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Licitação Publicidade cDHU - concorência no r5o/r8 - processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técni,:a * VtA tDENTtF|CADA - |NVóLUCRO No 3

nolha 1t2

cE tstLt

Lic¡tante: G¡,J¿..(i,. (â
0

Total de

AssinatuMembro da Com Dv\

QUE lro,, I'ALON crltÊntot
,/

POHTUAgaO NOTA

tUBOUEtItO ft Princtpois Cltentes

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

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

O - nõo qtende;

| - otendet
2- qtende com

excelêncic,

NotoMóximo:Oo2

r9-

!ûBOûE ffO l¡ Quolificoçõo Técnlco dq Equipe de proflssionois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dor itens 6.2.1
e 6.2.3

O q 5 pontot

Tobelo Þróprìo

NotoMóx¡mÕ;Oq5

615

tuleuE ¡ro & Estruturo Flsico - instolcçõe¡, lnfrqertn¡turq e recur:or mqterlq¡s

Adequoçõo dos instoloçöes, do infroestruturo e dos
recursoe mqteriois que estorôo ò disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

O - nôo qtende;

1 - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

L
llloûEtEo ft Sistemútico do retqcionomento entre o CONTRATANTE e q GONTRATADA

Adequoçõo do sistem&ics/operocionolidode
proporto pelo licitonte em suo soluçöo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e proce5sos
e demois formos que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso).

O - nõo ctende;
lo2-otende;
3- otende com

excelêncio-

NotoMóx¡mo:Oo3

3
IUBQUE!]IO r¡ Discriminoçôo dos informoções de mqrheting, dos pesqulsos de qudiênciq,

ouditoriq de circuloçôo, controle de mfdlo e outrqs fenomento,

o) Utilidode, qtuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizqdqs pcro prestoçõo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tqis ferromentos.

O - nöo otende;
1q2-qtende;
3- otende com

excelênciq.

NotqMóximoroog

)

tUBfOfAt a lonc dor ruÉq:rerltotl,z,r,f c¡
4 4.64
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cEDltl,

Licitante

Membro da Comissão

LicitaçãoPublicidade CDHU - concorêncianor5o/r8 - processoGeralno 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VtA |DENTIF|CADA - tNVóLUCRO No 3

Ass¡natura

o) Conli*êncio dcr reloçõer de cou¡q e efeito entre o
de¡ofio ou problemo q ¡er re¡olvido e o loluçõo
propo¡tq;

b) Evidêncio de plonejomento do rcluçôo bem como
quolidode no execução dor soluçõeq

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

O - ndo otende
lo2-qtendepouco,

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo5

5

o) Copocidode de ¡íntere

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre desqfio e roluçöo
criqtivq;

ffi

fl 
d) Ericócio de soluçöer e re¡ultqdos opontodor.

O - nõo otende
lq3-otende

pouco;
4a6-qtende

medionqmente;
7q8-otende

bem;
9o10-qtende
com excelênciq.

NotoMóximq:OolO

Jo

IUBÍOIAL N I ¡omodo¡sbqueeirorr e2 !5
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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: â" {r¿{- Cl ¿.r^:, - Total de Pontos .2R \L0il
Membro da Comi Assinatura

QÜE lro" UALOT cnlÍÊnrot POXTUAçaO NOTA

tUBOUEtltO l¡ Principois Clientes

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

b) Conceito dos prodr,ltcs e ou serviços dos clientes
qtuqis do licÍtonte no mercqdo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedade.

O - nöo otende;
| - otende;

2- otende côm
excelênciq,

NotqMóximo:Oo2

,L

tllBOüE llO à Quolificoçôo Técnico do Equlpe de Profissionqls.

Cólculo oritmético com bose nos regros dor itens 6,2.1

e 6.2.3

O q 5 pontot

Experiêncio Þrof ¡u¡onol
Tobelq Própdo

NotoMóx¡mÕ:oo5

3,4.t

,UBCüE llo t¡ Estn¡turo Ffsico - lnstoloçôes, infrqestrr¡turq e recunor moteriois

Adequoçõo dos instoloç5es, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que estoröo ò disposiçõo do
execuçðo do contrqto,

o - nõo otende;
| - dtende,

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

,L

IUEOUEIIIO,f¡ Sístemfüico do relocíonomerito entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemát-co/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

e demoi, formos que comprovem o copocidode de
qtendimento do empre:o),

O - nöo qtende;

to2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NotoMóximq:Oo3

5

tUBOllElltO ¡r Discriminoçöo dor ¡nformoções de mqrheting, dos pesquisos de qudiêncio,
qud¡tor¡o de circulqçõo, controle de mídio e outrqs ferrqmentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçöo 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 otende;
lo2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximoroo3

)

tUBlOÍAt a tcn¡ dcr ¡¡rÉq¡retttcal,2,t,4e', J) , )t-
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Licitação Publicidade CDHU - Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 1o.43.x5o

Avaliação de Proposta Técnica * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO No 3

Licitante:

Membro da Comissão Assinatura. \^/,

o) Conlístêncio dol reloçõer de cqu¡q e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o ser re¡olvido e o roluçôo
propo¡to;

b) Evidêncio de plonejornento dq ¡oluçöq bem como
quolidode no execuçõo dql ¡oluçöe¡;

c) Relevônciq dor resultqdø obtido¡, com criqtividqde
e clorezo.

O - nöo otende
1o2-otendepouco,

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo!Oo5

5

c) Copocidode de rínte¡e;

b) Clqrezs e objetividqde;

c) Concotenoçôo lógicq entre dercfio e soluçöo
criqtivq;

d) Eficúcio de soluçõel e re¡ultqdos qpontqdo¡.

O - nõo otende
lq3-qtende

pouco;

4a6-qtende
mediqnqmente;
7q8-qtende

bem;
9q10-qtende
com excelêncio.

NotoMóxlmo:oolo

!o

tUBlOlAt t I somqdosrubquesitosr e2 )5
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Licitação Publicidade CDHU Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.150

Avaliação de Proposta Técnica * VtA tDENTtF|CADA - tNVóLUCRO No l
Licitante: ß¿rA- -t,Xtt"- Total de

nÉ
t¿J J-

Membro da cor¡rr9o' )a,r, rL"t¿ A¿vrúfre Assi natura
c

QUE llOT' VAIOR cnnlRtot POrlruaçÅo IIOTA
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IUBOUEIIIO t¡ Principqis Clientes

o) Porte, trodiçõo e comeito dos clientes qtuois do
licitqnte; O - não crtendet

| - otende;
2- qtende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:Oo2

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

ttBOUE IIO Ì Quoliflcoçôo Técnico do Equipe de Profissionois.

Cólculo qritmético com bose nqs regros dos itens 6.2.1

e6,2,3

O o 5 pontos

Expeñêncio Prof ßr¡onol
Tobelo Própño

NotqMóximo:oo5

l,2n

TUBQUE lrO l¡ Estrt¡turo Flsico - instoloçôes, lnfroestn¡turo e recunor mqter¡o¡t

Adequoçõo dos instoloções, do infrqestruturo e dos
recursos moteriois que estorõo à disposição do
execuçõo do contrqto.

o - nõo otende;
| - qtende;

2- otende com
excelênciq.

NotüMóximÕ:oo2

"2.,

tUBOûEtllO A¡ Sirtemót¡co do relocionomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçõo dq sistemótjco/operocionolidode
proposto pelo lícitonte em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meios e procersos
e demqis formor que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso).

O - nöo qtende;

lo2-otendet
3- otende com

excelêncio.

NotoMáximo:oo3

3

TUBOUE lro ¡r Discrirninoçõo dos informoçõe¡ de morheting, dqs p$qu¡ras de oudlênciq,
ouditor¡o de circuloçöo controle de mídio e or¡tros ferromentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficóciq dos
ferromentos utilizodos poro prestoçõo dos serviços; o - nõo qtende;

1o2-qtende;
3- otende com

excelêncio.

NotaMóximo:oo3

e-b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode dq ogêncio de fqvorecer o cliente com
tois ferrqmentos.

tUBfOfAL a tcrnr¡ dor tubquerltcalrzrtr4ci !O,tu
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cÞtsrL,

Licitante

Membro da Comissão

Licitação Publicidade cDHU concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.150

Avaliação de Proposta Técnica * VtA tDENT|FtCADA - tNVóLUCRO No 3

^ ,.1r.. !i," ,
Assinatura

QUE lrOT 
' 

IraroR cnfiÊnlot PONTUAçaO HOTA

IUIOUEI|IOI¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloçõer de couso e efeito entre o
desofio ou problemo q ¡er resolvido e o soluçöo
proposto;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçôo, bem como
quolidode no execuçÕo col loluçõel;

c) Relevôncio do¡ resultqdos obtido:, com criotividqde
e clorezq.

o - ndo qtende
1o2-qtendepouco,

3-4-qtende
5 - otende com

excelêncio,

NotoMóxìmo:Oo5

5

tUlOUE ltO l¡ Reloto de Soluçöo de Problemos de Comunicoçõo

o) Copocidode de ¡ínte¡q

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre de¡qfio e loluçôo
criqtivq;
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d) Eficócio de loluçõel e rerultodo¡ opontodol.

O - nöo otende
lo3-qtende

pouco;
4<¡6-qtende

medionomente;
7q8-qtende

bem;
9o10-qtende
com excelêncio.

NotoMdximo:OqtO

_l?

tUBfOtAL I t somodo¡tubques¡tosl e2 45
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Licitação Publicidade CDHU Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VtA tDENTtF|CADA - tNVóLUCRO No 3

Total de

Assinatura. c

ouE ¡Íot, ualor cnlrÊrtot PONTUAçaO XOTA

IUBOUEIIIO l¡ Princípo¡s Cl¡entes

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

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercqdo ou relevôncio do
ctuoçöo desses no sociedode.

o - nõo otende;
| - dtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximq:Oo2

4
,./-

,üIOUEIIÍO ù Quolificcçúo Técnico do Equipe de Profisslonoi¡.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens ó.2.1

e 6.2,3

O o 5 pontos

Experiênc¡o Prof ¡rr¡onol
Tqbela hóp¡io

NotoMóximq:Oo5

4'¿18

,UBQUE IIO !¡ Estruturo Ff¡lco - lnstoloções, lnfrqestruturo e recureor moteriqie

Adequoçõo dos instoloções, dq infroestruturo e dos
recursos moteriqis que estorõo ð disposiçöo do
execuçõo do contrqto.

O - nöo otende;
| - otende;

2- qtende com
excelênciq.

NotoMóx¡mo:Oo2

4
tlJ

lUlOÜEllrO ¡¡ Sistemútico do reloclonomento entre o CONTRATANTE e q CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proporto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processot
e demois formos que ccmprouem o copocidode de
qtendimento do empreso).

o - nõo otende;
'lq2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo3

.e
l

tuBoûEtllo ¡¡ Discriminoçõo dor informoçõer de morheting, dos pesquisos de oudiênciq,
qudltor¡o de circuloçöo controle de mídio e or¡trqs ferrqmenta¡

o) Utilidode, qtuolidode prertezo e eficócio dos
ferromentos trtilizodqs poro prestoçõo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode dq ogêncio de fovorecer o cliente com
tqis ferromentos.

o - nôo qtende;
lo2-otende;
3- dtende com

excelência,

NotoMóximo:Oo3

3

tUBfOtAt a rcrnc dor rubqgcrlt.tt,z,t,¿c¡ ,lq ,{ I
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Licitação Publicidade cDHU - concorência no r5o/r8 - processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VtA tDENT|F|CADA - lruVóLUCRO t,to 3

C¿*.t*--

lolhà 212

Licitante:

Membro da Assinatura.

QUE llot 
' 

ualon cnlrÊRtot POrlrUAçaO TOTA

lUBOUEtltOl¡ Repertório

o) Consirtêncio dos reloções de cou¡o e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o ser re¡olvido e o loluçöo
proposto;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo, bem como
quolidode nq execuçöo dol soluçõer;

c) Relevôncio do¡ resultqdos obtido¡, com criqtiuidqde
e clqrezq.

O - nõo atende
lo2-qtendepouco;

3-4-qtende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo5

5

IUEOUE ffO l¡ Reloto de Soluçöo de Problemos de Comunicoçõo

o) Copocidode de ¡íntese

b) Clorezo e objetividode:

c) ConcotenoçÕo lógico entre desofio e roluçõo
criqtivo;
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d) Eficócio de soluçöes e resultodo¡ opontodot.

O - nôo qtende
1q3-qtende

poucot
4c¡6-qtende

mediqnqmente;
7o8-otende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

jtA

IUBIOIAL ll I somo dos subquesitos r e 2 L5
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Licitação Publicidade cDHU - concorência no r5o/r8 - processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnic: * vtA tDENTtFtcADA - tNVóLL,cRo No 3

Total de J.G. t,t-
Assinatura. /"^'.,

îolha 112

Licitante: G.3

Membro da Com

QUE'lrO" UALON crllÉn¡ot POrruaçÅo TIOTA

IUBOUEIIIO I¡ Princlpois Clientes

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

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desses no sociedqde.

O - nõo otende;
| - dtende;

2- otende com
excelêncio.

NotqMóx¡mo:oo2

"2

IU¡OUE lto ã Quolificcçõo Técnlco do Equipe de Proflssionql¡.

Cólculo qritmético com bose nos regros dos itens 6.2.1
e6,2,3

O q 5 pontot

Experiênciq Prof hrionol
Tobelq Próprio

NotoMóximo:oos

14, l,Þ

IU¡QUE llO & Btruturo Ffsico - instoloções, lnfroestr¡¡turo e recuno¡ mqteriql¡

Adequoçöo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que estorõo ò disposiçõo do
execuçÕo do controto.

O - nõo otende;
| - otende;

2- otende com
excelêncio.

NotoMóximd:od2

.l
.t/J,

IUIOUE fiO å Si¡temótico do relqcionomento eritre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçäo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçöo (viobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meios e procersos
e demois formos que comprovem o copocidode de
qtendimento do empren).

O - nõo qtende;

lq2-otende;
3- qtende com

excelêncio,

NotoMóximo:Oo3

3
IUBOUEIIIO ¡¡ Discriminoçõo dos informoções de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,

quditorio de circulcçôo, controle de mídiq e or¡tros ferrqmerito¡

o) Utilídode, qtuolidode prestezo e eficóciq dos
ferromentos utilizodos poro prestoçõo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçðo do
copocidode dq ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentqs.

o - nÕo qtende;

td2-qtendet
3- otende com

excelênciq.

NotqMóximo:Oog

Jt

tUBfOfAL a tcmc dcr rlbqletltcttrùr,¡¡c¡ L),1L
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Licitação Publicidade CDHU - concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VtA |DENT|F|CADA - INVóLUCRO ¡¡o ¡

Licitante: É 3

Membro da Com

o) Conlistêncio dol reloçöer de cqu¡q e efeito entre o
de¡qfio ou problemo o ¡er resolvido e o soluçöo
propolto;

b) Evidêncic de plonejomento do soluçõq bem como
quqlidqde no execuçÕo dcr toluçöeq

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

O - nöo otende
1o2-otendepouco;

3-4-otende
5 - qtende com

excelêncio,

NotoMóximorOq5

¿l

o) Copocidode de ¡ínte¡e;

b) Clorezo e objetividqde;

c) ConcotenoçÕo lógico entre desqfio e roluçöo
criqtivq;

O - nöo otende
lo3-qtende

pouco;
4c¡6-otende

mediqnqmente;
7o8-qtende

bem;
9qlO-qtende
com excelênciq.

d) Eficócio de loluções e rerultodo¡ opontodol.

NotoMóximo:Oolo

q

IUBÍOIAL t I ¡omqdo¡¡ubquesitost e2

43



CornÞañhiâ dè

H.rb¡tà.iõnå!
e Urb¿nô

^

tolha 112

CED}IL'

Licitante:

Licitação Publicidade CDHU - Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 1o.43.15o

A'¡aliação de Proposta Técnica * vtA tDENT|FtcADA - tNVóLUCRO No 3

Total de gc\,L
Membro dacomissão,W Assinatura .lzr

QUE ITO" UALON cn¡tÊnþt DOXÍUAçÂO NOTA

tUBOUEtllO l¡ Prlncipqis Cllentes

o) Porte, trodiçõo e con:eito dos clientes qtuois do
licitonte;

b) Conceito dos produtc,s e ou Jerviços dos clientes
otuois do licitonte no mercodo ou relevôncio dq
otuoçõo desses no sociedode.

o - nõo otende;
| - otende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:oo2

.2'

IUBOUE ItO à Quollflcoçôo Técnicq dq Equlpe de Profi¡slonol¡.

Cólculo qritmético com bose nos regror dos itens 6.2,1

e 6.2.3

O o 5 pontos

Experiênc¡o Prof ¡Íional
Tobelo Próprio

NotqMóx¡mo:oo5

6A¿{

tÜlOUE l¡O l¡ Btruturq Ffsicq - lnstoloções, lnfroestruturq e recur3or mqterlsl¡

Adequoçõo dos instolo$es, do infrqestruturo e dos
recursos mqteriois que €stqrõo à disposiçõo do
execuçöo do contrqto.

o - nöo otende;
| - otendet

2- qtende com
excelêncio,

NotoMóximo:Oq2

,gt

IUBOüE llO & Sistemóticq do relccionqmento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
propostq pelo licitonte, em suo soluçõo (uiobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meios e processos

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

O - nöo qtendet

1o2-otende;
3- dtende com

excelênciq.

NotoMóximo:Oo3

3

IUBOUEIIIO f¡ Discriminoçõo dos informoçöes de morheting, dos pesquiros de qudiêncio,

ouditorio de clrculoçõo cor¡trole de mídiq e outros ferrqmento¡

o) Utilidode, otuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizqdos poro prestoçöo dos serviços;

2
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b) Efetividode e relevônciq no demonstroçöo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

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

excelêncio.

NotoMóx¡mo:Oq3

3

,UBIOIAL a ¡crnc do¡ ¡¡¡bqucrltcal,z,t,¿e ¡
-!4,6o
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Licitante:

Licitação Publicidade cDHU - concorência no r5o/r8 - processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * VtA |DENT|F|CADA - t¡¡vótUCRO ¡lo ¡
2ro-

Membro da Comissão 'W Assinatura t*[-

o) Coruhtêncio dos relcçõer de cou¡q e efeito entre o
de¡qfio ou problemc q ser re¡olvido e o roluçöo
propo¡to;

b) EvidêncÍo de plqnejqmento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçûo dor loluçöeg

c) Relevôncio do¡ re¡uhodo¡ obtido¡, com criqtividqde
e clqrezq.

O - nõo otende
1q2-qtendepouco,

3-4-otende
5 - qtende com

excelênclo.

NotoMóxlmo¡Oo5

5

c) Copocidode de rínte¡e;

b) Clorezo e objetívidqde;

c) Concctenoçôo lógicq entre de¡qfio e loluçõo
criotivq;

d) Eficócio de roluçõel e re¡ultodo¡ opontodot.

O - nõo atende
1q3-qtende

pouco;
4o6-stende

medionqmente;
7q8-otende

bem;
9q10-qtende
com excelênciq.

Móxlmo: o a to

lo

IUBIOÎAL I t somodossubqueiitosr e2 l'5



cô¡r¡Þðnhið de
Desenwo¡vimeñto

CDHT-,

Licitante Ql.^*¡

Membro da Comissão: 'fÉvñcl'."o" 4c,¡rZ-*^

I'a Íolha 112

Licitação Publicidade CDHU Concorência no 150/18 - Processo Geral no 10.43.15o

A,raliação de Proposta Técnica * VIA IDENTIFICADA - tNVóLUCRO No 3

Total de Po +

Assinatu
U

QUE ITO" T'AIOR CNlrÊRIO' POnruAçÄO

.{z1CL

lrota

tUEOUEttIO l¡ Princlpcis Oientes

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

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois dq licitonte no m¿rcodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedqde.

O - nöo qtende;

I - dtende;
2- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo2

&

IUBOUE fiO ù Quoliflcoçôo Técnicq do Equlpe de Proflsslonqi¡.

Cólculo oritmético com bose nor regror dos itenr 6.2.1

e6.2.3

O q 5 pontos

Experiênciq Prof ¡u¡onol
Tobelo PÌóprio

NotoMóximo:oo5

3,5)
tUBCtEtfiO t¡ Êtn¡turo F¡slco - lnstoloções, infrqestn¡turq e recunos moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos mqteriois que estorðo ò disposiçôo do
execuçöo do controto.

O - nõo otende;
1 - otende;

2- ot€nde com
excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo2

"2-

!ûBOUEIIIO & Sistemúticq do relcc¡onomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótjco/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processot

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

o - nõo otende;
lq2-qtende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:Oo3

5

tülQUEtllO J¡ Discrirninoçõo dos informoçöes de morheting, dos pesquiros de qudlênc¡o,

oudltorio de círculoçõo controle de mfdlo e o¡¡tros fenomento¡

o) Utilidode, otuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferromentos r¡tilizodos poro prestoçõo dos serviços;

2
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b) Efetividode e releuôncio no demonstroçõo do
copocidode dq ogêncio de fquorecer o cliente com
tois ferromentos.

O - nõo qtende;

lo2-crtende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximq:Oq3

I
tUBlOlAt A tornc dc¡ ¡ubquetltcalrzrtr¿¡e¡ j j,53
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Licitação Publicidade cDHU - concorência no r5o/r8 - processo Geral no xo.43.15o

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

4Å^a.

Íolha 22

L¡c¡tante:

Membro da Comissã Assinatura.

o) Conli*êncio dor reloçöer de cqu¡o e efeito entre o
desofio ou problemo q ¡er re¡olvido e o loluçôo
proposto;

b) Evidêncio de plonejqmento dc loluçõo bem como
quolidode no execuçôo dor loluçõel;

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

O - nõo otende
lo2-otendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo5

6

o) Copocidode de síntele;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógicq entre de¡qfio e roluçöo
criqtivq;

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

O - nöo qtende
lo3-qtende

poucoi
4o6-qtende

mediqnomente;
7q8-otende

bem;
9qlO-qtende
com excelêncio.

oo10Noto

q

IUBTOIAL ! I somodossubqusitosl e2

/-t4



Þêse¡rvôlvimentô
Hâbir-r.¡onät

e Urbênô n'a
'Íolha 112

CDÞIL'

Licitante

Membro da Comissão

Licitação Publicidade cDHU concorência no 15oh8 - processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * \,lA tDENTIF|CADA - tNVóLUCRO No 3

'Totalde 
Po 2Ll 35

Assinatura

QUE lro" UALOR crl¡lntot DOtrrUA9ÂO IIOTA

tUEOtEtIIO l¡ Prlnclpois Cltentes

o) Porte, trodiçôo e concdto dos clientes otuois do
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no nærcodo ou relevôncio do
otuoçöo desses no sociedode.

O - nõo otende;
1 - otendet

2- qtende com
excelêncio,

NotoMóximo:ooz

,2,

IUBOUEIIIO ã Quollflcoçõo Técnico do Equlpe de Profissionsi¡.

Cólculo oritmético com bose nos regros dor itens 6.2,1
e 6.2.3

O q 5 pontos

Experiêncio Paot¡íionol
Tqbelo Próprio

NotoMóximo:Oo5

a35
IUBQUE llo t¡ Btruturq Ff¡icq - instoloções, infrcestruturq e recursoi mqter¡ols

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que €storõo ò disposiçöo do
execuçöo do contrqto.

O - nõo otende;
1 - qtendet

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:oo2

Jt

tuBouE Ifo ,t Sistemfüico do reloctonomento entre o CONTRATANTE e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemót coioperccionolidode
proposto pelo licitonte, em suq soluçôo (viobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meios e processos
e demois formos que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso).

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

excelêncio,

NotoMáximo:Oo3

J.
tllBOUEtllO ¡¡ Dlscrimlnoçõo dcs ínformoções de morheting dos pesquisos de oudiênciø

ouditorio de circuloçõo, controle de mídio e outros ferrqmentos

o) Utilidode, otuqlidode. prestezo e eflcócio dos
ferromentos r¡tilizodos poro prestoçõo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentqs.

o - nöo otende;
lo2-dtende;
3- otende com

excelênciq.

NotoMóx¡mq:oo3

3

tUBfOfAL a tcnlr dcr rubquerltcalrzrrr4eí
! !,r 35



Conìpâ.rh¡é da
Dêsènvôlw,mêñrô

Hab¡làcional I lolha 212

CED}IL'

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

A',raliação de Proposta Técni':a * VtA tDENTIFtcADA - tNVóLUCRO No 3

Membro da Comissão: k .,"4ta 2'c^¿'K¿-

Licita nte:
.t

Assinatura

-

QUE lrOT 
' 

ualon cn¡rÊnþt POilrUÀgÃO TOTA

tUBOUEtlfOl¡ Repertório

o) Conri*êncio dos reloçê,el de cqusq e efeito entre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o loluçôo
proporto;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçöo dol soluções;

c) Releuôncio dos resultodos obtidos, com criotividqde
e clorezo.

o - nõo otende
la2-otendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximq:Oo5

4

tuBouE rro à Reloto de soluçôo de Froblemor de comunicoçõo

o) Copocidode de síntesq

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçôo lógico entre detofio e soluçöo
criqtivq;
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d) Eficócio de soluções e re¡ultqdos opontodol.

o - nöo qtende
1q3-qtende

pouco;
4s6-qtende

medionomente;
7o8-otende

bem;
9q10-qtende
com excelênciq.

NotoMóximo:OolO

q

tUBfOfAL l! t somo dos iubqueritos I e 2 3I
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CEDtsIL'

Licitante:

Membro da Comi

Licitação Publicidade cDHU concorência no r5o/r8 - processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * vtA tDENTTFtcADA - lrlvóLucRo No 3

Total de Ponto3: J(lt-,. .t^ ' J
Assinatura.: r.,'" l. ì

QUE'trO" UALON cn¡rÉnþt POilrUA9ÄO tloÌa
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tUEOUEtltO l¡ Principois Cllentes

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes qtuois do
licitqnte; O - nüo otende;

| - otende;
2- qtende com

excelênciq.

NotoMóx¡ma:Oo2

2.b) Conceito dos prodtrtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desses no sociedode.

tUlOUEtllO & Quolificoçõo Técnico do Equlpe de proflssíonois.

Cólculo oritmético com bose nor regros dos itens 6.2.1
e 6.2.3

O o 5 pontos

Tobelo Þróprio

NotoMóximo:Oq5

5

tulQuE llo !¡ Btrr¡turq Ffsico - ln*cloções, infrqestrurturo e recunos mqteriois

Adequoçõo dos instoloç5es, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que estorõo ò disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

O - ndo otende;
| - otende;

2- dtende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oû2

L
tulouEltfo a¡ Sistemfüico do relqcionqmento entre o CONTRATANTE e s CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçõo, efetÌvidode dos meios e procersos
e demqis formos que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso).

O - nöo atende;
'lo2-otende;
3- otende com

excelêncio.

Notc¡Móximo:Oo3

3

tulouEt]ro ¡¡ Discriminoçõo dcs informoções de morheting, dos pesquisos de qudiêncio,
ouditorio de circuloçõo cor¡trole de mídio e outros ferromento¡

o) Utilidode ctuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçõo dos serviços; O - nÕo qtende;

to2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotaMóximc¡:Oo3

3b) Efetividode e relevôn:iq no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio ,le fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

tUBfO¡At a rorna dc¡ ¡ubquerlÌcal,z,t,4clt
L5



Compâñh¡a de
Þ€sêôvo¡w¡ñêôto

Hâbllãc¡ôñål
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^
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Licitação Publicidade CDHU - Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 1o.43.15o

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

MembrodaComissão: An^ata- ?a^rÅf^ Assinatura
U

Licitante:

É

o) Consi*êncio dos reloçõer de cqu¡q e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o ¡er resolvido e o roluçûo
proporto;

b) Evidêncio de plonejomento do loluçöo, bem como
quolidode no execuçõo &l rcluções;

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

O - nõo qtende

lo2-otendepouco,
3-4-ctende

5 - otende com
excelêncio.

NotoMóximo:oos

4

o) Copocidode de ¡ínte¡e;

b) Clorezo e objetividqde

c) Concotenoçõo lógicq entre de¡qfio e soluçöo
criqtivo;

o - nðo qtende
lq3-qtende

poucoi
4o 6-qtende

medionomente;
7q8-qtende

bem;
9qfO-qtende
com excelênciq.

d) Eficócic de loluçöes e re¡ultqdo¡ opontodol.

NotoMóximo¡OolO

)o

tUBlOlÀL I I :omqdosrubquesitort e2 ,4


