento pela lici:ante em sua
soluçåo (viabilidade de implementaçäo,
efetividade dos meios e processos e
demais formas que comprovem a

capacidade de atendimento.

NotaMáx¡ma: 0a3

3

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

Notâ¡iláxima:043

3

0: não atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

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

0: nåo atende

1: atende pouco

3: atende com excelência

2: atende

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

Notalvláxima: 0a3

3
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129/18 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: ç59

Membro da Comissão Ass

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resu tados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

5
1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

0: nåo atendea) Lógica e clareza da exposiçäo;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a7

G

0: não atende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

a) Lógica e clareza da exposição;

c) Relevåncia dos resultados
apresentados.

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

NotaMáxima: 0a10

+

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçåo;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral n0 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE

Membro da Comissão Ass

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 45 pontos)

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

NotaMáxima: 0ag

6

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de expcsição;

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

Notade0ag

6

0: näo atende

'1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;

d)Agilidade e eficácia das nedldas
adotadas.

c) Relevância dos resultados apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

5

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;
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Licitoçöo A¡sessoriq de lmprenlo CDHU - Licitoçôo n9 129/lB - processo Gerol na 1o.42.12g

AVALTAçÃO DE pROpOsTA TÉCN|CA

LICITANTE:

Membro do

+
QUESITO Z

SUBTOTAL (pontuoçäo móximq tO pontos)

c) Relevôncio dos re¡ultqdos opresentodos;

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

NotqMóximorOolo

7

O: nöo qtende

1 o 3: ctende pouco

4 o 8: otende

9 q 10: qtende com
excelênciq

o) Lógico e clqrezo do exposiçöo;
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Licitoçõo As:essorlo de lmprenso CDHU - L¡citqçðo nQ 129i18 - Proce¡so Gerol n9 1cJ3'129

AVALIAçAO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do Com

Cátcuto aritimético com base nas regras dos

itens 4.6 e 4.7

NotoMóximo:oo6

6Notodeoq6

Adequqçöo do ¡istemótico de qtendimento
pelo licitonte em tuct roluçöo (viobilidode de

implementoçöo, efetividqde dol meiol e
procegtot e demois formcs que comprovem cl

copqcidode de otendimento'

o: nöo otende
:

'l: otende pouco

2: otende 
:

3¡ otendè com excelênciq

NotoMúxlmo¡oo3

3

o: nåo otende 
:

l: otende pouco 
¡

2: otènde :

ì

3: otende com excelêncià

Adequoçõo'dqe inttqlqçõet, dq infroestruturo
e do, recursot mqteriqit que estqrõo à
dispoliçöo do execuçðo do controto.

NotoMóxlmq! oq3

3

b) Conceito dos produtor e/ou serviços dos

clientes otuois dq licitqnte no mercqdo ou
relevônciq do otuoçöo de¡ses nq ¡ociedqde.

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

1: qtende pouco

3r dtende com excelênclq

2r qtende

O: nõo qtende
NotqMóxlmoroo3

3

QUESITO 3 (¡omq dol lubqueritot1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuqçõo móximo 15 pontos) 4.s
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Licitoçõo A¡ses¡orio de lmprenlo CDHU - Licitoçöo nQ t29it8 - Proce¡so Gerol na þ,43,129

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE: Û" . ¿a^-r*-ß 4

Membro dq

d) Agilidode e eficócio dqs medidqs
odotodqs.

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

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

NotqMóximo:Oo5

3

1 o 2r otende pouco

5: otende com excelêncio

3 o 4l qtende

O: nöo otendeq) Lógicq e clorezo do exposiçðo;

d) Agilidode e eficócio dqs medidos
odotodos.

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

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

NotqMóx¡mot od7

5
I o 3: otende pouco

7: otende com excelênclo

4 o 6r otende

O: nôo qtendeo) Lógico e clorezo do exposiçõo;

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos.

b) Consistêncio dos reloçöes de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
qpresentodo;

Noto Móximo: o o'lo

6

O: nöo qtende

I o 3r otende-pouco

4 q 8¡ qtende

9 q lOr otende com
excelênciq

o) Lógico e clqrezo de exposiçôo;
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Licitoçöo Assersoris de lmprenso CDHU - Licitoçöo n9 p9l18 - proces¡o Gerql n9 1o,43,12g

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTET

Membro dq

2+
QUESITO 1 (romo dos subguesitost,2,3,4,5 e 6)

SUBTOTAL (pontuoçðo móximq 45 pontos)

C()rrìirantriå rlê
Þ es:¡ rlvol vi tÌrq'ñto

Ìl Ð 12 i tã c¡cr rlql
é tJ rl5ârrÞ ffi7

b) Relevôncio e pertinêncic dos itens
opresentodos com exercícia criqtivo.

NotoMóximo¡oog

5

O¡ nöo otende

I q 3¡ otende pouco

4 o 7: qtende

8 q 9r qtende com
excelênciq

o) Lógico e clorezq de exposiçöo;

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

Notodèoo9

5

Or não otende

1 o 3: otende pouco

I q 9r qtende com
excelênciq

ì

4 o 7: qtende

o) Lógico e clqrezo do exposição;

d) Agilidode e eficócio dqs medidqs odotodos.

c) Relevôncio dor re¡ultqdos opresentodos;

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

NotdMóxlmo:oq5

3

O¡ nðo otende

1 o 2: otende pouco

5: qtende com eicelêncio

j

3 q 4: oteride

o) Lógicq e clorezo do exposiçôo;
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Licitoçõo Asselloriq de lmprenlo CDHU - Licitoçðo nq f29l18 - Processo Gerql na ß.43..129

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Membro do Ass.:

(;
QUESITO 2

SUBTOTAL (pontucçôo móximq 10 pontos)

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

4 q B: qtende

1 o 3: otende pouco

O: nöo oteirdeo) Lógico e clqrezo do exposiçõo;

NotqMóx¡moroolo

("

9 o 1O: otende com
excelênciq

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemcl e proportq de soluçöo
opresentqdq;
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Licitoçöo Assessoriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo nQ 129/tg - Processo Gerol n9 fo.43.129

AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

Membro do

-Lttl
QUESITO 3 (somq do¡ lubque¡itos1,2,3e4)

SUBTOTAL (pontuqçöo n'¡óximo 15 ponto¡)

cf)Þ¡Lr
ffi"t

Notodeoq6Cá[cuto aritimético com base nas regras dos
ltens 4.6 e 4.7

NotqMdxlmo:oo6

5 5

NotoMóxlmo:Oo3

Jt

o: nõo otende
i

l: otende pouco

2: otende 
:

3r qtende com excelêncio

Adequoçöo do ¡istemótico de otendimento
pelo licitonte em tuo loluçöo (viqbilldode de
implementoçÕo, efetividqde do¡ meios e
procesor e demoi¡ formos que comprovem o
copscidode de qtendimetto.

NotoMóxlmo: od3

L

or nõo otende 
:

lt qtende pouco 
:

2r otende :

:

3: otende com excelênciä

Adequoçðo' dqr inrtqlqçõer, dq infroe¡truturq
e dos recur¡os moterioit que ettorão ò
disposiçðo do execuçôo do contrqto,

b) Conceito do¡ produtor e/ou terviçot dot
cl¡entee qtuqir dq licitqnte no merccrdo ou
relevônciq do otuoçðo de¡¡e¡ no sociedqde.

NotqMóxlmq:oo3

Jt
l: qtènde pouco

2r otende .

3r otende com excelênclo

o: nôo otende
o) Porte, trodiçõo e conceito do¡ clientes
qtuqis dq licitqnte;
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE C'¿rr"t*t
a

Membro da Comissão: Ð."1* Aot a^ay Ass
0

d)Agilidade e eficåcia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

¿l

0: nåo atende

1 a 2: atende pouco

5: alende com excelência

3 a 4: atende

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados,

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

a) Lógica e clareza da exposiçäo;
NotaMáxima: 0a7

5
1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

0: não atende

c) Relevância dos resultados
apresentados.

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

NoiaMáxìma: 0a10

(à

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a I 0: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçäo;
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral n0 10,43J29

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE

Membro da Comissão,Ðot lg (7vA^.qag Ass

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

SUBTOTAL (pontuação máxima 45 pontos)

0

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

NotaMáxima: 0ag

G

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: alende

8 a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçåo;

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

Notade0ag

(p

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultaCos apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

Àl

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;
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Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçåo no 129118 - Processo Geral no 10,43,129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICIÏANTE

Membro da Comiss Ass.

6
QUESITC 2

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 10 pontos)
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c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima:0a10

b

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;
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Lic¡taçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÂO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro da comissão: Qn^tl* Oô^t-"d..

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima '15 pontos)

0

5,t+
NotaMáx¡ma: 0a6

Notade0a6Cátculo aritimético com base nas regras dos
Itens 4.6 e 4.7

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

NotaMáxima:0a3

3

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

NotaMáx¡ma:0a3

3

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com êxcelência

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

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

3

a

0: não atende

1: atende pouco

3: atende com excelência

2: atende

a) Porte, tradição e conceito dos clientes
atuais da licitante;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE fa'n l-
Membro da Ass.

folha 114

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0aS

5

0: näo atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelència

3 a 4: atende

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

d)Agilidade e eficåcia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a7

(.

0: nåo alende

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

c) Relevância dos resultados
apresentados.

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

NotaMáxima: 0a10

T

0: näo atende

I a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelència

a) Lógica e clareza de exposiçäo;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE:

Membro da Comis Ass.

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

SUBTOTAL (pontuaçåo máxima 45 pontos)

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

NotaMáxima: 0ag

g

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposição;

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

Notade0ag

+

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

É.

0: não atende

'l a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;
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AVALTAçÃO DE PROpOSTA TÉCN|CA

LICITANTE:
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Membro do

c) Relevôncio dos resultodos qpresentqdos;

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemo e p:.oposto de soluçõo
oprerentodo;

NotqMóximoroolo

8

Ol nôo otende

1 o 3l otende pouco

4 q B: oteride

9 o 1O: otende com
excelênciq

o) Lógico e clqrezq dq exposiçôo;

ISUBTOTAL (pontuoçöo móximq 10 pontos)

QUESITO z
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Licitoçôo Arsesrorlo de lmprenn CDHU - Licitoção ng 1z9l19 - Procelso Gerol n9 1c.,43,129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTET

Membro do

14,5

QUESITO 3 (romo dol subquesito s 1, 2, 3.e 4)

SUBTOTAL (pontuoçôo móximo 15 pontos)

NotoMóxlmqroq6

5 5
Notqdeoq6

Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

NotoMóxlmoroo3

3

O: nõo otende :

:

l: otende pouco

2r otende
:

3: otende com excelêncio

Adequoçöo dq rirtemóticq de qtendimento
pelo licitonte em ruq loluçöo (viobilidode de
implementoção, efetividode dos meio¡ e
proceroJ e demoh formos que comprovem o
cqpocidode de qtendimento.

Móxlmo¡ o o 3

3

:

1: otende pouco 1

2¡ qtende 
.

i

3r qtende com excelênciä

o: nõo otende

Adequoçðo dos inltoloçôel, dq infroe¡truturo
e dol recursor moterioi¡ que estorôo ò
disposiçöo do execuçôo do contrqto.

b) Conceito dor prodr.rtos e/ou terviçol dos
cliente¡ otuois dq licitante no mercodo ou
relevôncio do otuoçõo del¡es no sociedode.

l: otende pouco

3: otende com

2r qtende

O: nõo otende
o) Þorte, trodição e conceito dos clientes
qtuoir do licitqnte;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçåo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE Jn Q^tt 'u
Membro da Comissäo, Qot^ln Aø^a¡l^v Ass.

0

ffi7
folha 1/4

d) Agilidade e eficácia Cas medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima:0a5

tl

0: nåo atendê

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

d)Agilidade e eficácia Cas medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a7

5

0: nåo atende

1 a 3: atende pouco

7: alende com excelència

4 a 6: atende

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

c) Relevância dos resultados
apresentados.

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

NotaMáxima:0a10

6

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçåo;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43,129

AVALTAçAO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

Membro da Comiss Ass.

30
QUESITO 1 (soma dos subquesitos 1, 2, 3,4, 5 e 6)

SUBTOTAL (pontuaçåo máxima 45 pontos)

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

NotaMáxima: 0a9

6

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7'. alende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposição;

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

Notâde0ag

6

0: não atende

I a 3: atende pouco

4 a 7: atende

I a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

d) Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

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

NotaMáxima:0a5

3

0: näo atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;
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Licitaçåo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÄO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICIÏANÏE:

Membro da Comi Ass.

?
QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuação máxima 10 pontos)

c) Relevância dos res¡llados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a10

T

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposição;
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LicitaçãoAssessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALIAÇAO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Notade0a6Cátcuto aritimético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4,7

Notal\4áxirna: 046

("

Qualificaçåo da Equipe de Profissionais

Adequaçäo da sistemática de
atendìmento pela liciiante em sua
soluçäo (viabilidade de implementação,
efetividade dos meios e pr,)cessos e
demais formas que comprovem a

capacidade de atendimento.

NotaMáx¡mâ: 0a3

3

0: nåo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

SUBOUESITO 3: Sistemát¡ca de Atend¡mento

'r. 
:.;ì !

,:.jr{'1 .i,:
.r:;.: 

_i

Adequaçäo das instalaçoes, da
infraestrutura e dos recursos materiais
que estarão à disposiçåo da execução do
contrato,

NotaMáxinla: 043

3

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

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

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

NotâMáxima: 0a3

?

1: atende pouco

3: atende com excelência

2: atende

0: não atende

j5
QUESITO 3 (soma dos subquesitos 1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuação máxima 15 pontos)



cornfianhiâ d:e
L) (1sa! rr\/o I vi r¡lè\rì to

l{ ¿ tr it¿ciö rì â I
e Urþåi1b ffiT

Licitoçöo A¡ses¡oriq de lmprenso CDHU - LicitoçÕo nQ 129/18 - Proces¡o Gerol na þ.43,129

AVALTAçÃO DE pROpOsrA TÉCNTCA

LICITANTET Qo,.æv",-^,

folho l/4

ttElt-lc

Membro do

d) Agilidode e eficócio dos medidos
odotodqs.

c) Relevôncio dos resultodos opresentodos;

b) Consistêncio dos reloçöe¡ de cousq e efeito
entre problemo e proposto de soluçöo
opresentqdo;

q) Lógico e clqrezo do exposiçðo;

Notq Móximo:0 o 5

3
I o 2: otende pouco

5r qtende com excelêncio

3 o 4: qtende

O: nÕo otende

d) Agilidqde e eficócio dos medidos
odotodqs.

c) Relevôncio do¡ resultodos opresentodos;

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

NotqMdximqr od7

/{

1 o 3r otende pouco

7¡ otende com excelêncio

4 o 6: otende

o: nõo oteildeq) Lógico e clorezo do ec<posiçõo;

c) Relevôncio dos resultadot opresentqdot.

b) Consistêncio dos reloçöes de couio e efeito
entre problemo e proporto de soluçõo
opresentodoi

o¡ nôo qtende
:

I o 3r qtende pouco

4 o 8: qtende

9 q 1o: qtende com
excelênciq

q) Lógico e clorezo de exposiçõo;

Notd Móxlmor o o'lo

3
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Licitoçôo Asse¡sorio de lmprenso CDHU - Licitoçðo ne 129/18 - Processo Gerol n9 19.43'129

AVALIAçAO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro dq

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

o) Lógico e clorezo de exPosiçöo;

O¡ nöo qtende

1 o 3: ctende Pouco

4 s 7r otende

I q 9s qtende com

NotdMúximo:oo9

¿{

b) Relevâncio e pertinêncio do¡ itens

opresentodos com exercÍcio criqtivo.

o) Lógicq e clorezq do exPosiçõo;

Or nöo qtende

1 c 3: otende Pouco

I o 9¡ otende com
excelênciq

4 o 7¡ qtende

Nôtddèoq9

¿l

d) Agilidqde e eficócio do; medidqs odotodos.

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodos;

b) Consistêncio dos reloçöes de cousq e efeito

entre problemo e proposto de soluçðo
qpresentqdo;

q) Lógics e clorezo do exPosiçõo; o: nôo qtende

1 o 2: ctende Pouco

5r qtende com eicelênciq

3 q 4: qteride

NotdMúximoroo5

3

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

SUBTOTAL (pontuqçüo móximo 45 pontos)
J.J.
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Lìcitcçðo As¡esorio de lmprenlo CDHU - Licitoçðo nS 129/18 - Proceslo Gerol nQ 1C.45.129

AVALTAçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

ffi3
folho 3/4

Membro dq

c) Relevôncio dos resultqdot qpresentodos;

b) Consistêncio dos reloçöes de cqusc e efeito
entre problemo e proposto de soluçäo

oprerentodo;

q) Lógico e clqrezq do exposiçöo; or nõo otehde

1 c 3: ctende pouco

4 q 8: qtende

9 q lO: qtende com
excelênciq

NotoMáximoroolo

¿l

QUESITC 2

SUBTOTAL (pontuoção móximq 1o pontos)
¿{
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Licitoçõo Assessoriq de lmprenso CDHU - Licitoção ng 129/18 - Processo Gerol nq 10.43'129

AVALIAçAO DE PROpO5TA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro dq

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

SUBTOTAL (pontuqçõo móximq 15 pontol) 44,L

Cátcuto aritimético com base nas regras dos

itens 4.6 e 4.7
Notqdeoo6 5,L

Múxlmq¡ o o 6

Adequoçõo do li¡temótico de qtendimento

pelo licitonte em eucr lolução (viqbilidode de

implementoçöo, efetividode dol meiol e
procettot e demqig formol que comprovem q

cqpocidode de qtendimento.

o: nöo otende 
I

t otende Pouco

2r otende 
;

3r otende com excelêncio

NotqMóxlmo!oo3

3

Adequoçöo dos instoloçõel, do infroestruturo
e dol recurso¡ moteriqis que eltorõo à
dispoliçôo do execuçöo do contrqto'

o: nöo otende

l: otende Pouco

2¡ qtende

3: otende com excetênciô

NotoMóxlmo: oo3

3

b) Conceito dol produtos e/ou serviçol dos

cliente¡ qtuqil dq licitqnte no mercqdo ou

relevôncio do otuoçðo der¡e¡ no ,ociedode.

q) Porte, trodiçðo e conceito dos clientes
qtuqit do licitqnte;

lt qtende pouco

2¡ otende :

3: otende com excelêncid

o: nöo otende

NotoMóxlmo:oo3

3
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Licitoçöo Asre¡roriq de lmprenso CDHU - Licitoçöo nQ 129/18 - Procesro Gerol n9 10.43,129

AVALAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE¡ oP f¡h;a,,t

Membro dq

d) Agilidode e eficócio dos medidos
odotodos.

c) Relevôncio dos resultqdos qpresentodos;

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

1 o 2t otende pouco

5: qtende com excelênclq

3 d 4: otendê

o: nõo otendeq) Lógicq e clqrezo do exposiçõo;

NotqMdximdrodS

3

d) Agilidqde e eficócio dqs medidos
odotodos.

c) Relevôncio dos resultqdos opre¡entodos;

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

o) Lógicq e clorezo do exposiçõo;

t o 3: otende pouco

7: otende com excelêncio

4 o 6: otende

Or nÕo otende

NotqMóximo: oo7

5

c) Relevôncio dos resultodot qpresentodos.

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

q) Lógicq e clqrezo de exposiçôo;

NotdMúxlmoroqlo

5

o: nõo qtende

I o 3: otende pouco

4 o 8: qtende

9 q tO; qtende com
excelêncio
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Licitoçöo As¡e¡soriq de lmprenso CDHU - Licitoçõo na 129i18 - Processo Gerol ne 10.43,129

AVALhçÃO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro dq

25
QUESITO 1 (somo dos subquesitos1,2,3,4,5 e 6)

SUBTOTAL (pontr¡qçôo móximo 45 pontot)

b) Relevôncio e pertinêncio do¡ itens

oprerentodos com exercício criotivo.

o) Lógicq e clqrezo de exposiçöo;

O: nõo otende

1 o 3: ctende pouco

8 q 9r otende com
excelênciq

4 q 7: qtende

NotoMóxlmo:oq9

5

b) Relevônciq e pertinênciq dos itens
opresentodot com exercício criqtivo.

o) Lógico e clorezo do exposiçõo;

Notodeoo9

4

Or nôo qtende

1 o 3: otende pouco

I q 9: qtende com
excelênciq

4 q 7: qtende

d) Agilidode e eficócio dos medidos qdotodqs.

c) Relevôncio dos resultqdos opresentodot;

b) Consistêncio dos reloções de couso e efeito
entre problemo e proposto de soluçðo
qpresentqdo;

o) Lógico e clorezo do exPosiçðo; NotoMúximoioq5

3

O: nõo qtende

1 o 2: ctende pouco

5: qtende com excelêncio

3 o 4: qtende
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Licitoçõo A¡¡essorio de lmprenlo CDHU - Licitoçôo nQ 129/18 - Proce¡so Gerql na ß.43,129

AVALTAçÃO DE pROPoSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

5
QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuoçäo móximq 1o pontor)

(omp.nnhlã clê
Des€nvolvl rteñtô

l{ûbita<loñÐl
ê urbåóo ffi7

c) Relevôncio do¡ resultqdot opresentqdos;

b) Consistêncio dos reloções de cqusq e efeito
entre problemo e proposto de soluçäo

opresentodo;

q) Lógico e clorezq do expodçöo;

NotqMáxlmo¡oolo

5

o: nôo otende

1 o 3: qtende pouco

4 q 8: otende

9 o 1O: qtende com
excelênciq
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Licitoçõo Assesorlo de lmprensq CDHU - Licitoçôo ns 129/18 - Processo Gerol n9 10.¿1129

AVALTAçÃO DE pROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

q r{ 5
QUESITO 3 (¡omq dos rubquelitos1,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçöo móximq 15 pontor)

o,¿tS

NotqMóxlmoroo6

Notddeod6Cátcuto aritlmético com base nas regras dos
itens 4.6 e 4.7

O! nõo otende

t: otende pouco

2r stende

3: otende com excelêncio

Adequoçöo do ¡istemótico de crtendimento
pelo licitonte em ruo loluçÕo (viobilidode de
implementoçõo, efetiuidode dos meio¡ e
procesror e demqis formol que comprovem ct

cqpocidode de qtendimento.

NotqMúxlmoroo3

3

NotoMdxlmor oo3

3

or não otende

t qtende pouco

2: otende

3: otende com excelêncid

Adequoçöo dol inltoloçõe¡, da infroestruturo
e do¡ recuruos mqteriqir que eltoröo ò
disposiçöo do execução do contrqto.

b) Conceito do¡ produtor e/ou lerviçol dol
cliente¡ otuoi¡ do licitc¡rte no mercodo ou
relevôncio do otuoçôo de¡¡e¡ no ¡ociedqde.

NotqMúxlmo:oo3

3
l: qtende pouco

3: qtende com excelêncio

2! dtendê

o; não otende
o) Porte, trodiçðo e conceito do¡ cliente¡
qtuois dq licitqnte;
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Licitaçäo Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geralno 10.43.129

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNtCA

LICITANTE: üÉÊ-

Membro da C Ass.

W7
folha 1/4

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados
apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

¿l

0: não atende

1 a 2: atende pouco

5: atende com excelência

3 a 4: atende

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevåncia dos resultados
apresentados;

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

Nota Máxima:

6

a

1 a 3: atende pouco

7: atende com excelência

4 a 6: atende

0: nåo atendea) Lógica e clareza da exposiçäo;

c) Relevância dos resultados
apresentados,

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

NotaMáxima: 0a10

T

0: näo atende

'l a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza de exposiçåo;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitação no 129118 - Processo Geral n0 10.43,129

AVALTAÇÄO DE PROPOSTA TÉCN|CA

LICITANTE

Membro da Comissäo Ass

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

SUBTOTAL (pontuaçäo máxima 45 pontos)

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

NotaMáxima: 0ag

5

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

8 a 9: atende com

a) Lógica e clareza de exposição;

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

Notade0ag

b

0: näo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende

B a 9: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;

d)Agilidade e eficácia das medidas
adotadas.

c) Relevância dos resultados apresentados;

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

NotaMáxima: 0a5

¿l

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçäo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNTCA

LICITANTE:

Membro da Comissão, Q_Or--no O-2/-â.t*,

6
QUESITO 2

SUBTOTAL (pontuação máxima 10 pontos)

0

c) Relevância dos resultalos
apresentados;

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

NotaMáx¡ma: 0a10

G

0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 8: atende

9 a 10: atende com
excelência

a) Lógica e clareza da exposiçäo;
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Licitação Assessoria de lmprensa CDHU - Licitaçáo no 129118 - Processo Geral no 10.43.129

AVALTAçÄO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE

mbro da Comissáo: Qo"^-pt- ()u^u"¿t--Me Ass

L4,2-
QUESITO 3 (soma dos subqu:sitos 1, 2, 3 e 4)

SUBTOTAL (pontuação má>:ima 15 pontos)

0

NotaMáxima: 0aô

I L5
Notade0a6Cá[cuto aritlmético com base nas regras dos

Itens 4.6 e 4.7

1..ilWQualificaçäodaEouipedeProfissiqnais

NotaMáxima: 043

3

0: náo atende

'l: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

Adequaçåo da sistemáti':a de
atendimento pela licitante em sua
soluçåo (viabilidade de implementaçäo,
efetividade dos meios e processos e

demais formas que comon)vem a

capacidade de atendimenlo.

0: näo atende

1: atende pouco

2: atende

3: atende com excelência

Adequação das instalaçöes, da
infraestrutura e dos recurs')s materìais
que estaräo à disposiçäo da execução do
contrato.

NotaMáxìmâ: 0a3

3

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

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

NotaMáxima: 0å3

3

1: atende pouco

3: atende com excelência

2: atende

0: não atende
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Licitoçðo A¡seslorio de lmprenlo CDHU - Licitoçöo na 129i18 - Processo Gerol na 10.43"129

AVALnçÃO DE PROpOSTA TÉCNICA

LICIT

Membro dq

d) Agilidode e eficóciq dos medidos
odotodos.

b) Consistêncio dos reloçöes de cous,q e efeito
entre problemo e prcposto de soluçõo

c) Relevôncio dos resultodos qpresentodos;

opre:entqdq;

o) Lógico e clorezq do exPosiçõo;

1 o 2: qtende Pouco

5: otende com excelêncio

3 o 4l otende

o: nöo otende

NotoMdximo:oo5

3

d) Agilidode e eficócio dos medidos
odotqdqs.

c) Relevôncio dos resultqdos opresentqdos;

b) Consistêncio dos rehçöes de cousq e efeito

entre problemo e proposto de soluçðo

opresentodo;

o) Lógicq e clqrezo da exposiçõo;

NotqMdximo¡ oq7

4

1 o 3: otende pouco

7; qtende com êxcelênciq

4 o 6: otende

o: nöo oteirde

c) Relevôncio dos resultodos opretentqdos.

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

opresentodo;

q) Lógico e clqrezo de exposiçõo; o: nõo qtende

1 o 3: otende-Pouco

4 o 8¡ otende

9 o 10: otende com
excelênciq

NotoMúxlmoroolo

¿ì
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Licitoçöo Assessoriq de lmprensq CDHU - Licitoçõo ns 129/18 - Processo Gerol na þ'43'129

AVALIAçAO DE PROPOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

A¡s.Membro dq

b) Relevôncio e pertinêncio dos itens

opresentodos com exercício criqtivo.

o) Lógico e clqrezq de exPosição;

o: nðo qtende

1 o 3: otende Pouco

4 o 7: otende

I q 9r otende com
excelênciq

NotoMúxlmo¡Oo9

¿l

b) Relevônciq e pertinêncio dos itens

opresentodos com exercício criqtivo'

o) Lógico e clqrezo do ePosiçõo;

O: nÕo otende

1 o 3r otende Pouco

I q 9¡ qtende com
excelênciq

4 q 7: qtende

NotddeOd9

5

d) Agilidqde e eficócio dos medidqs odotqdqs.

c) Relevôncio dos resultodor opresentodos;

b) Consistêncio dos reloções de cquso e efeito

entre problemo e proposto de soluçóo

opresentodo;

q) Lógicq e clqrezo do exPosiçõo; o: nõo qtende

I c 2: otende Pouco

5: otende com eicelênciq

3 o 4: oteride

NotoMóximo:od5

3

SUBTOTAL (pontuoçõo móximo 45 pontos)

QUESITO 1 (somo dos subquesilot1,2,3, 4,5 e 6)

23
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Licitoçöo Asseroriq de lmprensc CDHU - Licitoçöo ns 129/fB - Processo Gerql ne 10,43.129

AVALTAçÃO DE pROpOSTA TÉCNICA

LICITANTE:

ffi"a
folho 3/4

\,rr

cflÞt lJ

Membro dq

QUESITO 2 '

SUBTOTAL (pontuoçðo móximq 1o pontos)

c) Relevôncic dos resultsdos qpresentqdos;

b) Consistêncio dos reloçõet de cousq e efeito
entre problemc e proposto de solução

opresentodo;

o: nôo qtei'ìde

1 o 3: qtende pouco

I

4 a B¡ ote¡ìde

9 q 1o: qtende com
excelênciq

o) Lógicq e clqrezq do exposição;

Noto Móxlmo:0 q l0

5
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Licitoçdo Asses¡orio de lmprenso CDHU - Licitoçoo ns 129/18 - Proce¡so Gerol nQ 10.43.129

AVALIAçAO DE PROPO5TA TÉCNICA

LICITANTE:

Membro do

Cátcuto aritimético com h,ase nas regras dos

itens 4.6 e 4.7
Notodeoo6

NotoMdxlmoroo6

3

Adequqçdo dq listemótio de otendimento
pelo licitonte em tucl roluiðo (viobilidode de

implementqçðo, efetividode do¡ meios e

procestot e demoi¡ formce que comprovem o

copocidode de otendime¡to.

or nõo qtende

1: qtende Pouco

2r otende

3: qtende com excelèncio

NotoMóxlmqroq3

3

Adequoçðo' dos ¡nttolqçõet, dq infrqestruturq
e dos recuruo¡ moterioil que estorÕo ù
dirposiçõo do execuçôo do controto.

o: nôo otende

l: otende pouco

2r otende

3: otende com excelêncio

NotqMóxlmo: oq3

J,

b) Conceito dos produtol e/ou lerviçol dos

clienter qtuqit do licitqnte no mercqdo ou

relevônciq do otuoçöo de¡se¡ no tociedqde.

o) Porte, trodiçõo e conceÌto do¡ clientes
qtuoir dq licitqnte;

1: qtende Pouco

2: stende :

3: otende com excelêncid

o: nõo otende
NotqMóxlmo!oo3

2.,

QUESITO 3 (somo dos subqueritotl,2,3 e 4)

SUBTOTAL (pontuoçðo rróximq 15 pontoÐ
q


