
ICDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA. VIA IDENTIFICADA
PROCESSO No 10.43,150 - CONCORRÊNCIA 160/18 - Llcltaçåo Publlcldade - cDHU

LICITANTE: ADAG EIRELI

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMËNTO

Just¡flcat¡vaCritérios Graduação Média

Porte, trad¡çåo e conceito dos
cl¡entes atuâis da licitante:

Notadê0a2.
sendo:

0 - não âtende:
'I - atende;

2- atende com
oxcelènc¡e.

2

Apressntou clientes com excêlênte
portê, tradiçåo o concêito e, aìnda,

excelente concê¡to dos serviços e
produtos, bem como a relsvãncia
dessos na sociedade.

Conceito dos produtos e ou
seruiços dos client€s âtua¡s dâ
l¡c¡tantê no mer€do ou relêvånc¡a
da atuação desses na sociedâde.

Graduação Médla JustificativaCritérlos

Tabela

Notade0a5,
sendo:

0 a 5 pontos
Experiênca
Profissional

3,64 Avaliaçåo exp6r¡ência prof¡ssionalCálculo aritmético com bâse nas
regras dos it€ns 12.2.1 a12.2.3

Grltérlos Graduação Médla Justif¡cativa

Adequaçäo das instalâçðes, dâ
infraestrutura e dos rocursos

d¡sposiçåÕ da execução do
contrato.

sendo:
0 - nåo atende;

1 - atende;
2- atende ccm

êxcelåncia.

2

Exælêntg ad€quação das inslalaçðes,
da ¡nfraêstruture e dos recursos
matêriâ¡s pâra o relac¡onamonto entre
cl¡ente e prestâdor de seruiços.

Graduação Média JustificatlvaCr¡tériog
Adêquâçåo dâ sislemát¡câ/
operacionalidade proposta pela

l¡citant6, em sua solução
(viabilidado de implementação,
efetiv¡dade dos me¡os e
proæssos e demais formas que
æmprovêm å æpacidade de

Notadê0a3,
sendo:

0 - não atende:
1 â2-aterde:
3- âtende æm

exælAnc¡a.

3

Excolente adequação da sistemática
opsrac¡onal apresentada,
d€monstrando meios ê processos
adequados pârâ o relac¡onamento
enlre cliente e prestador de seruiços.

JustificativaCritér¡og Graduação Média

Utilidadê, âtualidade, presteza
e êf¡cácia das ferramentas
ut¡lizadas para prêstaçåo dos
serviços;

Efetividade e relevånc¡a na
demonstraçåo da capacidade
da agénc¡â dê fâvorecor o
clienlo com lais ferrâmentas-

Notade0a3,
sendo:

0 - nåo âtê1de;
I a2-atends:
3- âtende com

sxcelênc¡a.

a

Excêlentês ¡nformaçöes sobrê a
util¡dads, atual¡dadê, prestêza e
eficácia das ferramentas a serem
ut¡l¡zâdas para a prestação dos
serviços no que se refêre à
pesquisas de audiència, aud¡tor¡a
de circulação, controle de mídia e
dema¡s ferramentas.

QUESITO 3: DA EMPRESA

Just¡flcativåMédiaGraduaçåo

Relovåncia dos resultados
obt¡dos, com criatividâdo e
claßza,

Notade0aS,
sendo:

0 - nåo attrde
'l a2-atende

pouæ:
3-4-atende

5 - atende eom
êxcêlênc'É-

4,66 Ótima relevância dos rêsultâdos
obtidos, æm boa criât¡viade e clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Solução dê Problemas de Gomunlcação

Cr¡térios Graduaçåo Média Juetlflcativa

Capâc¡dâde de slntese:

Clarezâ e objêt¡v¡dâde;

Concâtênaçåo lóg¡æ entre
desâfiô ê solução criâtivâ:

Ef¡cácia de soluçöes e resultados
apontados.

Nota de 0 â '10,

sondo:
0 - não atãde
1 a3-aterde

pouco;
4â6-âterde
medianamente:

7a8-atend€bem;
9 â 10 - ?\ende com

excdlÉ*ìcia.

9,66

Excelente câpacidadê de sfnt€so,
apresêntando a 6oluçåo com clareza
e obiet¡v¡dâde, ligando de foma lógiæ
o desâlio s sua solução criât¡vâ.
Ass¡m, fo¡ dêmonstrado com
excelência a êf¡các¡a dos resultados
oþt¡dos.

L

Santos



^

CDHU
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

PROCESSO No 10.43.150 " CONCORRÊt'¡Ct¡ tSOltg - t¡citação Publ¡c¡dads - CDHU

LICITANTE: BABEL AZZA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO 1: Principais Clientes

Graduaçäo Média JustificativaCritérios

Porte, tradiçåo e conceito dos
clientes atua¡s da l¡c¡tantel Aprêsentou clientes com excelente

porte, tradição e conceito e, a¡nda, os
serviços e produtos desses e a
relevânc¡a desses na socìedade.

lic¡tante no mercado ou relevånciâ
da atuaçåo desses na soc¡êdade.

Conce¡to dos produtos ê ou
seruiços dos cl¡êntes atua¡s da

Notade0a2,
sendo:

0 - não atende;
'l - atende;

2- alendo com
excelôncia.

2

SUBQUESITO 2: Qualificaçäo Técnica da Equipe de Profissionais.

Cr¡tér¡os Graduação Média Justificativa

Cálculo aritmét¡co com base nas
regrâs dos ilens 12.2.1 a 12.2.3

Notadê0a5,
sendo:

0 a 5 pontos
Exper¡ênciâ
Profiss¡onal

Tabela Própria

3,31 Avaliaçåo êxperiðncia prof¡ss¡onal

SUBQUESITO 3l Estrutura Flsica - instalaçõEs, infraestrutura e rocuft¡os materia¡s

Gritérios Graduaçåo Média Justificativa
Notado0a2,

sendo:
0 - não atendel

'I - atende;
2- atende com

excêlênc¡â.

2

Excelonte adequação das instalaçÕss,
da infraestrutura e dos rêcufsos
materiais para o relacionamento entrê
cl¡ente e prestador de serviços.

Adequação das instalaçôes, da
¡nfraestrutura e dos recursos
materiais que estaråo à d¡spos¡ção
da exêcuçåo do contrato.

SUBQUES¡TO 4: SistEmática do relacionamonto entre a SUBSECOM e a CONTRATADA

Gritérios Graduaçåo Média Justificativa

Notade0â3,
sendo:

0 - nåo atendel
1 a2-atends;
3- atende com

excelência.

Excelente adequação da s¡stemátiæ
operac¡onal apresentada,
demonstrândo me¡os I processos
adequados para o relacionamento
entre cliente e prestador de serv¡ços.

Adequaçåo da
sistemática/opèrâcionâl¡dade
propostâ pelâ licitante, em sua
solução (viab¡lidade de
implemontaqão, ofstiv¡dads dos
me¡os e processos e dema¡s
formas que comprovem a

SUBQUESITO 5: Discriminaçäo das informaçöes de marketing, das pesquisas de audiência,
auditoria de circulacäo. controle de mldia e outras ferramentas-

Graduação Média JustificativaCritérios

Utilidade, atualidade, presteza e
eficác¡a das ferramentas
util¡zadas para prestação dos
serviços;

Efetividade e relêvânc¡a na
demonstraçåo da capacidade
da agênc¡a de favorecer o
cliente com ta¡s feramentas.

Notade0a3,
sendo:

0 - nåo atende;
1 a2-atendei
3- atende com

excelênc¡a.

J

Excelentes informações sobre a
utilidade, atualidade, presteza e
eficác¡a das ferrementas a serem
utilizadas para a prestaçäo dos
serv¡ços no que se refere à
pesquisas de audiênc¡a, auditoria de
circulação, controle de mídia e
dema¡s fenementas.

QUESITO 3: EXPERIÊNCß DA EMPRESA

SUBQUESITOI: Repertório

Critérios Graduaçåo Média Just¡f¡cat¡va

Relevância dos resultados obtidos,
com cr¡ât¡vidade e clareza.

Notade0aS,
sendo:

0 - não atends
1 a2-atende

pouco;
3-4-atende

5 - atende com
excôlôncia.

5 Excelente relevância dos resultados
obt¡dos, com cr¡at¡viado ê clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Solução de Problemas de Comunicação

JustificativaCritér¡os Graduaçäo Média

Capac¡dade de síntese;

Clareza e objet¡v¡dadei

Concatenaçåo lógica entre dêsâfio
e soluçäo cr¡at¡va;

Ef¡cácia de soluçóès ê resultados
apontados.

Notadeoal0,
sendo:

0 - nåo atende
'l a3-atend€

pouco;
4â6-âtende
med¡anamente;

7a8-atendebem;
9 a '10 - atende com

excelência.

9,33

Excelentè capacidade de síntese,
âpresentendo a soluçåo com clareza e
objetiv¡dadê, l¡gândo de forma lóg¡æ o
desâf¡o e sua soluçåo cr¡at¡va. Ass¡m,
foi demonstrado a eficác¡a dos
resultados obtidos.

nfi ^ .-\
,t\(ø¡!*"tþ",1<l

Carol¡ne Sântos de Qüe¡róz



ICE'HU
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

PROCESSO No 10.43.150 - CONGORRÊNCIA 150/18 - L¡citaçäo Publicidade - CDHU

LIGITANTE: BERG TOLEDO COMUNICAçAO LTDA.

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO 1: Principais Glientes

Gritérios Graduaçåo Média Just¡ficat¡va

Porte, tradição e conceito dos
clientes atuais da licitante; Apresentou clientes com excelente

porte, hadição e conceito e, ainda, os
serviços e produtos desses e a
relevância desses na sociedade.

Conceito dos produtos e ou
serviços dos clientes atuâis da
licìtante no mercado ou relevånc¡a
da atuaçäo desses na sociedade.

Nota de 0 a 2, sendo:
0 - nåo atende;

1 - atende;
2- atende com

êxcelência.

2

SUBQUESITO 2: Qualificação Técnica da Equipe de Profissionaís.

Gritérios Graduação Média Justificativa

Avaliação experiência prof¡ssionalCálculo aritmético com base nas
regras dos itens 12.2.1 a 12.2.3

Nota de 0 a 5, sendo:
0 a 5 ponlos
Experiência
Profissional

Tabela Própria

1,2

SUBQUESITO 3: Estrutura Flsica - ¡nstalações, ¡nfraestrutura e recurs¡os materiais

Critérios Graduação Média Justificativa

Excelente adequaçäo das ¡nstalaçöes,
da infraestrutura e dos recursos
materia¡s para o relacionamento entre
cliente e prestador de seruiços.

Adequação das ¡nstalações, da
infraestrutura e dos recursos
mater¡ais que estarão à disposiçäo
da execuçåo do contrato.

Nota de 0 a 2, sendo:
0 - não atende:

1 - atende;
2- atende com

excelência.

2

SUBQUESITO 4: Sfstemática do relacionamento entre a SUBSECOM e a CONTRATADA

Critérios Graduação Média Justificativa

Nota de 0 a 3, sendo:
0 - nåo atende:
1 a2-atendei
3- alende com

excelência.

ó

Excelente adequação da sistemática
operacional apresentada, demonstrando
meios e processos adequados para o
relacionamento entre cliente e prestador
de serviços.

Adequação dâ
sistemática/operacionalidade
proposta pela licitante, em sua
soluçåo (v¡abil¡dade de
implementação, efet¡v¡dade dos
meios e processos e dema¡s
formas que comprovem a
capacidade de atend¡mento da

SUBQUES¡TO 5: Discriminaçåo das informaçöes de marketing, das pesquisas de audiência,
auditoria de circulecäo. controle de mfdia e outres ferramentas,

Graduação Média JustificativaCritérios

Ut¡lidade, atualidade, presteza e
efìcácia das ferramentas
utilizadas para prestaçåo dos
serViços;

Efet¡v¡dade e relevåncia na
demonstraçåo da capacidade
da agência de favorecer o
cl¡ente com tais ferramentas.

Notade0a3,
sendo:

0 - nåo atende;
1 a2-alende;
3- atende com

excelênciâ-

2

Boas informações sobre a ut¡lidade,
atualidade, presteza e eficåcia das
ferramentas a serem utilizadas para
a prestação dos serviços no que se
refere à pesquisas de audiéncia,
auditoria de c¡rculação, controle de
mídia e demais ferÍamentas.

QUESITO 3: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

SUBQUESITOI: Repertório

Média JustificativaCritérios Graduação

Relevância dos resultados obt¡dos,
com criat¡v¡dade ê clareza.

Nota de 0 a 5, sendo:
0 - nåo alende

1 a2-atendepouco;
3-4-atende

5 - atende com
excelênc¡a.

Excelente relevånc¡a dos resultados
obtidos, com excelente criat¡v¡ade e
clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Solução de Problemas de Comunicaçäo

Gritérios Graduação Média Justificativa

Capacidade de sintese;

Clareza e objet¡v¡dade;

Concatenagáo lógica entre desafio
e solução criat¡va;

Eficác¡a de soluções e resultados
apontados.

Notadeoal0,
sendo:

0 - não atende
1 a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
I a 10 - atende com

excelênc¡4.

10

Ótima capãcidade de síntese,
apresentando a solução com clareza e
objet¡v¡dade, ligando de forma lógica o
desaf¡o e sua solução criativa. Assim, fo
demonstrada eficácla dos resultados
obtidos, de forma muito ãdequada.

^,4 ^

Carol¡ne
S''ffi

dé Que¡roz Sandra Zaneti Pinto



/CDHU
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

PROCESSO No 10.43.'l50 - CONCORRÊNCIA l5O/18 - Licitaçäo Publlc¡dade - CDHU

LICITANTE: DENTSU LATIN AMERICA PROPAGANDA LTDA.

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO l: Principais Glientes

Cr¡tér¡os Graduaçåo Média Justificativa

Porte, tradiçåo ê conceito dos
clientes atuais da l¡c¡tante;

Conceito dos produtos e ou
serviços dos cl¡entês atuâis dâ
l¡citante no mercâdo ou relevånciâ
dâ atuação desses na sociedade.

Notade0a2,
sendo:

0 - nåo atênde;
1 - atende;

2- êtende com
excelônc¡â.

2

Apresentou cl¡èntes com excelente
porte, tradição e ænceito e, a¡nda, os
seru¡ços e produtos desses e a
relevânciâ dessos na soc¡edade.

SUBQUESITO 2: Qualificaçåo Técnica da Equipe de Profissionais.

Graduaçäo Média JustificativaCritérios

Cálculo ar¡tmético com base nas
regras dos ilens 12.2.1 a 12.2.3

Notade0aS,
sendo:

0 a 5 pontos
Exper¡ênc¡a
Prof¡ss¡onal

Tabela Própr¡a

4,44 Aval¡açåo exper¡ência profissional

SUBQUESITO 3: Estrutura Flsica - instalaçöes, infraestrutura e recunsos materiais

Critérios Graduaçäo Mádie Justificativa
Notade0a2,

sendo:
0 - nåo atende;

1 - atende;
2- atendê com

2

Excelente adequação das instalações,
da infraestrutura e dos recursos
materiais para o rêlacionamento entre
cl¡ente o prestador de seruiços.

Adequação das instalaçôes, da
infraestrutura e dos recursos
mater¡ais que estaråo à d¡sposição
da execução do contrato.

SUBQUESITO 4: Sistemática do relacionamonto entre a SUBSECOM e a GONTRATADA

Média JustificativaCritérios Graduaçäo
Adequaçåo da
sistemáticâ/operacional idade
proposta pela l¡citante, em sua
solução (v¡ab¡lidade de
¡mplêmentâçåo, efetiv¡dade dos
meios s processos e demâis
formas que comprovem a
capac¡dade de atendimento da

Notade0a3,
sendo:

0 - nåo atendg;
I a2-atende:
3- atende com

excelència.

3

Excelente adequação da sistemática
operacional aprssentada,
demonstrando meios e processos
adequados para o relacionamênto
entre cliênte e prestador de seruiços.

SUBQUESITO 5: Díscriminagão das ¡nformaçöes de marketing, das pssqu¡sas de audiência,
auditoria de circulacäo. controle de mídla e outras ferramentas.

Critérios Graduaçåo Média Justificat¡va

Utilidade, atualidade, presteza e
eficácla das ferramentas
ut¡lizadas para preslação dos
serviços;

Excelentes informações sobre a
utilidade, atual¡dade, presteza e
ef¡cácia das ferramentas a serem
util¡zadas para a preslação dos
serviços no que se refere à
pesquisas de audiência, auditor¡a de
circulaçäo, controle de mídia e
dema¡s ferramentas.

Efetividade e relevânc¡a na
demonstraçäo da capacidade
da agênc¡a de tavorecer o
clientê com ta¡s fenamentas.

Notade0a3,
sendo:

0 - näo alende;
1 a2-atendei
3- atende com

excelência.

QUESITO 3: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

SUBQUESITOI: Repertório

Critérios Graduação Média Justificativa

Relevância dos resultados obt¡dos,
com crìat¡vidade e clareza.

Nota de 0 a 5, sendol
0 - nåo alende

1 a2-atendepouco;
3-4-atende

5 - atende com
oxcolôncia.

5 Excelente relevåncia dos resultados
obt¡dos, com crìat¡viade e clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Soluçäo dE Problemas de Comunicação

Gritérios Graduaçäo Média Justificativa

Capacidade de síntese;

Clerezâ e objetiv¡dade:

Concâtenação lógica entre desafio
e solução criat¡va;

Eficácia de soluções e resultados
apontados. l^r

Nolâ dê 0 a 10, sendo:
0 - nåo atende

1 a3-alêndôpouco;
4â6-ãteñdê
medianamente;

7a8-atendebem;
I a l0 - atende com

oxcelêncla.

10

Excelente capacidâde de síntesg,
apresentando a solução com clareza e
objet¡vidade, l¡gando de forma lógica o
desafio e sua soluçåo cr¡at¡va. Ass¡m,
fo¡ demonstrada dè forma excelente a
ef¡cácia dos resu¡tådos obt¡dos.

k¡t#Å#M



ICDHU
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

PROCESSO No 10.43.150 - CONCORRÊNCA 150/18 - Licitaçäo Publicidade - CDHU

LICITANTE: E3 COMUNICAçAO INTEGRADA LTDA.

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO 1: Principais Clientes

Critérios Graduaçäo Média Justlficativa

Porte, tradição e conce¡to dos
clientes atuais da licitante:

Conce¡lo dos produtos e ou
serviços dos clientes atuais da
l¡citante no mercado ou relevância
dâ âtuação desses na soc¡edade.

Nota de 0 a 2, sendo:
0 - näo atendê;

1 - atende:
2- etendê com

excelênc¡a.

2

Apresentou clientes com excelente
porte, tradição e conceito e, a¡nda, os
serv¡ços e produlos desses e a
relevânc¡a desses na sociedade.

SUBQUESITO 2: Qualificaçåo Técnica da Equipe de Profissionais

Critérios Graduaçäo Média Justificativa

Cálculo aritmélico com base nas
regras dos itens 12.2.1 a'12.2.3

Nota de 0 a 5, sendo:
0 a 5 pontos

Experiência
Prof¡ssional

Tabela Própria

4,12 Avaliação expêr¡ència prof¡ssional

SUBQUESITO 3: Estrutura Física - instalaçöes, infraestrutura e recursos materiais

Critérios Graduação Média Justíficativa

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

Nota de 0 a 2, sendo:

0 - não atende:

1 - atênde;

2- atende com

excelência.

2

Excelente adequação das instalaçöes,
da infraeskutura e dos recursos
maleriais para o relac¡onamento èntre
cliente e prestador de serv¡ços.

SUBQUESITO 4: Sistemática do relacionamento entre a SUBSECOM e a CONTRATADA

Critérios Graduação Média Just¡f¡cat¡va
Adequação da
sistemática/operac¡onalidade
proposta pela l¡c¡tante, em sua
soluçåo (viabilidade de
¡mplementaçäo, efet¡v¡dade dos
me¡os e processos e demais
formas que comprovem a
capacidade de atendimento da

Nota de 0 a 3, sendo:
0 - não atende;
1 a2-atende;
3- atende com

excelênciâ.

Excelente adequação da sistemática
operac¡onal apresentada, demonstrando
meios e processos adequados para o
relacionamento entre cliente e prestador
de serv¡ços.

SUBQUESITO 5: Discriminação das ¡nformações de market¡ng, das pesqu¡sas de audiência,
auditoria de circulacäo. controle de mldia e outras ferramentas.

Gritérios Graduaçåo Média Justificativa

Utilidade, atualidade, presteza e
ef¡cácia das ferramentas
utilizadas para prestaçåo dos
serviços;

Efetiv¡dade e relevânc¡a na
demonstraçäo da capacidade
da agência de favorecer o
cliente com tais ferramentas.

Notade0a3,
sendo:

0 - não atende:
1 a2-atende;
3- atende com

excelência.

2,66

Excelenles informeções sobre a
ut¡lidade, atual¡dade, presleza e
eficácia das ferramentas a serem
ut¡l¡zadas para a prestação dos
serv¡ços no que se refere à
pesqu¡sas de audiência, auditoria de
circulação, controle de mídia e

QUESITO 3: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

SUBQUESITOI: Repertório

Critérios Graduação Média Justificativa

Releváncia dos resultados oÞtidos,
com cr¡atividade e clâreza.

Nota de 0 a 5, sendo:
0 - não alende

1 a2-atendepouco;
3-4-alende

5 - atend€ com
excelência.

4 Boa relevância dos resultados obtidos,
com boa criativiade e clarcza.

SUBQUESITO 2: Relato de Soluçäo de Problemas de Gomunicação

Critérios Graduaçäo Média Justificativa

Capacidade de ôíntesei

Clareza e objetividade;

Concatenação lógica entre desafio
e soluçåo criativa;

Eficácia de soluções e resultâdos
apontados. t\

Nolê de 0 a 10, sendo:
0 - nåo atende

1 a 3-atende pouco;
4a6-atende

medianamente;
7a8-atendobôm;
g a 10 - atende com

excelência.

9

Boa capacidade de síntese,
apresentando a solução com clareza e
objetiv¡dade, l¡gando de formâ lógica o
desafio e sua soluçåo crialiva. Assim, fol
demonstrada a eflcác¡a dos resultados
obtidos.

k^ßL-,t
Caroline Santos Zanet¡



CDHU I
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

pRocEsso No 10.43.150 - coNcoRRÊNctA l5o/1s - L¡c¡tação Publicidade - cDHU

LICITANTE: LUA PROPAGANDA S/A

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO 1: Principais Cl¡entes

Critérios Graduaçäo Média Justificativa

Porte, tradição e conceito dos
cl¡entes atua¡s da licitante;

Nota de 0 a 2, sendo:
0 - não atende;

I - atende;
2- atende com

excelência.

2

Apresentou clientes com excelente
porte, tradição e conceito e, a¡nda, os
seru¡ços e produtos desses e a
relevåncia desses na sociedade.

Conce¡to dos produlos e ou
serviços dos cl¡entes atuais da
licitante no mercado ou relevånc¡a
da atuação desses na soc¡edade.

SUBQUESITO 2: Qualificaçäo Técnica da Equipe de Profissionais.

Critérios Graduaçäo Média Justificativa

Cálculo aritmét¡co com base nas
regras dos itens 12.2.1 a 12.2.3

Nota de 0 a 5, sendo:
0 a 5 pontos

Experiência
Prof¡ssional

Tabela Própria

4,6 Avaliação experiência profiss¡onal

SUBQUESITO 3r Estrutura Flsica - instalaçöes, infraestrutura e recursos materiais

Critérios Graduaçäo Média Justificativa

Adequação das instalações, da
infraestrutura e dos recursos
materia¡s que estarão à disposição
da execução do contrato.

Nota de 0 a 2, sendo:
0 - não atende;

'I - atende;
2- alende æm

excelência.

2

Excelente adequação das instâlações,
da ¡nfraestÍulura e dos recursos
mater¡a¡s para o relac¡onamentô entre
cliente e prestador dê serviços.

SUBQUESITO 4: Sistemática do relacionamento entre a SUBSECOM e a CONTRATADA

Critérios Graduaçäo Média Justificativa
Adequaçåo da
sistemática/operac¡onalidade
proposta pela lic¡tânte, em sua
soluçäo (v¡abilidade de
implementação, efelividadê dos
meios e processos e demais
formas que comprovem a
capacidade de atendimento da

Nota de 0 a 3, sendo:
0 - não atende;
1 a2-âtendei
3- alende com

excelênc¡â.

Excelente adequação da sistemát¡câ
operacional apresentâdâ, demonstrando
meios e processos adequados para o
relacionamento entre cliente è prestador
de seru¡ços.

SUBQUESITO 5: Discriminação das informaçöes de marketing, das pesquisas de audiênc¡a,
auditoria de circulacão- controle de mldia e outres ferramentas-

Critérios Graduação Média Justificativa

Ut¡l¡dade, atualidade, presleza e
eficácia das ferramentas
utilizadas para prestagão dos
serviços;

3

Excelenles informaçöes sobre a
ut¡lidade, atualidade, presteza e
ef¡cácia das ferramentas a serem
util¡zadas para a prestaçäo dos
serviços no que se refere à
pesquisas de audiência, aud¡toria de
circulaçåo, controle de míd¡a e
demais ferramentas.

Efetividade e relevânciâ na
demonstraçåo da capacidade
da agênc¡a de favorecer o
cliente com tais ferramenlas-

Notade0a3,
sendo:

0 - nåo atende;
1 a2-atende;
3- atende com

excelência.

QUESITO 3: EXPERIÊNCß DA EMPRESA

SUBQUESITOl: Repertório

Critérios Graduação Média Justificativa

Relevância dos resultados obt¡dos,
com criatividade e clareza.

Nota de 0 a 5, sendo:
0 - não atende

'l a2-atendepouco:
3-4-atende

5 - atende com
excelência.

4,66
Excelente relevåncia dos resultados
obtidos, com criativiade e clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Solução de Problemas de Gomunicaçäo

Critérios Graduaçäo Média Justificativa

Capacidade de síntese;

Clareza e objetiv¡dade;

Concatenação lógica entre desafio
e solução criativa:

Ef¡các¡a de soluçÕes e resultados
apontados.

Notade0a10,
sendo:

0 - não atende
1 a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
I a 10 - atende com

excelência.
/ì

9,ô6

Excelente capacidade de síntese,
apresentando a solução com clareza e
objetividade, ligândo de forma lógica o
desaf¡o e sua soluçåo criativa. Assim, foi
demonstrada a ef¡cácia dos resultados
obtidos.

-.)

Carol¡ne Santos
e"rrrûe'
de Oueiro2 Sandra



ICDHU
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

PROCESSO No 10.43.150 - CONGORRÊNClA 150/18 - Licitação Publ¡c¡dadê - CDHU

LtctTANTE: OCTOPUS COMUNTCAçÃO lrOn.

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO'l: Principais Clientes

Graduaçäo Média JustificativaCritérios

Porte, tradição ê conceito dos
clientes atuais da licitante;

Nota de 0 a 2, sendo:
0 - não atende;

1 - atende;
2- atende com

excelênc¡a.

2

Apresentou cl¡entes com excelente
porte, tradiçåo e conceito e, ainda, os
serv¡ços e produtos desses e a
relêvânc¡a desses na sociedâde.

Conce¡to dos produtos e ou
serviços dos clientes atuais da
licitante no mercado ou relevância
da atuação desses na sociedade.

SUBQUESITO 2: Qualificaçäo Técnica da Equipe de Profissionais.

JustificativaCr¡tér¡os Graduação Média

Cálculo aritmético com base nas
regras dos itens 12.2.1 a 12.2.3

Nota de 0 a 5, sendo:
0 a 5 pontos

Experiência
Prot¡ssional

Tabela Própria

2,35 Avaliâçåo experiência profissional

SUBQUESITO 3: Estrutura Física - instalaçöes, ¡nfraestrutura e recursos materiais

Critérios Graduação Médla Justificativa

Adequação das instalaçôes, da
infraestrutura e dos recursos
materiais que estarão à d¡sposição
da execução do contrato.

Nota de 0 a 2, sendo:

0 - não atende:

1 - atende;

2- atende com

excelênc¡a.

2

Excelente adequaçäo das instalações,
da infraestrutura e dos recursos
mater¡ais para o relacionâmento entre
cliente e prestador de seruiços.

SUBQUESITO 4: Sistemática do relacionamento entre a SUBSECOM e a GONTRATADA

Graduação Média JustificativaCritérios

Nota de 0 a 3, sendo:
0 - não âtende:
1 a2-atendê;
3- atende com

excelência.

2

Boa adequação da sistemát¡ca
operacional apresentada, demonstrando
me¡os e processos adequados para o
relacionamento entre cliente e prestador
de serviços.

Adequaçåo da
sistemática/operacionalidade
proposta pela licitante, em sua
solução (v¡abilidade de
implementação, efetividadê dos
me¡os e p¡-ocessos e dema¡s
formas que comprovem a
capac¡dade de atendimento da

SUBQUESITO 5: Discriminação das informaçöes de marketing, das pesquisas de audiência,
auditoria de circulacåo. controle de mldia e outras ferramentas.

JustificativaCritérios Graduação Média

Utilidade, atualidade, presteza e
eficácia das ferramentas
utilizadas para prestaçäo dos
serviços;

Efetividade e relevância na
demonstração da capacidade
da agência de favorecer o
cliente com tâis ferramentas.

Nolade0a3,
sendo:

0 - não atende;
1 a2-atende;
3- atende com

excelência.

3

Excelentes informações sobre a
utilidade, atualidade, presteza e ef¡cácia
das ferramentas a serem utilizadas para

a prestação dos serviços no que se
refere à pesquisas de audiência,
auditor¡a de circulação, controle de
mídia e demais fenamentas.

QUESITO 3: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

SUBQUESITOT: Repertório

Critérios Graduaçåo Média Justíficativa

Relevåncia dos resultados obtidos,
com criatividade ê clareza.

Nota de 0 a 5, sendo:
0 - nåo âtende

'I a2-atendepouco:
3-4-atende

5 - atende com
excelência.

4
Boa relevåncia dos resultados obtidos,
com criativiade e clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Soluçäo de Problemas de Comunicaçäo

Critérios Graduação Média Justificativa

Câpac¡dãde de síntese;

Clareza e obiêtiv¡dade;

Concalenação lógica enlre desaf¡o
e solução criativa;

Ótima capacidade de síntese,
apresenlando a soluçáo com clareza e
obietividâde, ligando de forma lógica o
desafio e sua solução criativa. Assim, foi
demonstrada a eficácia dos resultados
obtidos.

ih,^ .^.
El¡các¡a de soluções e resultados
apontados. A

Note de 0 e 10, sendo:
0 - não alende

'l a 3-atonde pouco;
4a6-atende
med¡anamente;

7a8-atendebem;
I a 10 - atende com

excelênc¡a.

8,33

bdr"-Sovûa
Caroline Santos de QueiroZ Sandra



ICEDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA
PROCESSO No 10.43.150 - CONCORRÊNCIA l5O/18 - L¡c¡taçåo Public¡dade - CDHU

LICITANTE: RINO PUBLICIDADE S/A

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO 1: Principais Clientes

Critórios Graduaçåo Média Justificativa

Porte, trad¡çáo e conceito dos
clientes atua¡s da l¡c¡tante;

Conceito dos produtos e ou
serv¡ços dos clientes atuais da
l¡citante no merædo ou relevância
da atuação desses na sociedade.

Notade0â2,
sendo:

0 - nåo atende;
1 - atende;

2- atêndê com
excêlência.

2

Apresentou clientes com sxcelente
porte, tradiçáo e conceito e, a¡nda, os
servìços g produtos desses e a
relevância desses na socìedâde.

SUBQUESITO 2: Qualificação Técnica da Equipe de Profissionais.

Critérios Graduaçäo Média Justificativa

Cálculo âritmét¡co com basê nas
regras dos ¡tens 12.2.1 a 12.2.3

Notade0aS,
sendo:

0 a 5 ponlos
Exper¡ência
Prof¡ss¡onal

Tabela Própr¡a

3,53 Avaliação experiênc¡a prof¡ss¡onãl

SUBQUESITO 3: Estrutura F¡sica - instalaçöes, ¡nfraestrutura e recursos materiais

Gritérios Graduaçäo Módia Justificativa

Adequâçåo dâs instalaçöes, da
infraestrutura e dos recursos
mater¡a¡s que estarão à d¡sposição
da execução do contrato.

Notadê0a2,
sendo:

0 - nåo atende;
1 - atende:

2- atende com
excelência.

2

Excelente adequaçåo das instalações,
da ¡nfraestrutura e dos rscursos
mater¡a¡s para o relacionamento entre
cljente e prestador de serv¡ços.

SUBQUESITO 4l Sistemátlca do relacionamento entre a SUBSECOM e a CONTRATADA

Critérios Graduaçåo Média Justificativa
Adequação da
s¡stemát¡æ/operac¡onal idade
propostâ pêlã l¡c¡tânte, em suã
soluçåo (v¡ab¡l¡dade de
implementaçåo, efetiv¡dade dos
me¡os e processos e dema¡s
formas que comprovem a
capacidadê de atendimento da

Notadê0a3,
sendo:

0 - não atende:
1 a2-atende;
3- âtende com

excelênc¡a.

3

Excelente adequação da sistemática
operacional apresentada,
demonstrando me¡os e processos
adequados para o relacìonamento
ontro clients e prestador de serv¡ços.

SUBQUESITO 5: Discriminação das ¡nformaçöos do markot¡ng, das pesquisas dE aud¡ência,
auditoria de circulacåo- controla de mldia â ôutrâs farramentas.

Gritérios Graduaçäo Média Justificativa

Ut¡l¡dade, atual¡dade, presteza e
ef¡các¡a das ferramentas ut¡lizadas
para prestação dos seruiços;

demonstraçåo da capacidadê da
agôncia de favoroce¡'o cl¡ente com
ta¡s ferramentas.

Notade0a3,
sendo:

0 - nåo atende:
1 a2-atende;
3- atênde com

excêlência.

Excelentes ¡nformações sobre a
utilidade, atualidade, presteza e
eficác¡a das ferramêntas a serem
utilizadas para a prestação dos
serv¡ços no que se refere à pesqu¡sâs
de audiênc¡a, aud¡tor¡a de circulaçåo,
controle de míd¡a ê dema¡s
ferrâmèntâs.

QUESITO 3: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

SUBQUESITOl: Repertório

Critérios Graduaçåo Módia Justificativa

Relevåncia dos resultados obt¡dos,
com cr¡ât¡vidâdo ô clareza.

Nota de 0 a 5, sendo:
0 - não atende

'1 a2-atendepouco;
3-4-atende

5 - atende com
excolêncie.

4,33 Ótima relêvåncia dos resultados
obt¡dos, com cr¡ativiade e clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Solução de Problemas de Comunicação

Critérios Graduaçåo Média Justificativa

Capacidade dê síntêse;

Clâreza s objetiv¡dade:

Concatenação lógiæ entrê dêsaf¡o
e soluçäo criat¡va;

Eficácia dê soluçôes e resultados
âpontâdos.

Nota de 0 a 10, s€ndo:
0 - nåo atênde

1 e3-etendepouco;
4a6-atende
med¡anamente;

7a8-atendebem;
I a 10 - atendo com

excelênc¡a.

9,66

Excelente capacidade de síntese,
apresentando a solução com clareza e
objet¡v¡dade, ligando do forma lógica o
desafio e sua soluÉo criativa. Assim,
foi demonstrâdâ a ef¡cácia dos
resultados obtidos.

ffi'#;***S"*'r¿þ



CDHU I
JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA. VIA IDENTIFICADA

PROCESSO N" 10.43.'l50 - CONCORRÉNCIA r5O/18 - Lic¡raçåo Publicidade - CDHU

LIGITANTE: PROPEG COMUNICAçAO S/A

QUESITO 2: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

SUBQUESITO l: Principais Clientes

Gritérios Graduação Média Justificativa

Porto, trad¡çåo e conceito dos
clientes aluais da l¡c¡tanto;

Gonce¡to dos produtos e ou
serv¡ços dos clientes atua¡s da
l¡c¡lante no mercado ou relevåncia
da atuaÇåo dssses na sociedade.

Notade0a2,
sendo:

0 - nåo âtênde;
I - atende;

2- atende com
excelência.

Apresentou clientes com êxcelente
portê, tradição e conceito e, a¡nda, os
serviços e produtos desses e a
rêlevånc¡a desses na socìedade.

SUBQUESITO 2: Qualificaçâo Técnica da Equipe de Profissionais.

Graduaçäo Média JustificativaCritérios

Cálculo ar¡tmético com base nas
regras dos ¡tens 12.2.1 a 12.2.3

Notade0a5,
sendo:

0 a 5 pontos
Experiência
Profissional

Tabela Própria

Avaliaçåo exper¡ència profissional

SUBQUESITO 3: Estrutura Flsica - ¡nsta¡açöes, infraestrutura e recunsos materiais

Critérios Graduação Méd¡a Justificativa

Adequação das ¡nstalações, da
infrâestrutura e dos recursos
materiais que estaråo à d¡spos¡ção
da execução do contrato.

NotadeOa2,
sendo:

0 - näo atende,
1 - âtende;

2- atende com
excslênc¡a.

2

Excelente adequação das ¡nstalações,
da infraestrutura e dos recursos
materiâis pârê o relacionamento entre
cl¡ente e prestador de seru¡ços.

SUBQUESITO 4: Sistemática do relacionamento entre a SUBSEGOM e a CONTRATADA

Gritérios Graduaçäo Médla Justificativa
Adequação da
sistêmát¡ca/operacionalidade
proposta pela l¡c¡tante, em sua
soluçåo (v¡ab¡l¡dade de
¡mplementação, efetiv¡dade dos
me¡os o processos s demais
formas que comprovêm a
capacidade de atendimento dâ

Notade0aS,
sendo:

0 - não atende;
1 a2-atende;
3- atende com

excelência.

Excelentê âdequação da sistemátìca
operacional apresentada,
demonstrando meios e pfocessos
adequados para o relacionamento
entre cliênte e prestador de seruiços.

SUBQUESITO 5: Discriminaçäo das ¡nformaçõos do mar¡(eting, das pesqu¡sas ds aud¡öncia,
auditoria de circulacão. controle de mldia e outras ferramentas,

Critérios Graduaçåo Média Justificativa

Utilidade, atualidadê, prêsteza e
ef¡các¡a das ferramentas utilizadas
parâ prestâçáo dos serv¡çosl

Efetiv¡dade e relevância na
demonstraçåo da capacidade da
agôncia de favorecer o cliente com
tais ferramenlas.

Notâde0â3,
sendo:

0 - não atendei
1 a2-atende;
3- atende com

excelênc¡a.

o

Excelentss ¡nformaçöes sobre a
utilidade, atual¡dade, presteza e
eficác¡a das ferramentas a serem
utilizadas para â prêstaçåo dos
serviços no que so refere à pesquisas
de aud¡ênc¡a, auditor¡a de circulação,
controlè de míd¡a e dêmais
ferramentas.

QUESITO 3: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

SUBQUESITOl: Repertório

Gritérios Graduaçäo Módia Justificativa

Re¡evânc¡a dos rosultados obtidos,
com cr¡ativ¡dadê ê clareza,

Nota de 0 a 5, sendo:
0 - nåo atend€

1 a2-atendepouco;
3-4-atende

5 - atende com
exceléncia.

Excelente relevåncia dos resultados
obt¡dos, com cr¡ativiado e clareza.

SUBQUESITO 2: Relato de Soluçåo de Problemas de Comunicaçäo

Critérios Graduaçåo Média Justificativa

Capac¡dade de sínteso;

Clareza ê oþjetividade;

Concatenação lógica entre desaf¡o
g soluçåo cr¡ativâ;

Êficác¡a de soluções e rêsultados
apontâdos.

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - nåo atende

'1 e3-atendepouco;
4a6-atgnde
med¡anamenle;

7a8-atendebem;
I a 10 - atende com

excelðnc¡a.

^

'10

Excelento capacidade de síntese,
apresentando a solução com claÍeza e
objêt¡v¡dâde, l¡gando do forma lógicâ o
desaf¡o e sua soluçåo criat¡va. Ass¡m,
foi demonstrado a eflcác¡a dos
resultâdos obtidos.

t-
-n^ d.' , (t' .A a
Caroline Santos de Zanet¡


