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IUIOUEIIIO t¡ Princlpois Clíertes

o) Porte, trodiçõo e conceito dos clientes qtuois do
licitonte; O - nöo otendet

t - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

.4
*b) Conceito dos prodr.rtos e ou serviços dos clientes

qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedqde.

,UBOUE fO l¡ Quolificoção Técnico do Equlpe de profi¡slonqir.

Cólculo oritmético com bqse nos regros dos itens 6.2.1
e 6.2.3

O o 5 pontor

Experiênc¡o Prof ¡l¡onol
Tobelo Própria

NÕtqMóx¡mo:oo5

9,64

tuBeuE llo l¡ Estrt¡turo Frsíco - instoloçöes, lnfrqestruturo e recunor moteriol¡

Adequoçôo dos instoloções, do infrqestruturo e dos
recursos mûteriois que estorôo ò disposiçöo do
execuçÕo do contrqto.

O - nöo qtende;

t - otende;
2- qtende com

excelêncio-

NotoMóximo:oo2

p

IÛBOUEIIIO ¡¡ Sistemóticq do relqcÍonomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemáticoioperocionolidode
proposto pelo licitonte, em euo soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e procersos
e demqis formos que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso).

O - nõo qtende;

1q2-otende,
3- otende com

excelêncio,

NotqMóximo:Oo¡

3

lUlOUEtltO ¡¡ Discrlminoçöo dos informcções de morheting, dor pesquisos de qudlênclo,
quditorio de circuloçöo, controle de mfdlo e outros fenomer¡tos

o) Utilidode, qtuolidode, prestezq e eficócio dos
ferromentos r¡tilizqdos poro prestoção dos serviços; O - nöo otende;

lq2-qtende;
3- stende com

excelêncio.

NotoMóximo:Ool

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

tUBfOfAL 2 ¡crno dcr rubquerltotl,z,t,|att a7,bq
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Licitante: O'&,P-

¿

lolha2l2

0
Membro da Com Assinatura. , Cor/r,"uSoúa "

o) Conli*êncio dos reloções de cou¡q e efeito entre o
de¡qfio ou problemo o ¡er re¡olvido e o roluçöo
proposto;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçôo bem como
quolidode no execuçdo dq¡ soluçõe¡;

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

o - nõo otende
to2-qtendepouco,

3-4-stende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo5

5

o) Copocidcde de ¡ínte¡e;

b) Clorezc e objetividode;

c) Concctencçõo lógico entre de¡ofio e soluçõo
criotivo;

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

O - nöo qtende
1o3-qtende

poucot
4cr6-otende

mediqnqmente;
7q8-qtende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OofO

Lo
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Total de ponyor' 25, :)'Licitante

Membro da Comissã Assi natura. ,l (- i'i I

PONTUAçÄO HOlAcnIrÊnrotOUE lro" VALON

tüBQUEllfO l¡ Principqís Clientes

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

O - nõo otende;
1 - otende;

2- qtende com
excelêncio.

Noto Móxinro: o c¡ 2

Jrb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
atuoçõo desses nq sociedode,

IUBOûE lro r¡ Quolificoçõo Técnico do Equipe de Profissionois.

NotoMóximo:Oo5

JÞL

o o 5 pontot

Exper¡ênc¡o Prof ¡ttionol

fqbelo Próprìq

Cólculo oritmético com bose nc¡e regros dos itens 6.2.1

e6,2,3

tUBQUE I¡O !¡ Estruturo Flsico - instoloçöes, infrqettruturo e recursot moteriois

NotoMóximo:oo2

'2-t

o - nöo qtende;

| - otende;
2- otende com

excelêncio.

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos

recursos moteriois que estorõo ò disposiçäo do
execuçðo do contrqto.

tUBOüEllIO,tr Sistemótico do relocionomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

NotoMóx¡mo:oo3

3

o - nõo c¡tende;
lq2-dtende;
3- qtende com

excelênciq.

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

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

tUBOllE ¡fO ¡r Discriminoçöo dos informoções de morheting, dos pesquisos de qudiêncio,

ouditorio de circuloção controle de mídio e outros ferromentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficóciq dos

ferromentos utilizqdos poro prestoçöo dos serviços;

Notc¡Móximo:oo3

,9"

o - nöo otendet
lo2-qtende;
3- qtende com

excelênciq.
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçdo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos,

LOt:i-rTUBIOIAL a ¡cmc do¡ ¡ubque¡ltctt'z' tr4c5
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IUBQUEIEOt¡ Repertório

o) Conlistêncio dos reloçôel de cqu¡q e efeito entre o

de¡qfio ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
proposto;

o - nõo atende
lo2-otendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo¡oo5

5b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo bem como
quqlidode no execuçöo dcs soluções;

c) Relevôncio do¡ resultqdos obtidos, com criotividqde
e clorezo.

TUBOUE llO à Relato de Soluçõo de Problemas de Comunicoçõo

q) Copqcidode de ¡íntese;

o - nôo qtende

1o3-otende
pouco;

4o6-otende
medionqmente;
7q8-otende

bem;
golO-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:oolo

LC

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógicq entre detofio e loluçöo
criotivo;

d) Eficóciq de soluçõel e resultodos opontodos.

|UBIOIAL I I ¡omqdossubquei¡iosl e2 L5
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tUlQUElltO l¡ Princlpois Clientes

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes qtuois dq
licitonte; O - nõo dtendet

| - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóximo;Oo2

ôJ)b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou releuônciq dq
otuoçõo desses no sociedode,

IûBOUE lIO l¡ Quoliflcoçõo Técnlcq do Equipe de Profl¡slonols.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens 6.2,t
e6.2.3

o q 5 pontot

Experiêncio Prof ¡rrionol

Tobelq Próprio

NotoMóximo:oo5

3,bt

,tEQUEtl¡O !¡ Estrr¡turo Ff¡lco - lnstoloções, lnfroestn¡turq e recunor moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos msteriois que estoröo ù disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

O - nöo otende;
| - otende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóximo:Oq2

uL

IUBOUE ffo & Sistemóticq do relccionomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçõo dq sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e procesros

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

O - nõo dtende,
'lq2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo3

3

IUBOUEIIIO ¡¡ Dlscriminoçõo dos informoçðes de morheting, dcs pesquisos de qudiênciq,
quditorio de circuloçôø controle de mídiq e or¡trqs fenomentor

o) Utilidodø qtuolidode, prestezo e eficóciq dos
ferromentos r¡tilizodos poro prestoçõo dos serviços; o - nöo qtende;

lq2-qtende;
3- otende com

excelênciq.

NotoMóx¡mq:Oo3

"a
b) Efetividode e relevônciq no demonstroção do
copocidode dq qgêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentqs.

tUBlOfAt a tcrnc dc¡ ¡ubque¡ltc.lrzrrr4ett
L5, 3L
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!üBQUE!]IOI¡ RepeÊório

o) Conli*êncio dos relcçöes de cou¡o e efeito entre o
desofío ou problemo o ser resolvido e o soluçõo
propo¡to;

O - nôo qtende
1o2-otendepouco;

3-4-qtende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo;Oo5

5
b) Evidêncio de plqnejqmento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçöo dor soluçöes;

c) Relevôncio dos re¡ultqdo¡ obtidos, com criqtividode
e clorezo.

TUBQUE lrO à Reloto de Solução de Problemos de C,omunicoçõo

o) Copocidode de ¡ínte¡e;

O - nöo qtende
1o3-qtende

pouco;
4o6-otende

mediqnomente;
7o8-otende

bem;
9o1O-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

q
b) Clorezq e objetividode;

c) Concotenoçöo lógicq entre desofio e soluçôo
criqtivq;

d) Eficócio de soluçôes e re¡ultodos opontodos.

IUBIOIAL i! t somo dos subquesitû t e 2 74
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!U!OûÊt]rO l¡ Prlnclpois Oientes

o) Porte trodiçöo e conceito dos clientes qtuq¡s do
licitonte; o - nôo otende;

'l - qtende;

2- qtende com
excelênciq.

NotoMóx¡mo:oq2

'tL
b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo degses no sociedode.

tûBOûltl¡O & Quqlificqçõo Técnico do Equipe de Proflsslonol¡.

Cólculo oritmético com bose ncrs regros dos itens 6.2.t
e 6.2,3

O d 5 pontot

Experiênc¡o Prof ¡rr¡onol
Tobelo Próprid

NotoMóx¡mo:od5

¿1 f{ß

tUEeûE lro t¡ Estruturq Ffsico - instoloçõe¡, infroestruturq e recur¡os mqteriqis

Adequoçõo dos instoloçöes, do infroestruturo e dos
recurros mqteriois que estorôo ù disposiçõo do
execuçöo do contrqto.

O - nõo otende;
1 - otende,

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:oo2

,),

tUEOûEtllO a¡ 9ístemúticq do relqcionqmento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemdtico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo solução (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e procersos

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

O - nôo qtende;

lo2-otendet
3- otende com

excelênciq.

NotoMóximo:oa3

3

IUIQUEIIIO f¡ Discrimínoção dos informoçðes de morhetlng, dq¡ pesquisqs de qudiêncio,

ouditoris de circulqçõo, controle de mídio e outrqs ferrqmerìtq¡

o) Utilidode, qtuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferrqmentos utilizodos poro prestoçöo dos serviços;

o - nõo otende;
ld2-dtendet
3- qtende com

excelêncio-

NotdMóx¡mq:oo3

ò
b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode dq ogêncio de fouorecer o cliente com
tois ferromentqs.

IUBÍOIAL a lcmc dc¡ ¡¡¡bqucrllo.lrzrtr¿e¡ Lq t48
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Lor^r^.*
Membro da Comissã o, Caa.&¡*¿- - l*,*-Eo.>' Ass¡natura ,Ç*l.lb*&nþ.

o) Consirtêncio dor reloções de cqu¡q e efeito entre o
de¡ofio ou problemq q ¡er re¡olvido e o roluçðo
proporto;

b) Evidênciq de plqnejomento do duçöo, bem como
quolidode no execuçõo dq¡ ¡oluçöet

NotoMúximo:oo5

5
O - nõo otende

to2-otendepouco;
3-4-otende

5 - otende com
excelêncio.

c) Rdevôndo do¡ re¡ultqdo¡ obtido¡, com criqtividqde
e clqrezq.

o) Cqpqcídqde de ¡fnte¡e;

b) Clqrezq e objetividode;

c) Concotenoçöo lógicq entre desqfio e roluçôo
criqtivq;

NotoMúximo:OqlO

Lo

O - nõo qtende
lo3-qtende

pouco;
4s6-qtende

mediqnqmente;
7q8-otende

bem;
9q10-atende
com excelênciq.

d) Eficóciq de soluçõet e re¡ultqdo¡ opontodot.

jL6IUEIOÎAL ! t ¡omqdos¡ubquetitorl e2
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IUBOUEIIIO l¡ Princlpql¡ Cllenter

o) Porte, trodiçõo e conceito dos clientes qtuqis dq
licitonte;

o - nôo qtende;

| - dtendet
2- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo2

,Lb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois dq licitonte no mercodo ou releuôncio do
otuoçõo desses no sociedode.

IUBOEE lro l¡ Quolfflcqçúo Técnlco dq Equlpe de Proft¡slonqlt

Cólculo qritmético com bose nc¡s regrot dos itens 6.2.1

e 6.2.3

O o 5 pontos

Experiênciq Prof iÍionol
Tobeld Próprio

NotqMóximo:oo5

4,t''t

IUIQUE IIO !¡ Estrr¡turq Ffsicq - ln¡tqlsções, infroestruturo e recurot mqterlqls

Adequoçöo dos instoloções, do infroestruturo e dos

recursor mqteriois que estoröo à disposiçõo do
execuçõo do contrqto,

O - nõo otende;
1 - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotrMóximo:od2

It
t1)

IûBOUEIIIO .l¡ Sistemótics do relqclonqmerito eritre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

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

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

O - nõo dtendet
lo2-qtendet
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

3

tUBQûEtllO ¡¡ Discriminoçöo dot ¡nformqções de morheting, dos pesquisos de oudiênciq,

ouditoriq de circuloçõg controle de mfdlq e outros fenomento¡

q) Utilidode, qtuolidqde, prestezo e eficócio dqs
ferrqmentos utilizodqs porc prestoçöo dos serviços;

O - nöo qtende;

lo2-qtendet
3- otende com

excelência.

NotoMóximo:oo3

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

,UBIOIAL a tcrno do¡ rubq¡re¡llctl'z'tr4e t !4, ! z'
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tUBOUEtItOI¡ Repertório

o) Conristêncio dos reloções de cousq e efeito entre o
desofio ou problemo q rer re¡olvido e o soluçôo
propolto;

O - nõo qtende
lo2-otendepouco;

3-4-qtende
5 - qtende com

excelêncío.

NotoMóximq:Oo5

¿l
b) Evidêncio de plonejomento do loluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos loluçöel;

c) Relevôncio dos resultodo¡ obtido¡, com criqtividode
e clorezo.

tUBOUE ffO à Reloto de Soluçõo de Problemqs de Comunicoçöo

o) Copocidode de síntese;

O - nöo qtende
1o3-otende

pOuCoi

4o6-otende
mediqnqmente;
7o8-qtende

bem;
9olO-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

q

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre delqfio e loluçöo
criqtivo;

d) Eficócio de soluçõel e resultqdo¡ opontodor.

tUBfOfAL il I soma dos rubqqeritor I e 2 !?
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¡te
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rrì

a,
o

CI

coo
o¡o
L
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tüBOUEtltO l¡ Principois Cllente¡

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

O - nôo dtende;
| - stendet

2- dtende com
excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo2

4,þb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois dq licitonte no mercqdo ou relevôncio do
otuoçöo desses no sociedode.

tUBOUE ffo l¡ Quolificoçôo Técnlco do Equlpe de Profi¡sionqis.

Cólculo oritmético com bose nor regros dos itens 6.2.1

e 6,2.3

O o 5 pontos

Experìênc¡o PÌof ¡u¡onol
Tob€lo Próprid

NotoMóximo:oo5

4, 6o

,ûBQüE lro l¡ Estr¡¡turo Ffsico - lnstcloçöes, lnfrcestruturq e recußot mqterlols

Adequoçöo dos instoloções, dq infrqestruturo e dos
recursos moteriqis que estoröo ò disposiçõo do
execuçõo do controto,

o - nõo dtendet
1 - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:oû2

L
,UBOûE EO & Sirtemótics do relsclonomento entre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suc¡ soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

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

O - näo qtende;

lo2-otende;
3- dtende com

excelêncio,

NotoMóx¡mo;oo3

5

tUBQllEtllO ¡¡ D¡scr¡minqçôo dor informcçöes de mqrheting, dq¡ pesqulsqs de qudiênclq,
quditorio de circuloção, controle de mfdiq e outrqs ferromento¡

q) Utilidqde, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçÕo dos serviços;

o - nöo otende;
ro2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NÕtdMóx¡mo:oo3

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

tUBfOfAL a ¡cmc dc¡ r¡¡bque¡lÈctltzrr'4e , !4,60
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o) Consi¡têncio dos reloçõel de cqu¡o e efeito entre o
de¡qfio ou problemo q ¡er re¡olvido e o soluçôo
propo¡tq;

b) Evidêncío de plonejomento do rcluçöo bem como
quqlidqde no execuçõo dq¡ soluções;

c) Relevôncio dos re¡ultqdo¡ obtido¡, com criqtividqde
e clqrezo.

o - nõo qtende
1o2-qtendepouco,

3-4-otende
5 - qtende com

excelêncio,

NotoMóximo:Oo5

A

o) Copocidode de ¡íntese;

b) Clqrezq e objetividqde;

c) Concotenoçöo lógicq entre de¡cfio e soluçôo
criqtivo;

o - nõo otende
lo3-qtende

poucot
4o6-qtende

mediqnqmente;
7q8-qtende

bem;
9o10-qtende
com excelênciq.

NotoMóximo:OolO

q

d) Eficóciq de soluçõel e re¡ultodo¡ qpontqdos.

tUBfOfAL ! t somodossubquøitoet e2

-!3
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tUEOüEtllO l¡ Prlncipols Cllentes

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

o - nõo qtende;

| - qtendet

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:os2

,2,b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevônciq do
otuoçõo desses no sociedode,

IUBOûE ffo ù Quoliflccçôo Técnlco do Equlpe de Profissionqi¡.

Cólculo oritmético com bose nor regros dos iteni 6.2,1

e 6.2.3

o o 5 pontos

Experiênc¡o Prof ßtìonol

Tobelo Própñô

NotoMóx¡mo:oq5

5

tû¡CûE llo & Estn¡turo Ffslco - lnstolcções, lnfroestn¡turo ê recursos moterlol¡

Adequoçõo dos instoloções, do infroestn¡turo e dos
recursos moteriois que estoröo à disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

o - nõo ctende;
| - dtendet

2- dtende com
excelêncio.

NotoMdximo:Oq2

2,

IUIOU$|IO & Slstemóticq do relqcionqmento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoção do sistemático/operocionqlidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meios e processos

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

O - nõo otende;
1d2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

3

IUBOUEIIIO ¡r Discriminoçôo dqs lnformoções de mqrheting, dq¡ pesqul¡os de oudiênciq,
quditoriq de circuloçõo controle de mfdio e outros ferrqmentqs

o) Utilidode, qtuolidode, prestezo e eficóciq dos
ferromentos utilizodos poro prestoçõo dos serviços;

O - nöo qtende;

tc2-qtendet
3- dtende com

excelência.

NotoMóximo:Oo3

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

IUBIOIAL 2 rornc dc¡ ¡¡rbqaerltctlt2rt'¿lc,
-15
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c) Conristêncio dos reloçõel de cqu¡o e efeito entre o
de¡qfio ou problemo q ¡er re¡olvido e o roluçÕo
propo*o;

b) Evidênciq de plonejomento do soluçôq bem como
quqlidqde no execuçõo dos soluçõeq

c) Relevônciq do¡ resultqdo¡ obtido¡, com criotividode
e clorezo.

o - nöo otende
lo2-otendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio,

NotoMóximo:Oo5

5

q) Copqcidode de ¡-mte¡e;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre de¡qfio e loluçôo
criqtivq;

ffil

#il

d) Eficócio de soluçöes e re¡ultqdo¡ qpontqdor.

O - nÕo qtende
1q3-qtende

pouco;
4o6-qtende

medionqmente;
7o8-otende

bem;
9q10-qtende
com excelênciq.

NotoM6ximo:OolO

jLo

IUBIOIAL t I somqdosrubquesitosr e2 j,5



corrrrrrnhi¡.¡c

ryCE)HU

Li cita nte: 42u^*
Membro da Comissão: C(utr¡tâ.-¡-. 9ro,,.Li,',

lÕlhe 112

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

Avaliação de Proposta Técnica * VIA lDËNTIFICADA - INVÓLUCRO No 3
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!üBOIIEtlrO l¡ Principcis Clientes

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

O - nõo qtende;
| - otende;

2- otende com
excelêncio.

NotqMóximq:Oo2

al
uLrb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes

otuqis do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedode.

TUBOUE ¡¡O ù Quolfficoçôo Técnico do Equipe de Profis¡lonois.

Cólculo oritmético com bose nos regrot dot ítens 6.2.1

e 6.2.3

O q 5 pontoj

Experiênc¡o Prof ¡$¡oñol
lqb€lo Próprio

NotoMóximo:oo5

4,5)

tUBQüElffO lr Estruturo Físico - lnstoloções, infroestrr¡turo e recursor moterlois

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursor moteriois que estorõo ò disposiçõo do
execução do controto,

o - nõo otende;
| - qtende;

2- qtende com
excelênciq.

NotoMóximtr:oo2

4(;<r

tUBOUEtItO l¡ Sístemótico do relqcionqmento entre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

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

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

O - nöo qtende;

tq2-qtende,
3- otende com

excelêncio,

NotoMóximo:oo3

.

IUBOUEIIIO ¡¡ Discrímínoçõo dos informoçõer de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,
ouditorio de circuloçöo controle de mídío e outros ferromentos

o) Utilidode, otuqlidode, prestezo e eficóciq dos
ferromentqs utilizodos poro prestoçõo dos serviços;

o - nöo otende;
to2-otende;
3- qtende com

excelênciq.

NotoMóximo:oo3

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

tUBfOIAt a ¡crna dc¡ ¡ubque¡lùcalrzrtr¿le tt !3,5)
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IUBQUEIIIOt¡ Repertório

o) Conrirtêncio dos reloçöes de cqusq e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o ser re¡olvido e o loluçöo
proposto;

o - nöo qtende
1o2-qtendepouco;

3-4-otende
5 - qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo5

4
b) Evidêncio de plonejomento do roluçöo, bem como
quolidode no execuçõo dol loluções;

c) Relevôncio dos rerultqdos obtidos, com criqtividode
e clorezo.

TUBOUE ¡fO l¡ Relsto de Soluçôo de Problemor de C,omunicaçöo

o) Copqcidqde de sínte¡e;

O - nöo qtende
1q3-qtende

poucoi
4q6-qtende
medionqmerÈe;
7o8-qtende

bem;
9o10-qtende
com excelênciq.

NotoMóximo:oolo

4c

b) Clorezo e objetividqde;

c) Concotencçöo lógicq entre de¡ofio e soluçöo
criqtivq;

d) Eficócio de roluções e re¡ultqdos opontodol.

tUBfOfAL I I somodoisubqueritost e2 !'4
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tUlOUEtlfO l¡ Prlnclpoir Cllentes

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

o - ndo qtende;

I - otende;
2- otende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:Oq2

Lb) Conceito dos produtos e ou serviçor dos clientes
qtuoit do licitqnte no mercqdo ou relevônciq dq
otuoçõo desses no sociedqde.

IûBOüE ¡lO l¡ Quolificoçõo Técnico dq Equipe de Proflr¡lonoi¡.

Cólculo orltmético com bose nos regros dos itenr 6.2.1

e 6.2.3

o o 5 pontot

Exper¡êncio Prof ¡u¡onql

Tobelo Própria

NotqMóx¡mo:Oo5

1, )5

!ûBQUE¡!¡O Ì Estruturq Flsicq - instoloções, lnfrqestr¡¡turo e recunor moteriqi¡

Adequoçôo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos msteriqis que estorõo à disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

o - nôo qtende,

| - qtendet

2- atende côm
excelêncio.

NotoMóximo:oo2

,þ

!ûBOUE IIO & Sistemótico do reloclonomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemática/operocionolidode
proposto pelq licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meios e processos

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

O - nõo qtende;

lq2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo3

*

IUIOUEÌIO ¡¡ Dlsoimincçöo dos informoções de morheting, dos pesquiso¡ de oudiêncio,
quditoriq de circulcçõo, controle de mfdio e outrqs ferromentos

o) Utilidode otuolidode, prestezo e eficócio dqs
ferrqmentos utilizodos poro prestoçõo dos serviços; O - nõo dtende;

lq2-dtende;
3- qtende com

excelêncio,

NotoMóx¡mo:oo3

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

IUBIOTAL a tcrnc dc¡ ¡nbquc¡ltc.l,2,t,4G¡ !!,36
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Licitante

Membro da Comissã o: C-Aoú^*- f.r,¡ulfu Assinatura. ,fuid.i,"uWø.

o) Conliltêncio dol reloçõel de cqu¡o e efeito entre o
de¡ofío ou problemo q ¡er resoluido e o soluçûo
proporto;

b) Evidêncio de plqnejqmento do soluçõq bem como
quolidode no execuçöo dol soluçõer;

c) Relevôncio do¡ re¡ultqdo¡ obtido¡, com criqtividode
e clorezo.

o - nõo qtende
1o2-otendepouco,

3-4-qtende
5 - qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo5

¿{

o) Copocidode de ¡ínte¡e;

b) Clqrezq e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre de¡qfio e roluçöo
criqtivo;

o - nõo otende
1o3-otende

pouCOt

4a6-qtende
mediqnqmente;
7o8-qtende

bem;
gqlO-qtende
com excelêncio.

NotoM6ximo:OolO

8

d) Eficócio de roluçõel e re¡ultodos qpontodos.

tUBfOI/lL ! t somodossubqueritost e2 LJ)


