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Iotal de

Membro da Com¡ssão: O.-CLrirr¡¿l (iLh¡O¡ Assinatu

L¡c¡tante 6.1 ,2,
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tUBOüEtltO l¡ Prlncipols Cltentø

o) Porte trodiçôo e conceito dos clientes qtuqis do
licitonte; O - nõo qtende;

| - qtendet
2- qtende com

excelêncio.

NotoMóximq¡oo2

,2tb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois dq licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedode.

IûIOUE IIO ù Quolificoção Técnico do Equlpe de profissionol¡.

Cólculo qritmético com bose nor regros dos itens 6.2,1
e6.2.3

O o 5 pontos

Éxper¡ênciq Prof hrionol
Tqbelo Própriq

NotoMóx¡ma:oo5

h , !"2-

IUEQÛEtllO !¡ Estrr¡tura Ffslcq - lnstoloções, infroestr¡¡turo e recur5os moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do infrqestruturo e dos
recursos mqteriois que estorõo ù disposiçõo do
execuçõo do controto.

O - nõo qtende;
| - otende;

2- otende com
excelênciq.

NotqMóximo:ooz

,L

tÜBOÜE$lO ¡¡ Si¡temótlco do relqcionqmerìto er¡tre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meio¡ e processos
e demais formos que comprouem o copocidcde de
qtendimento do empreso),

O - nöo qtende;
lo2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo3

3

tuBouEtlto ¡¡ Dhcriminoçõo dos informoçöes de morheilng, dos pesquisos de qudlênciq,
ouditorio de circuloçõo controle de mídio e outros ferromentot

o) Utilidode, qtuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferromentqs utilizqdos poro prestoçõo dos serviços; O - nõo qtende;

to2-qtende,
3- otende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:Oo3

3b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

|UBÎOTAI a ¡cmc dcr r¡¡þuctltc.lrz,r,4eó !4, La-
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Licitação Publicidade CDHU - Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VIA IDENTIFICADA - |NVóLUCRO No 3

Membro da Comissão: Odne.a,ya CaJ,r¡e.

Licitante: Ée

o) Conliltêncio dos reloçõel de cqu¡q e efeito entre o
de¡qfio ou problemq q ¡er re¡olvido e o soluçôo
propo¡tq;

b) Evidêncio de plqnejqmento dq ¡oluçöq bem como
quqlldqde no execuçdo dcr loluçöe$

c) Relevônciq do¡ resultodos obtido¡, com criqtividqde
e clqrezq.

O - nüo otende
lo2-otendepouco,

3-4-cttende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo¡Oo5

t{

o) Copocidode de ¡ínte¡e;

b) Clorezq e objetividqde;

c) Concotenoção lógicq entre de¡qfio e soluçõo
criqtivo;

d) Eflcóciq de loluçõer e resultqdos qpontqdo¡.

O - nõo qtende
lq3-qtende

pouco;
4q6-qtende
mediqnomente;
7q8-qtende

bem;
9qlO-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

q

IUBIOIAL t I somodo¡subqusitoe t e2 13
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tüBOûEtllO l¡ Principois Cllentes

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes otuois do
licitonte; O - nõo crtende,

| - qtendet

2- qtende com
excelênciq.

NotoMóx¡mo:oo2

,9tb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuoh do licitonte no mercodo ou releuôncio do
otuoçõo desses no sociedode,

IUEOOE IÍO ã Quolificoçôo Técnico do Equlpe de Profi¡sionois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens 6.2.1

e 6.2.3

O o 5 pontor

Experiêncio Þrof ¡Íionol
Tobelo PÌópio

NotoMóximq:oo5

5

!ûBQUE¡¡IO t¡ Estrt¡turo Flsico - instoloçõer, infraestrutura e recursor mcûer¡o¡t

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos mqteriqis que estoröo ò disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

O - nöo otendet
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

,L

tUBOtEtlrO & Slstemóticq do relqcionqmento entre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

Adequoçðo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

e demois formos que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso).

O - nöo otende;
lq2-qtende;
3- otende com

excelêncio.

NotqMóximo;Oo3

3

tUBOüEttlO $ Dlscriminoçõo dos informoções de morhetíng, dos pesquisor de qudiêncio,
quditoriq de circuloçõo controle de mídiq e outros ferromento¡

o) Utilidode, qtuolidode, prestezo e eficóciq dos
ferromentos r¡tilizqdos poro prestoção dos serviços; O - nôo otende;

1d2-qtendet
3- qtende com

excelênciq.

NotoMóximo:Oo3

3b) Efetividode e relevônciq no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

IUBÍOIAL a ¡cm¡ dc¡ ¡¡¡bq¡¡c¡ltc.trzrtr4G¡ !>
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IUBOüEIIIOr¡ Repertório

o) Conlistêncio dol reloçöes de couso e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o ¡er resolvido e o soluçõo
propolto;

o - nöo otende
1q2-otendepouco;

3-4-qtende
5 - otende com

excelêncio.

Noto Móximo¡ o r:5

5
b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo bem como
quolidode no execuçdo dol soluçôel;

c) Relevôncio do¡ resultodos obtidos, com criqtividode
e clqrezq.

TUBOUE lTO lr Relqto de Soluçõo de Problemos de Comunicoçõo

c) Copocidode de sínte¡e;

O - nöo qtende
1q3-otende

poucot
4o6-qtende

mediqnqmente;
7o8-qtende

bem;
9q10-qtende
com excelêncio.

NotoMáximo:OolO

Lo

b) Clorezq e objetividqde;

c) Concotenoçöo lógico entre desqfio e roluçöo
criqtivq;

d) Eficócio de roluções e re¡ultqdo¡ opontodol.

tUBfOfAL !| I somqdossubqueiitorl e2 t5
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Licitação Publicidade CDHU - Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * vtA tDENTIFtcADA - tNVóLUcRo No l
iOo-y^- Total de ponlor' -29, 48

Membro da Comissãto: ArLvtr¡¿ncv C-alt+g

folha 112
Hôbit¿!.¡onàr

e Urbênó

cE tstt,

Licitante

Assinatura.

QUE'lrO" UATON CTlrÉRIO' POrruagao IIOTA

tUBOUEtItO l¡ Prlncipols Clientes

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

b) Conceito dos prodr.rtos e ou serviços dos clientes
otuois dq licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçóo desses no sociedode.

O - nöo qtende;

I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oq2

,fu

ttBOUE llo ù Quoliflcoçõo Técnico dq Equlpe de Profts¡tonot¡.

Cólculo qritmético com bqse nos regros dos itens 6,2,'|
e 6.2.3

O q 5 pontot

Experiênc¡q Prot¡u¡onol
Tob€lq Próprio

NotoMóximo:Oo5

{,{8

tU¡eûEtltO t¡ Estruturo Ffslcq - lnstoloções, Infroestn¡turq e recunos moteriols

Adequoçöo dos instoloções, do infroestruturq e dos
recursos moteriois que estorõo ò disposiçõo do
execuçõo do controto.

o - nöo otende;
I - qtende,

2- otende com
excelêncio.

NotoMóx¡mo:oq2

2r

tUBOÛEllÌO A¡ Si¡temúticq do relqcionomerito entre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
propostq pelo licitonta em suq soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetiuidode dos meios e processos
e demois formos que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso),

O - nöo otende;
lo2-otende;
3- qtende com

excelênciq,

NotoMóximo:Oo3

3

IUBOUEIIIO ¡¡ Disoimlnoçõo dos informações de mqrheting, dos pesquisos de qudiênciq,
ouditorio de circuloçõO controle de mldiq e outro¡ ferromentq¡

o) Utilidode, otuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferrqmentos r¡tilizodo¡ poro prestoçõo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do qgêncio de fovorecer o cliente com
tqis ferromentos.

O - nüo otende;
lq2-otende;
3- dtende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:Oq3

f

,UBIOIAL a tornc dcr rubquerltc.lrzrtr4e¡ J4,48
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,Ot^É^*
Membro da Com¡ssão: Ô.I{.o^^a- CA-fuO' Assinatura.

lolha 212

c) Conliltêncio dos reloções de cou¡q e efeito entre o
de¡qf¡o ou problemo o ¡er resolvido e o lolução
propolto;

b) Evidêncio de plqnejqmento do soluçôo bem como
quolidode no execuçöo dq¡ soluçõe¡;

o - nõo qtende
1q2-otendepouco,

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio,

NotoMóximo:oo5

5

c) Relevôncio dos re¡ultodo¡ obtido¡, com criqtividode
e clgrezq.

o) Copocidode de ¡íntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre desqfio e soluçõo

criotivq;

NotoMóximo:oolo

jo

o - nÕo qtende
1q3-qtende

poucot
4 q6 - qtende
mediqnomente;
7q8-qtende

bem;
9o10-qtende
com excelênciq.

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodol.

¿5tUBfOfAL ! I somodossubqueritotl e2
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Total de Po

Assinatura.
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QUE ¡TO" UALOI cnlrÊntot DOXTUAçaO ltola

tûBOüEtlIO l¡ Prlncipois Clientø

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes otuois dq
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou :erviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desses no sociedode,

O - nõo qtende;

| - otende;
2- qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo2

2-,

IUEOUEIEO l¡ Quclifrcoçôo Técnlco do Equipe de Þrofissionolr.

Cdlculo oritmético com bqse nos regros dos itens 6,2,1

e6.2.3

o c¡ 5 pontos

Experiêft ¡q Prof ¡u¡onq¡
Tobela Própriq

NotoMóx¡mo:oo5

öo4

tUletE lro t¡ Estruturo Ffslco - lnstoloçôes, lnfraestruturq e rsunos mcteriols

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que estorõo ù disposiçõo do
execuçõo do contrqto,

o - nõo otende;
| - qtendet

2- dtende com
excelêncio.

NotoMáximo:Oq2

,9-

tûBOûEtlfO A¡ Si¡temóticq do relocionomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçöo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

e demois formos que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso),

O - nõo qtende;
lo2-qtende;
3- qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

5

IUBOUEIIIO t¡ Discriminoçôo dor ¡nformqçõer de morheting, dos pesquisor de oudiênciq,
ouditoria de circuloçãø controle de mfdio e outro¡ fenqmentqs

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçôo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferrqmentos.

O - nöo ûtendet
lq2-dtendet
3- qtende com

excelêncio.

NotcrMóximo:oo3

5

IUBIOIAL a tcrno dc¡ ¡ubque¡lù.tl,z,r,/¡eJ !4,60
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¿-^-
Assinatura.

Iolha 212

Licitante:

Membro da

o) Consifêncio dor reloçõer de cou¡o e efeito entre o
de¡qfio ou problemo q ¡er re¡olvído e o soluçõo
proportc;

b) Evidêncio de plonejqmento do loluçðo, bem como
quolidode no execuçöo dor soluçõe$

c) Relevôncio do¡ re¡ultodo¡ obtido¡, com criqtividqde
e clorezo.

o - nöo otende
1o2-otendepouco;

3-4-qtende
5 - qtende com

excelênciq,

NotoMóx¡mo:oo5

5

q) Cqpqcidqde de ¡-¡nte¡e;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçôo lógico entre desofio e roluçõo
criotivo;

O - nõo qtende
1q3-qtende

poucot
4c¡6-qtende

mediqnqmente;
7q8-qtende

bem;
gqlo-qtende
com excelênciq.

NotoMdximo:oolo

Lo

d) Eficócio de soluções e re¡ukodo¡ qpontqdos.

tÜBfOlAL I t somodo¡subquesitost e2 l5
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O.¡"-.r , Total de
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IUEQüElltO l¡ Principoi¡Cller¡te¡

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

O - nõo otendet
| - otende;

2- qtende com
excelêncic.

NotoMóximo:oo2

2-,b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois dq licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses nq ¡ociedode.

IûBOUEIfÍO l¡ Quolificoção Técnlco do Equipe de Profis¡ionols.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens 6.2.1

e 6.2.3

o q 5 pontot

Exper¡êncio Prof ¡u¡onol

Tqbelo Próprio

NotoMóxima:oq5

,2, Ò5

IUBQUE IIO $ Estruturo Ffsics - instoloções, infroestruturo e recursos moterlols

Adequoçõo dos instoloções, do infroestrr¡turo e dos
recursos moteriois que estorÕo ò disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

O - nöo otende;
| - qtendet

2- otende com
excelência.

NotoMóx¡mo:oo2

'2-

tUEOûEtlIO a¡ Sistemóticq do reloclonomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçöo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

e demois formos que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso).

O - nöo otende;
lo2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NotqMóx¡mqroo3

tUBOUEtIfO ¡¡ D¡scdm¡nqçõo dos informoçöes de morheting, dos pesquisos de qudiêncio,

oudltorio de circulcçäo controle de mídio e outrot fenomentqs

o) Utilidode, qtuolidode, prestezo e eficdcio dos
ferromentqs utilizodos poro prestoçÕo dos serviços;

o - nöo otendet
lo2-otende,
3- otende com

excelênciq.

NotoMóximo:Oa3

'Ò
b) Efetivídode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

tUBfOfAL a rcnc dc¡ ¡¡rbque¡llcal'2'a'4aJ J,tt 3f
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Licitante: A"Xr""^*,-

Membro da Comissão' O.¡;Lv¡¡-e. C2.l.r'ez Assinatu ra

QUE ¡1O' 
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SALOR CNlrÊNþ' DONTUAçÃO ltola
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tUBOUEtltOl¡ Repertório

o) Conlistêncio dos reloçôel de couso e efeito entre o
de¡qfio ou problemo o ser re¡olvido e o loluçõo
proportq;

O - nöo ûtende
1o2-otendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio,

NotoMóximo:oo5

L{
b) Evidêncio de plqnejomento do soluçöo, bem como
quqlidode no execuçöo dol soluçöes;

c) Relevôncio dor resultqdo¡ obtido¡, com criotividqde
e clorezq.

TUBOUE lrO à Relato de Solução de Problemos de Comunicoçôo

o) Copocidcde de ¡ínte¡e;

O - nöo qtende
1o3-qtende

pouco;
4o6-qtende

medionomente;
7o8-qtende

bem;
9q10-qtende
com excelêncio.

Noto Móximo: o s'lo

g
b) Clorezq e objetividqde;

c) ConcotenoçÕo lógicq entre de¡qfio e loluçöo
criotivo;

d) Eficócio de soluçöel e resultqdor opontodos.

tUBlOfÀL ! I so-odossubqueritort e2 42-
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T?
Licitação Publicidade CDHU Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.150

Avaliação de Proposta Técnica * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO No 3

Total de Pontos

lolha 112

+
Assinatura

QUE fiOt' UALOR cnlrÊnrot POrlÎUAgaO f,ofa

2

oF-
f

=â-fts(
¡le
fe{a
IIrl¡{tt

atl

n
tt
o

o
co
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o:o
o
E

IUEOUEIIIO l¡ Princlpol¡ Cllentes

o) Porte trodiçõo e conceito dos clientes qtuois dq
licitqnte;

O - nöo otendet
1 - otende,

2- otende com
excelêncio.

NotoMóximo:oo2

a,b) Conceito dos prodr.rtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedqde.

TUEOU$IIO l¡ Quolificoçõo Técnlco do Equipe de Proflssionqi¡.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens 6.2,1

e 6.2.3

O o 5 pontos

Experíênc¡a Prof ¡trionol

Tob€lo Þrópr¡d

NotoMóximo:Oo5

,UBOUE llO & Estruturo Ffsico - lnstoloções, infroestruturo e recursos mcûeriois

Adequoçõo dos instoloções, dq infrqestruturo e dos

recursos mqteriois que estorõo ò disposiçõo do
execuçõo do contrqto,

O - nõo dtende;
| - qtendet

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:oo2

e-,

tülQUEtllO a¡ Si¡temóticq do relqcionomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viqbilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

e demois formos que comprouem o copocidode de
otendimento do empreso).

o - nõo qtende;
lo2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

)

TUBQUE$IO ¡¡ Discriminoçõo dos lnformoções de marheting, dor pesquisos de qudlêncio,

quditorlo de circuloçõo controle de mfdio e outros ferromento¡

o) Utilidode, qtuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos r.¡tilizodos porq prestoçöo dos serviços;

o - nõo otende;
1q2-qtende;
3- qtende com

excelêncio.

NotqMóximo:os3

)b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fqvorecer o cliente com
tois ferromentos,

IUBTOÍAL a lcmc dc¡ r¡¡bque¡lÈcrrt¿t tr4Gi 13,53



Coñpàñhra de
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Licitação Publicidade CDHU - Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VIA IDENTIFICADA - INVOLUCRO No 3

'folha 212

Licita nte ^Qr^¡¡.

Membro da Comissã Assinatura

QUE$fOt 
' 

UALOn CNHÊNþ' PONTUAçaO ltoÍa

I

!-o¡¡
Erl
!!
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-U
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I¡o¡I¡t
arl

rô

o
o

o
çoo
oIt
L
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IUBOUEIIIOT¡ Repertório

o) Consiltêncio dol reloçõel de cou¡o e efeito entre o
desqfio ou problemo o ¡er resolvido e o loluçöo
proportq;

O - nõo qtende
1o2-qtendepouco,

3-4-otende
5 - qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oq5

¿l
b) Evidêncio de plqnejomento do soluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluçõel;

c) Relevôncio dos re¡ultqdo¡ obtidos, com criqtividqde
e clqrezq.

IUBOUE IIO â Reloto de Soluçõo de Problemqs de Comunicoçõo

o) Copocidode de ¡íntese;

o - nõo qtende
1o3-otende

pouco;
4c¡6-qtende

medionomente;
7o8-qtende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóx¡mo:oolo

lo

b) Clqrezq e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desqfio e soluçÕo

criqtivo;

d) Eficócio de roluçöes e resultodos opontodos.

IUBIOÍAL iJ I somq do¡ subquesitos I e 2 L4
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Licitação Publicidade CDHU - Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUcRo No 3

Licitante: ø"L0RJL C,*+r-.. Total de
OU

Membro da Comissão: Clrl^;n "r^
(-zrL,"- Assinatura

CÒ¡npa^tì¡â <le

CEDtsIT.l

îôlhâ 112

cnrrÊrrot poillnaçÅo ]tofaQUE lro" UALON

tûEOUEtllO l¡ Prlnclpois Cllentø

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

NotqMóximo:Oq2

"Lb) Conceito dos prodrrtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedqde,

O - nõo qtende;

| - otende,
2- qtende com

excelêncio.

tUlOUE llo l¡ Quoliflcoção Técnlco do Equlpe de Profissionql¡.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens 6.2,I
e 6,2.3

o q 5 pontos

Experiêncio Prof ¡rio¡o¡
Idbeld PÌóprìo

NotoMóx¡moroo5

3,öt

!üBQU$][O $ Estruturo Ffslcq - lnrtcloções, lnfroestruturo e recunos mqterloic

O - nöo qtende;

| - otende;
2- qtende com

excelênciq.

NotoMóximo:ot2

"2t

Adequoçõo dos instoloçöes, do infroestrr¡turo e dos

recursos mqteriois que estorõo ò disposiçõo do
execuçôo do contrqto,

tûEOüEtttO .l¡ Sistemútico do relqcionqmento eritre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operqcionolidode
proposto pelo licitonte em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e procestos

e demois formoi que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso).

O - nõo qtende;

lo2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NotoMóx¡md:od3

3

tUEQUEtItO l¡ Discriminoçõo dor informoçöes de mqrheting, dos pesquisos de oudiêncio,

ouditoriq de circuloçöo, controle de mfdio e ot¡tro¡ fencmentqs

o) Utilidodq otuqlidode, prestezo e eficócio dos
ferrð¡mentos r¡tilizodos porq prestoçðo dos serviços;

O - nõo otende;
1o2-otende,
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo3

3

2

oF-tt--f¡-fts{
fe
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o
o
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o
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L
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode do ogêncio de fquorecer o cliente com
tois ferromentos.

!3, 3t-IUBIOIAI a tornc dc¡ ¡ubq¡¡c¡lùctltzrtr4c¡
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Avaliação de Proposta Técnica * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRo No 3

Membro da contirrâorfuu.¿.-,'c' h4ve

lolha 212

Assinatura

q) Con¡irtêncio dor reloçõel de cqusq e efeito entre o

de¡ofio ou problemq q ¡er re¡olvido e o soluçõo
proporto;

b) Evidêncio de plqneiqmento do roluçôo bem como
quqlidqde nq execuçôo dqs ¡oluçõe¡;

NotoMóximo:Oo5

5

o - nôo stende
lo2-qtendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio.

c) Relevâncio do¡ resultqdo¡ obtido¡, com criqtividqde
e clorezq.

o) Copqcidqde de ¡'tnte¡e;

b) Clqrezq e objetiuidode;

c) Concotencçõo lógicq entre de¡ofio e loluçôo
criqtivq;

O - nöo qtende

lq3-qtende
pouco;

4q6-otende
mediqnqmente;
7q8-qtende

bem;
9q10-qtende
com excelênciq.

NotoM6ximo:oolo

q

d) Eficócio de;oluçöes e re¡ultodos opontodos'

44tUBfOfAL I I ¡omqdo¡subquetitosl e2
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Hâl)itã.ionãl I Íolha 112

CEDÞlrJ
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Avaliação de Proposta Técnica * vlA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO No 3

Total de

Membro da com¡ssão' O¡lnid"nq, l2(rr8, Assinatura

Licitante

QUE'lrO" VALON cnlrÊnrot DOXTUAçaO lrola

2
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IJì
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o
o
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ttBOUEtltO l¡ Principols Cllenter

o) Porte, trodiçõo e conceito dos clientes otuois do
licitqnte;

O - nöo qtende;

| - otendet
2- qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo2

A,b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçôo desses no sociedode.

IUBOUE IIO & Quolificqçõo Técnlco do Equlpe de Profls¡lonoh

Cólculo oritmético com bose nos regrot dos itens 6.2.1

e 6.2.3

O q 5 pontot

Experiêmio Prof ¡riondl
Tobelo Próprjo

NotoMóximo¡Oo5

3,6q

IUBQUE trO !¡ Estrt¡turq FÏ¡ico - instcloções, lnfroettruturo e r€cunot moterio¡t

Adequoçôo dos instoloçöes, do infroestruturo e dos
recursos msteriois que estorõo ù disposiçöo do
execuçõo do contrqto.

O - nöo qtende;

| - qtendet

2- otende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

,2-

tUBOülllÌO ¡l¡ Sistemótlco do relocionomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçõo dq sistemáticoioperocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processot

e demois formos que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso),

o - nõo otende;
1o2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

3

IUBQUEIIÍO ¡¡ Discriminoçõo dos informoçõer de morheting, dos pesquisor de oudiêncio,
ouditorio de circuloçöo controle de mídlo e outrqs ferromento¡

o) Utilidode, qtuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos pqrq prestoçöo dos serviços;

O - nöo dtende;
Io2-qtendet
3- qtende com

excelênciq.

NotoMóximo:oo3

3b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode do ogêncio de fqvorecer o cliente com
tais ferromentos.

tUBÍOÍAt a ¡crnc dc¡ ¡ubque¡ltcrl'2'r, lel !3,64
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Licitação Publicidade CDHU - concorência no r5o/r8 - processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VtA tDENT|F|CADA - |NVóLUCRO No 3

Licitante: AdAO¿
(¡

Membro da Comissão O¡t¡tìø^n lal¡,s Assinatura

o) Conlhtêncio dot reloçöes de cqu¡q e efeito entre o
de¡qfío ou problemo q ¡er re¡oluido e o soluçõo
proporto;

b) Evidêncio de plonejomento do loluçöo, bem como
quolidode no execuçôo dos roluçõel;

c) Relevôncíc do¡ re¡ultodos obtido¡, com criqtividqde
e clorezo.

O - nöo otende
1o2-otendepouco;

3-¿-qtende
5 - qtende com

excelêncio,

NotoMóximo:Oo5

4

o) Copocidode de r'rnte¡e;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre de¡ofio e roluçôo
criqtivq;

d) Eficócio de roluções e re¡ultqdos opontodol.

O - nöo qtende
lq3-qtende

pouco;
4o 6-qtende

mediqnomente;
7q8-qtende

bem;
9qlO-qtende
com excelênciq.

NotoMóximo:OolO

q

tUBÍOÍAL ! t somqdossubquøtort e2 43
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Licitante: ûY-^t 4+t.tP Total de Po
U

Membro da Comissão , fl,rlr.ir¡ ".n ('.r'lvv Assinatu

QUE ¡rot 
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UALOR cnl¡Ên¡ot POXTUAçÂO IIOTA

2
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tUBOûEltfO l¡ Principois Cllentes

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes otuois do
licitonte; o - nõo otende;

1 - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóx¡mo:Oo2

,þb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercqdo ou relevôncio dq
otuoçõo desses no sociedode.

tülOUE llo à Quoliflcaçöo Técnica do Equlpe de Profirs¡onqit

Cólculo oritmético com bqse nor regros dos itens 6.2.1

e6.2,3

O q 5 pontos

Experiência Prof ¡u¡onol
fobelo Própr¡d

NotoMóximo:oo5

J t¿n

IUBQüE trO & Estruturo Flsico - lnstoloções, infroestn¡turo e recursoe mster¡o¡s

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursor mqteriqis que estoröo ò disposiçöo do
execuçõo do contrqto,

O - nõo dtende;
| - qtendet

2- otende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

¿-

tûBOüEtlIO l¡ Sistemútico do relocionqmento entre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proporto pelo licitonte, em sucr soluçôo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

e demois formor que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso).

O - nöo otende,
1q2-otende,
3- otende com

excelênciq.

NotoMóximo:Oo3

3

IUBOIIEIIIO ¡¡ Dlscriminoçöo dos informoções de morhet¡ng, dor pesquisos de oudiênciq,
quditorio de circuloçôo, controle de mfdio e outros ferromentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçöo dos serviços;

o - nõo otende;
lo2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NotqMóximo:Oo3

drb) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do qgêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

tUBfOtAL a ¡crnc do¡ r¡¡bque¡ltottt¿trr4an lO, L
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Licitante: û'2^â- foh.Lg
0

Membro da Comissão , A.dn¡n--- C,a.!,w Assinatura

o) Coruiltêncio dor reloções de cqu¡q e efeito entre o
de¡qfio ou problemo q ¡er re¡olvido e o loluçäo
propo*o;

b) Evidêncio de plonejomento do solução, bem como
quolidode no execuçöo dq¡ ¡oluçõe¡;

c) Relevôncio do¡ re¡ultqdos obtido¡, com criqtividqde
e clorezo.

O - nõo otende
1o2-otendepouco,

3-4-qtende
5 - otende com

excelêncio,

NotoMóxlmo:Oo5

5

o) Copocidode de sínte¡e;

b) Clcrezc e obietividqde;

c) Concotencçöo lógico entre desofio e loluçöo
criqtivo;

d) Eficócio de loluçôel e re¡ultqdos opontodor.

O - nöo qtende
to3-qtende

pouco;
4o6-qtende
medionqmente;
7q8-qtende

bem;
9qtO-otende
com excelêncio.

NotoMóxims:OolO

jo

tUBfOfAL I t somodos¡ubquesitosr e2 ts


