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Concorrêncio ne O2l2o17 l Licitoçöo Publicidode SUBSECOM * Processo nq 159.449l2qt5

Avolioçõo de Proposto Técnico * VIA IDENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

C¿ t/CF 23
Licitonte: Totol de

Membro do co i,øo, 1 êt e M 0 /e-

oult¡rot / ualon cnllÉnþt Doxrulç^o xola
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tulOllttllOr¡ PrincipoísClientes

o) Porte, trodiçóo e conceito do¡ clientes otuois dq
licitonte; o - não qtende;

1 - qtende;
2- qtende com

excelênciq.

NotoMóximq:oq2

Zb) Conceito dos produtos e ou s€rvíços dos clientes
qtuois do licÌtonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desses no :ociedode.

tUlCUltllo f¡ Quolificoçôo T&nico do Ëquipe de Profissionoís.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 (¡12.2.3

O o 5 pontot

Ee€dên(¡s Profrrlonal
Tqbela Própdo

NotqMóximo!Oo5

'4 4 ?-'\J/JC/

tUfQUftllO t¡ Estruturo Físico - instoloções, infroestruturo e recußos mqterioij

Adequoçõo dos inrtoloções, do infroestruturo e dos
recursos moteriqís que estorõo ò disposiçôo do
execuçöo do controto.

o - nõo otende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio-

NotqMóximo:od2

,)
<.

tUlOUttlrO a¡ Sistemótico do relsc¡onomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo dc sistemót¡co/operqcionqlidode
propotto pelo licitonte, em suo soluçõo (vícbilidode
de implementoçôo, efetividode dor meioi e proceseo,

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

o - nõo qtende;
'I q2-qtende;
3- qtende com

excelênciq.

NotqMóx¡mo:Oo3

Z
tüfOUü¡tO ¡r Discriminoçôo dos informoçôes de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,

ouditorio de cÍrculqçöo, controle de mídio e outros ferromentos

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

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

excelêncio.

NotqMóx¡mo:oo3

3b) Efetividode e relevôncio nc demonstroçõo do
copocidcde do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

IUEIOIAL a rorr¡ dc¡ ¡¡¡tq¡¡e¡ltoat,z,r,a.t ¿o.J C
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Concorrêncio nQ o2l2o17 * LicitoçÕo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o ne tsg.449l2ots

Avolioçõo de Propolto Técnicq * VtA IDENT|F|CADA - INVóLUCRO Ne 3

Licitonte: /'rl ¿- I Cc:
Membro do CrlO12-

QUrtI¡Ot t trÅLon cnlrÊnrot POX¡UAçÂO xola

t

tg
IIfI
It¡aI
¡
J

6
o
o

o
Êoè
oË
ô
It

tUloúltlfOl¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloções de couso e efeito entre o
desqfio ou problemo o ser rerlvido e o soluçõo
proporto;

O - nóo crtende
lo2-qtendepouco;

3-4-qtende
5 - qtendê com

excelêncio.

NottMóximo:od5

b) Evidêncio de plonejomento do rcluçöo, bem como
quolidode no execuçõo dos soluções;

c) Relevôncio dos resultodo¡ obtidos, com
criotivídode e clorezo,

tülOUtlllO t Rclqto de Soluçõo de Problemq¡ do Gomunicoçõo

o) Copocidode de síntese;

O - nðo qtende
1o3-qtende

pouco;
4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

b) Clorezo e obietivìdode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçöo
criativo;

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodos.

tullOfAl 3 t ¡omodo¡¡ubquer¡tort e2 "43
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concorrêncio n9 o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode suBsEcoM * processo n9 ßa,4$glzo1s

Avolioçõo de Proposto Técnico * VtA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

Llcltonte:
(,C' F TotqldePontos: Z8

Membro do ,o^oruo, /-.€" c ,v/(.) /..'z- La

QUI$fo,/ tALOn cnlltnþ, Dolrfü/rçÅo xo¡a

lülOlllllÌO l¡ Princlpois Clientes

NotoMóx¡mo:Oq2
o) PoÈe, trodiçôo e conceito dos clientes qtuois do
licitonte; O - nõo otende;

I - otende;
2- qtende com

excelêncio.b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercodo ou relevônciq do
otuoçõo desses nq sociedqde.

/-)
L-

tlll0ûllllO 2¡ Quclificoçôo Técnlco do Equipe de Profistonois.

O q 5 porÈot NotoMóx¡mqroo5
ob,II¡
Ê2a
F

f
Â
fcIâ
t
I
Â
t
t

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 a12.2.3 ãpêrlênc¡a Prof ¡riondl

Tobeld Própfrq

l:
)

4
o
o

ô

oê
oþ
o
E

tullQUftlÌO lr Estrr¡turo Ftsico - in:tcloçöes, infroestr¡¡turo e recunos mqterloir

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que estorõo ò disposiçõo do
execuçôo do contrcto.

o - nÕo ütende;
I - qt€nde;

2- otende com
excelênc¡o.

Oo2

Z
,lt¡Otlltltlt ar Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçôo do sistemútico/operocionolidode
propostq pelo l¡c¡tqnte, em suo soluçöo (viobilidode
de ímplementoçöo, efetividqde dos meios e procesjoe
e demoís formos que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso).

Móxìmq: o o 3
o - nöo qtende;
lo2-otende;
3- otende com

excelêncio,

')
\

,¡ÐourttÎo ¡, Discriminoçõo dos informcçõø de morheting dos pesquisoe de qudíêncio
auditoriq de circulcçõo, controle de mídlo e outrqs fenomentot

Noto
o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficóciq dos
ferromentos r¡tilizodqs poro prestoçõo dos serviços; o - nöo qtende;

1o2-qtende;
3- qtende com

excelênc¡o.b) Efetividode e relevôncio no demonstroçåo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tqis ferromentos.
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tUEIOtAt 2. ¡on¡ do¡ ¡stq¡¡c¡lroat2rrrlat ./.-
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Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Proce¡so ne tsg, 4glzols

Avolioçöo de Proposto Técnicq * VtA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

C,C

Membro oorornrrruo, /€ Ay'.,rrrlz

Licitonte:

{),,t t r--l

QUttEOt / Iratol Gr¡Ílrrot DOXTUAçaO xota

tlll|DÜtlllOl¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloções de cousq e efeito entre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o soluçõo
proposto;

b) Evidêncio de plonejomento dq soluçõo, bem como
quolidode nq execuçõo dos soluçõe¡

c) Relevôncio dos resultodos obtidos, com criotividode
e clqrezq,

o - nõo otende
lq2-otende

pouco;

3-4-qtende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oos

¿-/

tüfoUttlÍO ù Relato de toluçôo de Problemq¡ de Comunlcsçöo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçöo
criotivo;

t
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d) Eficócio de soluções e resultodos opontodos.

O - nõo otende
fo3-otende

pouco;

4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OotO

,UEIOIAL t I ¡omodosrubqueritort e2 /_J
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Concorrêncio ne O2l2O17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ne lSg,¿ø;gl2O1S

Avolioção de Proposto Técnico r VIA IDENT|F|CADA - INVÓLUCRO Ns 3

Licitonte: /.,,¿ /^ /24
,/ -./.- ¿:

/] 3+
ör.v¿

Totql de

Membro do

eutÍ¡o,/ ualon cnlÍlnþt POXIU çÄO xota

2

o

¡II-
fe
Iaa
Ba¡
ú
d

p
o
o
6
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tUlOültlrO r¡ Principois Clientes

o) Porte, trodiçôo e conce¡to dos clientes otuois do
licitqnte; o - nõo qtende;

| - otende;
2- ûtende com

excelêncio.

NotoMáximq:oq2

,2
¿-b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes

otuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçôo desses no sociedode,

tlltOUüllo Ì Quoliflcoçöo Técnicc do Equipe de Profissionois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 o12.2.3

O q 5 pontø

&pedêncla Pronrlondl
Tdb€ld Própno

NotqMóx¡mq!Oo5

313 )
tU¡QUfrltO lr Estruturo Físico - ínstologões, infroestn¡turo e recursor mqteriois

Adequoçôo dos instoloções, do ¡nfrqestruturo e dos
recurso¡ mqteriois que estorõo ù dísposiçõo do
execuçôo do controto,

o - nõo dtende;
I - otende;

2- qtende com
excelênciq.

NotoMóx¡mo:oo2

¿

tUfoUftlfO ¡¡ Sistemdtico do relqcionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçôo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelc lic¡tonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetividqde do5 meior e procøsos
e demois formqs que comprovem o copocidode de
qtendimento do empreso),

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

excelêncio.

NotqMóx¡mo:Oq3

3
tUfOU$llO $ Discriminoçôo dos ínformoções de morheting, dos pequisos de oudiêncio,

ouditorio de circuloçõo, controle de mídio e outros ferromentcs

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodcs poro prestoçöo dos serv¡ços;

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

excelênc¡o.

NotqMóx¡mq:oq3

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

,Ul¡OfAL a ¡crrc dc¡ t¡Ll¡¡e¡ltoal,zrrra.t ,/¿j/
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Concorrênciq ne o2l2o17 i Licitoçõo Publicidode sUBSECOM * Proce¡¡o na ß8.449/2015

Avolioçöo de Propolto Técnico * VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ns 3

/n U\/ rzA
Licitonte:

Membrodocom o** /For/ô y'L

l¡1r

o) Conllstêncio dos reloçõer de couso e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o ser røolvido e o loluçöo
prop$to,

b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo bem como
quolldode no execuçöo do; soluções;

c) Relevônclo dos resultodo¡ obtidos, com
criotivldode e clorezo,

o - nöo crt€nde
lo2-otendepouco;

3-4-otende
5 - qtende com

excelêncid.

NotoMódmoloa5

o) C,opocidode de ¡íntese;

b) Clorezo e obþtiuidode;

c) Concctenoçöo lfulco entre desofio e soluçöo
crlotivo;

d) Eflcócio de soluções e resultodos opontodos.

O - nôo otende
1o3-qtende

poucot
4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

Llem;
9o10-stende
com excelêncio.

NotcMóximo:OotO

7

tÜltOl Ltt ¡omodo¡¡ubquerlùøI e2 /4
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Concorrênciq ns o2l2o17 * Licitoçöo Publicidode SUBSECOM r Processo ns ßa,44gl2o1s

Avolioçõo de Proposto Técnico * VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ns 3

Licitonte:
lua -\¿-Ì'/ 4

Pontor, ) | |Totol de

Membro do Comissõo: L E c,,nl()t'L

Qult¡fot / vaton cntrtn¡ot PoxrulçAo XOTÂ
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lUIOUltlrO l¡ Princípois Clientes

o) Porte, trodiçôo e conceito dos cl¡entes otuqis do
licitonte; o - nôo ctende;

I - otende;
2- ûtende com

excelênciq.

NotqMóx¡mo:oo2

zb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois da l¡c¡tonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedode.

tlllCUltllo f¡ Quolificoçôo Técnico do Equipe de Profissionois.

Cólculo aritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 (112.2.3

O q 5 pontot

&pedên(ld Proffrlonol
Tobêld Própñq ry,"Y4'

tUfQultllO t¡ Estruturo Físico - instolcções, infroestruturo e recursor mqteriois

Adequoçõo dos instoloçöes, do ¡nfroestruturo e dos
recurso¡ moteriqi¡ que estoröo ò disposiçôo do
execuçöo do controto.

o - nõo qtende;
I - ctende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóximq:oo2

tUloülrlfO a. Si¡temótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçöo (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e procerJot
e demois formos que comprovem o copocidode de
otendimento do emprøo),

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

excelêncio.

NotqMóx¡mo:oq3

3
tUfOUültO ¡r Díscriminoçôo do: informoçöes de morheting, dos pesquísos de oudiêncío,

oudftorío de circuloçôo, controle de mídio e outros ferromentos

o) Utilidqde, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferrqmentos utilizodos poro prestoçõo dos serviços;

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

excelênc¡q,

NotqMóximo:oo3

sb) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do ogênciq de fovorecer o cliente com
tois ferromento¡.

IUBIOIAL 2. ¡onrq dc¡ ¡ulquc¡ltott,r,r,4.J 4,21
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Concorrêncio ne o2l2o17 t Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne É8.44912015

Avolioção de Propo¡tq Técnicq * VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Na 3

Licltonte:
/lA

Membro do E

ff-ftitcl ;ilr¡rtß¡c IOI¡

o) Consistêncio dos reloçõet de cou¡o e efelto entre o
de¡ofio ou problemo o ser re¡olvido e o soluçöo
propo¡to;

b) Evidênclo de ploneþmento do soluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluçöes;

c) Relanônclo dos resultqdor obtido¡, com
criotluidode e clorezo,

O - nöo crtende
tq2-otêndepouco,

3-4-otende
5 - otènde com

excelênclo.

NotdMóxlmdrods

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e obþtividode;

c) Concotenoçöo lfulco entre desofío e soluçöo
crlqtlvo;

d) Eficócio de soluções e rerultodot opontodos,

o - nöo otende
lo3-otende

pouco;
4o6-qtende
medionomente;
7o8-stende

Llem;
9o10-qtende
com excelêncio.

NotoMóximoroolo

tullol ltI ¡omodo¡¡ubquerttort e2 13
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Concorrênciq ne O2l2O17 i Licitoçõo Þublicidode SUBSECOM * Proce¡so nq t58.zt49l2O15

Avolioçõo de Proposto Técnico * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

H O// 4
Totol de

Membrodocomissöo: / e o*tloz-

Licitonte: -ço

QUI$IO'/ ualon cnllantot ¡oxruaçlo xoÍa

2

oII
TIFa
fa¡
ÊIa
Ea¡.ltt

p
o
o

6
Ëo
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{
o
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tUlOUltllO l¡ principois Cl¡entes

o) Porte, trodiçôo e conceíto dos clientes qtuois do
licitonte; o - nõo qtendet

t - qtende;
2- qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oq2

.2
b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do lic¡tonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desses no sociedode.

illOUltllO t¡ Quoliflcoçöo T,á<nico do Equipe de Profissionoi¡.

Cólculo oritmético com bose nos regrqs dos itens
12.2.1 CI12.2.3

O o 5 pontø

&p€dênclo Prof,rional
lqb€lo Ðópdo

NotoMóx¡mq:oq5

lsu
tUlQUlt¡tO tr Estruturo Físico - instoloções, ¡nfroestruturo e recursos moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursoe moteriois que øtorôo ò disposiçöo dc
execuçõo do controto.

o - nõo qtende;
1 - qtende;

2- otende com
excelênc¡q,

NotqMóx¡mo¡Oo2

<.

tU¡CUttlÍO a¡ Sistemótico do relocionomento entre q SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçôo do sistemótico/operocionolidqde
proposto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meíos e processos

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

o - nõo qtende;
!q2-qtendet
3- qtende com

excelêncio.

NotqMóx¡mq:oq3

5
tulOufrllO ¡r Discriminoçöo dos informoções de morheting, dos pequisos de oudiêncio,

quditorio de circuloçôo, controle de mídio e outros ferromentos

o) Utilidode, qtuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçôo dos serviços;

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

excelêncio,

NotoMóximo:oo3

3b) Efetividode e relevôncío no demonstroçöo dc
copocidode dq ogêncio de fovorecer o cliente com
to¡5 ferrqmentqs.

tUlfOfAL a tcm¡ dor tullrr¡ltcatrzrrr4., /3 so
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Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Þroce¡¡o ns 158.44912015

Avolioçôo de Propotto Técnico * vlA |DENT|F|CADA - |NVÓLUCRO Ne 3

/./Oø¿,+
Lt 2tt/flr,-t

Membro do Comisiöo: " '' a

Licitonte:

QUI'|IO" VALON CNtlÊilO' POrruaçÅo xora

t

taìITIIIt¡
I
J

n
ö
o

6
Ëoe
I!

_þIt

ttllOUltllOl¡ Repertório

o) Consirtêncio dos reloçöes de cou¡o e efeito entre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
proposto;

O - nóo qtende
ld2-qtendepouco,

3-4-qtende
5 - qtende com

excelêncio,

NotoMóximorOo5

Jb) Evidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluçôes;

c) Relevôncio dos resultodo: obtidos, com
criotividode e clorezo.

tUlOUltllO ft Rcloto de Soluçôo de Problemq¡ de Comunicogõo

o) Cqpocidode de sÍntese;

O - nõo otende
to3-otende

pouco;
4o6-otende
medíonomente;
7o8-otende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

6
b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçôo lógico entre desofio e soluçöo
criqtivo;

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodor.

tUlIOfAt t t romodo¡:ubquer¡tort e2
/4 ,tJJ
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concorrêncio n9 o2l2o17 * Licitoçõo publicidode suBsEcoM * processo n9 1se,44gl2o1s

Avolioçõo de Proposto Técnico * VtA |DENTIF|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

Licitonter ,a/t2 t/A -S I Totol de Z Z

Membro do

cutrrot / rrator cnfililo, DOXTUAçaO xota

tlllOlllllO tl Principolr Clientes

o) Porte, trodiçõo e conceito dos clientes qtuqis do
licÌtqnte;

b) Conceito dos prodr,¡tos e ou serviços dos clientes
qtuois do l¡c¡tdnte no mercodo ou relevôncio dq
otuoçõo desses na sociedode.

o - nÕo otende;
1 - otende;

2- qtend€ com
excelêncio.

NotoMóx¡mq:oq2

'2
<-1

,ll¡OllltllO à Quolificoçõo Técnico do Equtpe de Profksionols.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens .

12.2.1 012.2.3

O q 5 pontot

Expe¡¡ên.lo Prof ùrionûl
Tsb€ld Própr¡q

NotoMóximo:Oo5

4,6 7
tlrlQl[tflo tr Est¡uturo Físico - lnrtqloçõ€s, infmestr¡¡turo e recursor matêrío¡,

Adequoçôo dos instoloções, dq infroestruturo e dos
recursos mqter¡qis que estoröo à disposíçõo do
execuçõo do controto,

o - nöo qtende;
1 - otende,.

2- qtende com
excelênc¡o.

NotoMóxlmo:oq2

Z
tlllcl[Fllo a¡ Sistemótico do relocioncmento entre o suBgECoM e o CoNTRATADA

Adequoçâo do sistemótico/operocionolidode
propo5to pelo licitqnte, em suo soluçöo (viobilidode
de implementoçôo, efetividqde dos meios e processos
e demois formos que comprovem o copocidode de
qtendímento do empreso).

O - nõo otende;
1q2-stende;
3- qtende com

excelêncio.

NotqMóximq:Oo3

Z
tu¡ol[tllo $ Disciminoçöo dos informoções de morheting, dos pesquisos de qudiêncio

ouditorlo de c¡rculoçõo, controle de mfdlq e outros fenomentos

o) Utilidodø qtuqlidode, prestezo e eficócio dos
ferrqmentos utilizodos poro prestoçõo dos serviços;

ob
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o

õ
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cl¡ente com
tois ferromentos.

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

excelênc¡o.

NotoMóx¡mq:oq3

3

IUIIOIAL L ¡on¡ do¡ t¡¡bquc¡ltoal,Zrrrlcl' /3, )4
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Licitonte:

Concorrênciq ns o2l2o17 i Licitoçõo Publicidode SUB5ECOM * processo ne t5g.449l2ots

Avolioçôo de Proposto Técnica * VtA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

/l /c u/A s'8
LC 2-Membro do

eutflÌot / valot crlrllrtot DOXTUAgaO xota

tUlOUttlfO ft Repertórlo

o) Consistêncio dos reloções de couso e efeitorentre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
proposto;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçõo dos soluçöes;

c) Relevôncio dos resultodos obtidos, com criotividode
e clcrezo,

O - nõo qtende
lq2-otende

poucoi
3-4-dtende

5 - otende com
excelênciq,

NotqMóximo¡Oo5

3

tUlO¡lttl¡O I Reloto de Soluçöo de problemas de ComunÍcoçôo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçõo
criot¡vo;

¡

!-¿¡I
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tt
o

o
oô
Itt
o
ö

d) Eficócio de soluções e resultqdos opontodos.

O - nõo otende
lo3-otende

poucoi
4o6-otende
medionomente;
7a8-otende

bem;
9o1O-otende
com excelêncio.

Mdximo: o o to

tÜllOIAt t I ¡omodosrubqueritorl e2



s

Ptr/Z 2ó /'')o¿-

raha 1n
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concorrêncio n9 o2l2o17 * Licitoção Publicidode suBsEcoM * Processo nq 158.449/2015

Avolioçõo de Proposto Técnica r VIA IDENT|F|CADA - tt¡vÓtUCnO N¡s s

Licitonte: Totol de

Membro dc

QUTflIO'/ vlloR CNEÊNþ' poNruaçÄo xoïa

2

o¡2I
a-

¡
Frl
fe¡e
o
ta¡
¡t
t

6
u
o

o
c
8.

{
_þIt

tUlOUltllO lr Princlpois Clientes

o) Portq trodíçöo e conceito dor clientes otuois dq
licitonte; o - nõo qtende;

t - qtende;
2- qtende com

excelênc¡q,

NotqMóx¡mq:oq2

Zb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuoi¡ do licitonte no mercodo ou relevôncio dq
otuoçõo desses no sociedqde.

tUlOUltllO r¡ Quoliflcoçõo T&nico do Equipe de Profissionois.

Cólculo oritmético com bose nos regroi dos itens
12.2.1 a12.2.3

O o 5 pontot

Expenênciq ftoflr¡onal
Tqbeld Própno

NotqMóximorOo5

1ró¿
tU¡QUftEO t¡ Estruturo Físico - instoloçõei, ¡nfroestruturo e recursos moteriqis

Adequoçõo do: instoloções, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que estoröo ò dkposiçôo do
execuçöo do controto.

o - nõo qtende;
| - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóx¡mq:oq2

tUlOUltllO I Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótíco/operocionolidode
proportq pelo licitonte, em suo soluçôo (víobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meios e processos

e demoi¡ formqs que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso),

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

excelêncio.

NotqMáx¡mqrOa3

.->

5
,U¡OUlt¡ÎO tr Discriminoçôo dos informoções de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,

ouditorío de circuloçôo, controle de mídio e outros ferromentos

o) Utilidcde, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçóo dos serviços;

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

excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo3

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

IU¡IOIAL A ¡orr¡ dc¡ ¡ubquetltcrt,zrtra.t /1,6;,
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sussÉóRr aû0Êdur.^do

Licitonte:

Membro do

Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ns 158.449l2ots

Avolioçôo de Propolto Técnico r VtA IDENT|F|CADA - INVÓLUCRO Ne 3

( Ò.-t-at

cuEt|rot, valon cnl¡Ênlot POrruaçÄo tora

I

tot
tf
tIttIt
¡
¡

r¡t

o
o

6
Ë
oe
€
b
E

tlllOUülfOl¡ Repertório

o) Consistêncio dor relqçÕer de couso e efeíto entre o
desofio ou problemo o ser re¡olvido e q roluçõo
proposto;

o - nÕo otende
1q2-qtendepouco;

3-4-atende
5 - dtende com

excelênc¡q,

NotoMóximo:oo5

4b) Euidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçõo dos soluções;

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

tUlQllltlfO z¡ Reloto de Soluçöo de Problemos de Comunicoçöo

o) Copocidode de síntese;

O - nöo qtende
1q3-otende

pouco;
4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9olO-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oolo

b) Clorezo e obietividode;

c) Concotenoçðo lógico entre desofio e soluçõo
criqtivo;

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodos.

,UlfOlAL I I ¡omodo¡rubquer¡torl e2 4Z



1

lôlhâ 1t2

Licitonte:

Concorrêncio ns o2l2o17 r Licitoçõo Þublicidode SUBSECOM * Processo n9 1íB,449l2o1s

Avolioçõo de Proposto Técnico * vtA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ns 3

-'*)
,u// ¡sl) E a: -

/) ,/''¿-o ¿Totol de

Membrodo co irrao, / E t ú(2 (z* (2,->t

Quttror/ valor cnnlilot DOXTUAçÄO xofa

tlllOlllúllO l¡ Principoir Oientes

o) Porte, trodiçôo e conceito dos clÌentes atuois do
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercodo ou relevônciq do
otuoçðo desses no sociedqde.

O - nõo qtende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio,

NotoMóx¡mq:oq2

z
tUfCU$llO Ì Quclificoção Técnico do Equipe de Frofissloncts.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos ¡tent
12.2.1 012.2.3

O q 5 pontot

&per¡ênc¡a Profbnondl
fobelo P¡óþila

NotqMóximo:oq5

4,7 z
,lLCllltltO & E truturû Flrico - inioloçðes, ínfroestn¡turo e recunos mcteriois

Adequoçõo dos instoloçöes, do ¡nfroestruturq e dos
recursos moteriois que estorõo à dkposiçõo do
execuçôo do controto.

O - nôo otende;
I - qtende;

2- qtende com
excelênclo.

NotoMóximo:oo2

Z
tU¡|DUlt¡rO a¡ Sistemótico do relocÍonomenlo entre o SUBSECOM e a CONTRATADA

Adequoçôo do sistemóticc/operocionalidode
proposto pelo licitonte, em suo solução (viobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos
e demois formos que comprovem o copocÌdode de
otendimento do empreso),

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

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

._3

tûroürtllo $ Discriminoçôo dos lnformcçðø de morheting, dos pesqulsos de audlêncio,
cuditorio de circuloçöo, controle de mídio e or¡trqs ferromentoj

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos ¡¡tilizodos poro prestoçöo dos servíços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçäo do
copocidode do ogênciq de fovorecer o cliente com
tois ferrqmentqs.

O - nôo qtende;
tq2-otende;
3- qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:od3

Z

IUBIOIAL a rcns dc¡ tulq¡retltcttrzrrr4.t '4./Z
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Licitonte:

Membro do

Concorrêncio na o2Þo17 * Licitoçðo Publicidode SUBSECOM * Proce¡so ns 1s1,44glzo1s

Avolioçöo de Proposto Técnicq * VtA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

c)

Z

6-

.'t-'t, é4

eutr¡tot , ualor crlrllrþt DOrruaçao IOTA

lûlCUtlltOl¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloções de cou:o e efeito entre o
derqfio ou problemo o ser resolvido e o soluçõo
proposto;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçõo dos soluçöes;

c) Relevôncio dos resultodos obtidos, com criotividode
e clqrezo.

O - nôo qtende
lq2-otende

pouco;

3-4-otende
5 - qtende com

excelêncio.

Móx¡mo: o d 5

tÜlOllttl¡O & Reloto de Soluçöo de problemos de Comunicoçõo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçõo
criotivo;

I
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d) Eficócio de roluções e re¡ultodos opontodos.

O - nõo otende
1o3-otende

poucoi
4q6-otende

medionomente;
7o8-otende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMdximo:OqlO

,U¡ÎOIAL t I ¡omodo¡¡ubqueritort e 2 /s
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Concorrêncio ns O2l2O17 r Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ns 158,44912015

Avolioçõo de Proposto Técnico * vlA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Licitonte: ,Qg F
a)

Totol de

Membro do

Qulttlot/ vaton cnllÉntot DOXTUTçlO xora

2

o
Tt
E
f
Ê
tâaâ
t¡aI
rat
á

I
o
o

6
Io
It
ô
Ét

lUlOUttflO l¡ Príncipcis Clientes

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes otuoís do
licitonte; o - nôo otende;

| - qtende;
2- qtende com

excelêncio,

NotqMóx¡mq:oq2

2b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do lic¡tonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desier no sociedode.

lUIOUllllO r¡ Quoliflcoçôo Técnicc do Equipe de Profissionois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itent
12.2.1 (112.2.3

O q 5 pontot

&pedén.¡d froflrlondl
Tdbeld frópds

'-ì l-t.-
/, ö)

tUlCuftlfO t¡ Estruturo Físico - instoloções, ínfroestruturo e recunos moteriois

Adequoçõo dos instoloçöes, dc infrqestruturo e dos
recursos moter¡o¡s que estorôo ò dkposiçõo do
execuçôo do contrcto.

o - nõo ctende;
| - qtende;

2- qtende com
excelênclo.

NotqMóx¡mq:oq2

Z
tUfOU$llO ar Slstemótico do relqcionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
proporto pelq licitonte, em suo soluçöo (viobilídode
de implementoçöo, efetividqde dos meior e procersot
e demois formos que comprovem o copocidode de
otendimento dq empreso).

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

excelênciq.

NotqMóximqrOo3

2
tÜlOUltlfO f¡ Discriminoçöo dos informoções de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,

ouditorio de circuloção, controle de mÍdio e outros ferromentot

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromento¡ utilizqdos poro prestoçöo dos serviços;

o - nôo qtende;
1q2-qtende;
3- qtende com

excelêncio,

NotoMóx¡mq:oo3

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

|UEIOIAL A rcrr¡ {o¡ ¡ulqrr¡Èctt,r,r,a.l 4c, ts
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Concorrêncio ns o?2o17 r Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o na t58.449l2ots

Avolioçôo de Proposto Técnicq * VIA IDENTIFICADA - INVóLUCRO Ne 3

Licitonte: /2{F
Membro do L a t'1

cú$lrot, vllor CilililO' loffiulçlo tola

o) Conlirtêncio dos reloções de couso e efeito entre o
desafio ou problemo o rer resolvido e o soluçõo
propoito;

b) Evidêncio de plonejomento do roluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos rcluções;

c) Releruôncio dos resultodos obtidos, com
criqtividode e clorezo.

o - nüo qtende
to2-qtendêpouco;

3-4-qtende
5 - c¡tende com

excêlênciq,

NotoMóxlmo:oo5

o) Copocidode de ¡íntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre desofio e soluçöo
crictivo;

o - nõo dtende
1o3-otende

pouco;
4oó-qtende
medionomente;
7o8-otende

k¡em;
9o10-otende
com excelêncio.

d) Eficócio de rcluções e resultodos opontodos.

NotoMóximo:OolO

tulfOf Ltt ¡omodo¡:ubqueritolt e2 /Z
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Concorrêncio n9 o2l2o17 * Licitoçöo Publicidode SUBSECOM * Proce¡so ng 15e.44gl2o1s

Avolioçôo de Proposto Técnico * VtA |DENTIF|CADA - |NVóLUCRO Ns 3

/2 t ,çtü
Totql de 1zLicitonte:

Membrodocomissöo: /- ¿= O¡,/O/¿- "1,/L

QUt llo'l vaton cnrtnpl Doxtu çÅo xoÍa

llllQUltllO r¡ Þrlnclpois Oientø

o) Þorte, trodiçöo e conce¡to dos clientes otuois dq
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuqis do licitqnte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedqde.

o - nõo otende;
I - ot€nde;

2- qtende com
excelênciq.

NotoMóx¡mq:oo2

Z
tllOllltll0 Ì Qucllficoçôo Técnico dc Equipe de Þrofissionais.

Cólculo oritmético com bqse nqs regros dos itens
12.2.1 a12,2.3

O o 5 pontot

&per¡ênclo Prof¡lonol
Tabela Própriq

NotqMóximorOq5

3,4 Z
,ÐOllIllO t¡ Estn¡turo Frsico - lnstolüçðes, lnfro$tn¡turo e recur¡o¡ moterioi:

Adequoçöo dos instoloções, dq infroestruturo e dos
recursos moterio¡s que estoröo à disposição do
execuçôo do controto.

O - nôo otende;
I - qtende;

2- otende com
excelênclo,

NotoMóx¡mo:Oo2

Z
,llCl[¡lIO ar Sistemótico do relocionomento e¡rtre o TUBSECOM e s CONTRATADA

Adequoçôo do sistemático/operocíonolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçðo, efetividode dos meios e processos
e demois formos que comprovem o copocidode de
otendimento do empreso).

o - ndo qtende;
1o2-dtendet
3- otende com

excelênc¡q.

NotoMóximq:Oq¡

->
.J

,ulc¡[trro & Dixrlmincçôo dos informoções de morheilng, dos pesqulsos de oudíênciq,
ouditorio de circuloçõo, controle de mídÍo e outros ferromeritos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçóo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçdo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o clíente com
tois ferromentos.

o - nõo qtende;
lo2-qtend€;
3- qtende com

excelênc¡q.

Móximo: o o 3

3
tUEfOtAL 2. ronc do¡ tubqse¡Èoat,z,a,4al' /s-/z
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Licitonte:

Concorrêncio ne o2l2o17 * LicitoçÕo Publicidode SUBSECOM * Processo ne 1sÌ,44gl2o1s

Avolioçõo de Proposto Técnicq * VtA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

12,, 
^,/ 

ü
¿ ,t/¿2/LMembro do C2...1-.2 L.")

QUI'EO' 
' 

VALOI €rfilrtot DlOXTUAçÄO xoÍa

tÜlOUltltOl¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloções de couso e efeitorentre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o soluçõo
proposto;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçõo dos soluções;

c) Relevôncio dos resultodos obtidos, com criotividode
e clorezo.

o - nõo otende
lo2-qtende

pouco;
3-4-qtende

5 - stende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo5

,tllCüttllO fr Relqto de Soluçôo de Probleynq¡ de Comunicoçõo

q) Copocidode de sÍntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçõo
cr¡otivo;
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d) Eficócio de soluçõet e resultodos opontodos.

O - nõo otende
1o3-otende

poucoi
4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
golo-otende
com excelêncio.

NotqMdximo:ootO

tUBfOlAt t t romodo¡rubqueritojt e2 //
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Concorrêncio ns O2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ns 159,44912015

Avoliaçöo de Proporto Técnico * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ns 3

Licitonte:

2 'F-z >t5
Totol de 7

Membro do /, e o¡¡ot ¿-

QUt$¡Ot/ v Lon cnlrÊRro, DOXfUAçlO xoIA

2

ob

t
ÂIFa¡â
ËIe
ú(¡I
l,
.l

o
o
o

6
Èoo
ô
!
o
t

tUlOUlttl0 l¡ Principois Clientes

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

1 - qtende;
2- qtende com

excelênc¡o.

NotqMóximo:oo2

2
b) Conceito dos produtos e ou serviços doe clientes
otuois do l¡c¡tonte no mercodo ou relevôncio dq
otuoçöo desses no sociedode.

tUlOUltllO t¡ Quolificoçöo Técnico do Equipe de Profissíonois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos iten¡
12.2.1 o12.2.3

O o 5 pontot

E¡pedênciq Prolrionol
Tob€ld Própdd

NotoMóx¡mq:oo5

2,?8
tUfCUülÎO l¡ Estruturo Físico - instoloções, ínfroestruturo e recursos moter¡ois

Adequcção dos instoloçöes, do infroestruturo e do¡
recunos moteriois que estorôo ô dispo:içõo do
execuçõo do controto.

o - nõo qlende;
1 - qtende;

2- otende com
excelênc¡o.

NotqMóx¡mo!Oq2,z

tUlOUltlÍO a¡ Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
propostq pelq licitonte, em suo soluçôo (uiobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meios e processos

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

o - nôo qtende;
lq2-qtende;
3- qtende com

excelênc¡o.

NotoMóx¡mo:oq3

''2
./

tUlOUltlfO $ Discriminoçôo dos ínformoções de morheting, dos pesquisos de oudíêncio,
ouditorio de circuloçõo, controle de mídio e outros ferrqmentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentqs utilizodos poro prestoçôo dos serviços;

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

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

2b) Efetiuidode e relevôncio no demonstroçdo dc
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferrqmentos.

tUllOlAL A ¡c¡rc Io¡ ¡ulq¡¡c¡ltcttrzrtra.t /o,q8
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lUlOÜltllO tr Repertório

o) Consistêncio dos reloções de cquio e efeito entre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o solução
proposto;

o - nôo ctende
1d2-qtendepouco,

3-4-qtende
5 - qtende com

excelêncio.

NotoMóx¡morOos

Jb) Euidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolídode no execuçôo dos soluções;

c) Relevôncio dos resultodos obtidos, com
criotividode e clorezo.

tUlOUltlÍO l¡ Reloto de Soluçõo de Þroblemos de Comunicoçõo

o) Copocidode de ¡ínte¡e;

O - nõo otende
1o3-stende

pouco;
4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9olO-atênde
com excelêncio.

NotoMóximo¡Oo10

b) Clorezo e objetividode;

c) Concctenoçöo lógico entre desofio e soluçöo
criotivo;

d) Eficócio de soluçöes e resultodos opontodos.

tUBfOfAL 3 I ¡omodorrubquet¡torl e2 4o


