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ANEXO  VII 

PLANILHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO 

(PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

Agência:________________________________  

 

QUESITOS PONTOS CONCEDIDOS TOTAL 

Até 80 (oitenta) pontos para a agência que cobrar os menores 

valores de custos internos com base na Tabela de Custos 

Internos do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado 

de Mato Grosso do Sul (dois pontos para cada 1% - um por 

cento - de desconto e limitado a 40% - quarenta por cento - do 

valor da tabela). 

  

Até 10 (dez) pontos para os menores honorários oferecidos 

sobre o custo orçado junto a fornecedores especializados, na 

prestação de serviços e de suprimentos externos, nos termos do 

subitem 3.6.1. das Normas-Padrão (um ponto para cada 1% de 

desconto sobre os 15% originais, até o limite de 10% de 

desconto). 

  

Até 10 (dez) pontos para menores honorários oferecidos quando 

a responsabilidade da mesma limitar-se exclusivamente à 

contratação ou pagamento do serviço ou suprimento nos termos 

do subitem 3.6.2. das Normas Padrão (um ponto para cada 1% 

de desconto sobre os 10% originais, até o limite de 5% de 

desconto). 

  

PONTUAÇÃO TOTAL DA LICITANTE (Nota auferida) 
 

 

  

 

Observações: 

1) A pontuação final por quesito será calculada com, no máximo, duas casas decimais, desprezando-se as 
demais, sem qualquer arredondamento;  

2) A pontuação total da licitante corresponderá à soma das pontuações finais. 
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PLANILHA INDIVIDUAL DE AVALIAÇÃO 

PROPOSTA TÉCNICA 

Agência:________________________________ 

 

QUESITOS NOTA 

Capacidade Geral de Atendimento Revelada pela Licitante – (de 0 a 02) pontos  

Estrutura física e equipamentos necessários à realização dos serviços – (de 0 a 

01) pontos 

 

Pertinência da sistemática de atendimento e a adequação dos prazos máximos 

– (de 0 a 05) pontos 

 

Experiência da licitante no atendimento a outros clientes com serviços similares 

ao objeto deste edital; (de 0 a 02) pontos 

 

Repertório - (de 0 a 10) pontos  

Raciocínio Básico – (de 0 a 20) pontos  

Estratégia de comunicação Publicitária – (de 0 a 20) pontos  

Ideia Criativa – (de 0 a 30) pontos  

Estratégia de Mídia e não Mídia – (de 0 a 10) pontos  

  

AVALIADOR 01:__________________________________________________ 

Visto:___________________________________________________________ 
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PLANILHA GERAL DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL  

PROPOSTA TÉCNICA 

Agência:_____________________________________________ 

QUESITOS AVALIADOR 

01 

AVALIADOR 

02 

AVALIADOR 

03 

Pontuação 

final por 

Quesito 

(média). 

Capacidade Geral de Atendimento 

Revelada pela Licitante 

    

Estrutura física e equipamentos 

necessários à realização dos serviços 

    

Pertinência da sistemática de 

atendimento e a adequação dos prazos 

máximos 

    

Experiência da licitante no atendimento 

a outros clientes com serviços similares 

ao objeto deste edital 

    

 

Repertório 

    

 

Raciocínio Básico  

    

Estratégia de Comunicação Publicitária     

 

Estratégia de Mídia e não Mídia 

    

 

PONTUAÇÃO TOTAL DA LICITANTE (Nota Auferida) 

 

 

 

 

 

 

______________________    ______________________    ___________________ 

 

Observações: 

1) A pontuação final de cada quesito corresponderá à média das notas atribuídas pelos avaliadores, 

somando-se as notas e dividindo pelo número de avaliadores. 

2) A pontuação final por quesito será calculada com, no máximo, duas casas decimais, desprezando-

se as demais, sem qualquer arredondamento; 

3) A pontuação total da licitante corresponderá à soma das pontuações finais. 


