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o) Acuidode, obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dos onóli¡e¡ reolizodo¡;

O - nõo atende
lo3-qtendepouco,

4o6-atende
medionomente,

7o8-otendebem;
9 a lO - qtende com

excelêncio.

NotqMóximoroolo

1cb) Compreensöo dos ínformoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

,llOlttlÌO ù Estrotégio de Comunicoçöo Publicitóriq

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçõo exporto no
Anexo l;

O - não otende;
1o3-qtendemuito

pouco;

4dó-otende
pouco;

709-otende
medionûmente,
lOo13-stende

relotivomente bem;
14 017 - atende bem;
18 o 20 - otende com

excelênciq.

NotoMóximo:Oq20

/g
b) Amplitude e odequoçõo do¡ desdobromentos positivos do
conceito proposto no roluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicccionol
demonstrodo¡ no ertrotégio de comunicoçðo opresentodo no
desofio;

d) Copocidode de orticuloçöo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumento¡ demonstrqdo¡
robre o cliente, seu público olvo e o soluçõo e¡colhido,
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o) Adequoçöo do ¡deio criativo ofertodo oo cliente,
con¡iderondo ¡uo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

O - nõo stende;
1o6-otende
mu¡to pouco;

TolO-otende
pouco

11o14-otende
medionomente;
15o18-stende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoM6ximo:Oo25

2o
b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivos, projeto¡, oções e progromos do Governo;

c) Originolidode, cristividode, simplicidode odequoçõo,
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre o¡ otividode¡ dq SUBSECOM e ¡uo
inserçõo no¡ contextos ¡ociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodor.

tUtOUltllO a¡ l¡tn¡td¡ do ffillr r Xa. ffiü.

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notqdomente dos
hóbitos de con¡umo, e clorezo quonto o e¡te tópico;

o - nõo otende;
to3-otende
muíto pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-atende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

b) Entendimento quonto oo público-olvq con¡i¡têncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dot
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demon:troçóo efetivo de economicidode do soluçöo do
desofio, no oplicoção do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

IUBIOIAL ft ¡onrcdc¡¡¡¡Lcrc¡l¡c¡ r,ùrca ó2
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o) Acuidqde, obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dos onólires reolizodo¡;

O - nöo stende
lo3-otendepoucot

4a6-otende
medionqmente;

7o8-otendebem;
9 o lO - otende <om

excelêncio.

NotoMóxima:oolO

,6b) Compreenrõo dos informoções contido¡ no Ano<o l;

c) Clcrezo e objetividode.

tUlOUt llO fr E¡trqtégiq de Comunicoçõo Publicitóriq

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçõo exposto no
Anexo l;

o - nôo otende;
lq3-atendemu¡to

pouco;
4o6-otende

pouco;
7cr9-otende

medianomente;
lOo13-otende

relotiuomente bem;
14 o 17 - otende bem,
18 d 20 - qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:od20

/-'l
b) Amplitude e odequoçdo dor de¡dobromentos positivos do
conceito proposto no soluçöo opre¡entodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no ertrotégio de comunicoçõo oprerentodo no
desofio;

d) Copocidode de orticuloçöø obrongêncio, pertinêncio,
profundídode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
sobre o cliente, seu públíco olvo e o roluçöo escolhido.
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,UlCUttllO tr ldeio Criqtivo

o) Adequoçôo do ideio criqtivo ofertodo oo cliente,
considerondo ¡uo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

O - nõo otende;
1o6-otende
muito pouco;

7o10-qtende
pouco

11o14-otende
medionomente;
15o18-qtende
relqtivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio,

NotoMóximo:Oa25

¡/¡)J¿)

b) Entendimento sobre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetos, cções e progromo¡ do Governo;

c) Originolidode, criatividode, ¡implicidode, odequoçõo,
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or qtiv¡dode¡ do SUBSECOM e ¡uo
interçöo noi contextor sociol, odmini¡trqtivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dor soluçöes opre¡entodo¡.

tü¡OUttlrO ¿¡ t¡lrr¡6ri¡ do ffiür r X¡. ffiaL

o) Conhecimento técnico demonstrodo, notodomente do¡
hóbitos de con¡umo, e clorezo quonto o e¡te tópico; O - nôo otende;

lo3-otende
muito pouco;

4o6-otende
poucoi

7o9-otende
medionomente;
1Oo13-atende

bem;
14o15-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

/Z
b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidcdes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do loluçõo do
de¡ofio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

IUBIOÍAL t¡ ¡cn¡dott¡úq¡¡crltc¡ t,z,rG a 5¿
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Concorrênciq n9 o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne 15g.449l2ots
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ú //)

/ UALOT crnlrrot roffiuaçao xola

t[lO[llfiC t¡ Rociocínio Bósico

o) Acuidode cbrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dor onólises reolizodos;

b) Compreensõo dos informoções contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode,

O - nõo qtende
1o3-qtendepôuco;

4o6-otende
medionqmente;

7o8-ctendebem;
9 o 10 - otende com

excelôncio.

NotqMóximorOotO

fgfeU![]þ a Estrctégio de Çomunicoçöo PubticÈóris

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçöo exposto no
Anexo l;

b) Amplitude e odequoçöo dos desdobromentos positivos do
conce¡to proporto no soluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodo¡ no estrotégio de comunicoçöo opresentodo no
desofio;
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d) Copocidode de orticuloçõo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçõo escolhido.

O - nõo otende;
1o3-qtendemuito

poucoi
4o6-qtende

pouco,

7o9-qtende
medionomente;
lOo13-qtende

relctivomente bem;
14d17-otende

bem;
18 o 20 - qtende com

excelêncio.

NotqMóx¡mqroo20

/s
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Concorrênciq na o2Þo17 * Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Þrocesso ne t58.449l2ot5
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, UALON cnlllnþt POXTUA9¡O tota

ttrlOlttno Ì Heio Criotivq

o) Adequoçõo dq ideio criqtivo ofertodo oo cliente,
considerondo suo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

b) Entendimento sobre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetos, oçöer e progromos do Governo;

c) Originolidode, criqtividode, simplicidode, odequoçõq
pertinêncic e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) peÈinêncio entre os otividodes do SUBSECOM e suo
inserçõo nos contextog socioL odministrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dqs peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos.

O - nðo otende;
fo6-atende
muito pouco;

7o10-qtende
pouco

11cl14-qtende
medionomente;
15of8-otende
relqtivomente

bem;
19o2l-otende

bem;
22o25-qtende
com excelêncio.

NotqMóximo:Oo25
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tUl0tttllO l¡ f*rdôC¡ dr 5t¡ r XÕr $tr

o) Conhecimento técnico demonstrodo, notodomente dos
hóbitos de consumo, e clorezo quonto o este tópico;

b) Entendimento quonto oo público-olvo, consistêncio do
soluçðo opontodo pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demon*roçõo efetivo de economicidode do soluçõo do
desofiq no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

O - nõo otende;
1o3-qtende
muito pouco;

4oó-otende
pouco;

7o9-otende
mediqnomente;
10o13-otende

bem;
14o15-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:oots
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o) Acuidode obrongêncio, pertinêncio profundidode e
releuôncio do¡ onóli¡es reolizodos;

O - não otende
to3-otendepouco;

4o6-otende
med¡onqmente;

7c8-ctendebem;
9 q lO - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:odlo

7b) Compreensöo dos informoções contidor no Anexo l;

c) Clorezo e objetiuidode.

tûfO¡ttlfO ù E¡trqtégia de Comunicoçôo Publicitório

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçõo o(porto no
Anexo l;

o - nöo qtendet
1o3-stendemuito

pouco;
4q6-otende

pouco;
7a9-atende

medionomente;
tOo13-otende

relotivqmente bem;
14 q 17 - otende bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio.

NotdMúximo:Oo20
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b) Amplitude e odequoçõo dos de¡dobromentos poritivor do
conceito proporto no soluçöo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demon¡trodos no estrotégio de comunicoçõo opresentodc no
desofio;

d) Copocidode de orticuloçöo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumento¡ demonstrodo¡
¡obre o cliente, leu público olvo e o soluçöo escolhido.
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o) Adequoçõo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
con¡iderondo suo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

O - nöo otende;
1o6-atende
muito pouco;

7o10-otende
pouco

11 o14-atende
medionomente;
15o18-qtende
relqtivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

2't¿L

b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivor, projetor, oçõer e progromor do Governo;

c) Originolidode, criqtividode, rimplicidode odequoçöo,
pertínêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os stividode¡ do SUBSECOM e ¡uo
inserçóo no¡ contexto¡ sociol, odmini¡trativo e econômico;

e) Exequibilídode e economicidode dos peçot e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dor loluçõer oprelentodos.

tUtOUltlÌO ¡ft lñrtórtr Je ffidr c I¡o Xör

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente dot
hóbito¡ de consumo, e clorezo quonto o e¡te tópico; O - nõo qtende;

lo3-otende
muito pouco;

4o6-qtende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

/4b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonltroçõo efetivo de economicidode do loluçôo do
de¡ofio, no oplicoçöo do verbo, conjugodq com
odequoçôo e otim¡zoçöo de reu oproveitomento.

IUBIOIAL l¡ ¡cnrc do¡ ¡rúq¡¡o¡ño¡ t, r, , e a r/
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t8lOlltllO l¡ Raciocínio Bó¡ico

o) Acuidode, obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dos onóli¡es reolizodos;

O - nõo otende
tq3-ctendepouco,

4q6-otende
med¡onomente;

7q8-otendebem;
9 a lO - otende com

excelêncio.

NotoMóx¡moroalo

)b) Compreensöo dos informoções contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tllO!úffO ã Estrqtégiq de Comuniccçöo Publtcitórlo

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçöo exposto no
Anexo l;

O - nõo qtende;

lo3-otendemuito
pouco;

4o6-otende
poucoi

7o9-ctende
medionomentet
lOo13-crtende

relct¡vomente bem;
14 o 17 - qtende bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio.

NotoMáx¡mq:oo20

/o
b) Amplitude e odequoçõo dos desdobromentos positivos do
conceito proposto no soluçöo opre¡entodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demon¡trado¡ no estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
de¡ofio;

d) Copocidode de orticulcçõo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumento¡ demon¡trodos
sobre o cliente, seu público olvo e o loluçõo escolhido.
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tuloultlfo & ldeiq Criotiva

o) Adequoçôo do ideio criotivo ofertodo oo clientg
con¡iderondo ¡uo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

o - nôo otende;
1o6-otende
muito pouco;

7o10-otende
pouco

11ot4-otende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

44

b) Entendimento sobre o público olvo linguagem,
objetivos, projetor, oções e progromos do Governo;

c) Originolidode, criotividode, ¡implicidode, odequoçõo,
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or ctividode¡ dq SUBSECOM e ¡uo
inserçõo nor contextor rociol, odmínirtrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodor.

,UlOUttltO,& tÈrrråil¡ de ffiür ¡ llÕo ffiü.

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente do¡
h6bito¡ de con¡umo, e clorezo quonto o e¡te tópico;

O - nöo otende;
1o3-atende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
10o13-qtende

bem;
14o15-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

b) Entendimento quonto oo público-olvo, consi¡têncio do
roluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dot
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do loluçöo do
de¡ofio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizqçöo de leu oproveitomento.

TUBIOTAL l¡ torn¡dc¡ ¡rúqr¡c¡ltct t,r,rea 4_(
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Concorrênciq ne o2l2o17 * Licitoçöo Publicidode SUBSECOM * Proce¡so na tsg.449l2o15

AvolioçÕo de Proposto Técnico * vtA NAO |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne l

43
do a,^-/CI

Totol de Pontos:

'44 ¿'1

/ UALOT crtrlrtot DOffiüAgaO rota

t0lOlllt-llO lr Rqclocínio Bó¡lco

o) Acuidodø obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dss onólises reolizodos;

b) Compreensöo dos informoções contidor no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

O - nôo otende
1o3-otendepouco;

4o6-dtende
medionomente;

7o8-otendebem;
9 d lO - stende com

excelêncio.

NotqMóximo¡ooto

tUloUltllO r. Ertrctéglc de Comunicoçõo Publicltórta

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçõo exposto no
Anexo l;

b) Amplitude e odequoçõo do¡ desdobromentos por¡tivor do
conceito proporto no soluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demon¡trodos no ertrotég¡o de comunicoçöo opresentodo no
desofio;
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d) Copocidode de orticuloçõo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio do¡ orgumentos demon¡trodos
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçõo escolhido,

O - nôo qtende;
1o3-otendemuito

poucot
4oó-qtende

pouco;

7o9-qtende
medionomente;
'lOq13-dtendè

relotivomente bem;
14o17-otende

bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo20
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Concorrêncio nQ o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo nQ 1s1.44gl2o1s

Avolioçõo de Proposto Técnicq * VtA NÃO tDENTtFtcADA - |NVóLUCRO Ne r

/,t)

ooro^rrruo, /l 2rn/"? /z- / o,,.t't t<

, VALON cnlrÊnþ, DOXTUA9ÄO ltota

tU¡O¡frllo ¡ ldeis Criqtivo

o) Adequoçöo do ideio cridtivo ofertodo oo clientg
considerondo suo quolidode de órgõo centrol do 5ICOM;

b) Entendimento sobre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetos, oções e progromos do Governo;

c) Originolidode criatividode, simplicidode odequoçõq
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os otividodes do SUBSECOM e suo
inserçõo nos contextos sociol, odministrqtivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos.

O - nõo qtende;
1o6-qtende
muito pouco;

7o10-qtende
pouco

11o14-dtende
medionomente;
15q18-otende
relqtivomente

bem;
19q21-otende

bem;
22q25-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo¡Oo25

1S

lUlOlllllO.r lti¡dtr d. *ih ¡ Xå. ffit

o) Conhecimento técnico demonstrodq notodomente do5
hóbitos de consumo, e clorezq quonto o elte tópico;

b) Entendimento quonto oo público-olvo, consistêncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dqs
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do soluçõo do
desofiq no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçôo e otimizoçôo de seu oproveitomento.

O - nõo otende;
1o3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco,

7o9-atende
mediqnomente;
lOof3-otende

bem;
14cl15-atende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oot5

11

IUBIOIAL t¡ rcrncdcttr¡bque¡ltcr trzrte¿¡ Ís



folhã 1/s

Concorrênciq na o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne tsg.449l2o15

Avolioçöo de Proporto Técnico I VtA NAO |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne l

Licitonte:

-4 .../q'/
Totol de Pontos: I .J-

Membro aoco^rrruo, / Ë f) A/Ô /'L

QUErlrOt 
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calon cnltÊn¡ot DOXTUAçaO xora
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tUlOltttlO l¡ Rqcíocínio Bó¡ico

o) Acuidqde, obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dos onólises reolizodo¡;

O - nôo qtende

la3-otendepouco,
4o6-atende
mediqnomente;

7o8-qtendebem;
9 o 10 - atende com

excelêncio.

NotoMóximq:OqtO

b) Compreensöo dos informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tûfQUttltO f. E¡trqtégiq de Comunicoçõo Publicitório

o) Entendimento ¡obre o objet¡vo de comunicoçôo exporto no
Anexo l;

o - nõo otende;
lo3-atendemuito

pouco;
4oó-atende

pouco;
7o9-c¡tende

med¡onomente;
loo13-otende

relqtivomente bem;
14 a 17 - otende bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo20

b) Amplitude e odequoçõo do¡ desdobromentos poritivor do
conceito propoJto no soluçöo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no ertrotégio de comunicoçõo opresentodo no
desofio;

d) Copocidode de orticuloçõo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumento¡ demon¡trodo¡
¡obre o cliente, seu público olvo e o soluçöo ercolhido.
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@vERño m EsI moE sÃoÞallo

Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne ts8.¿t49l2o15

Avolioçõo de Proposto Técnico r Vn NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ns l

Licitonte: I
Membro do /.L

outttrot , vator crfilrþt DOrruaçÄo ltota

1
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F-U-J¡
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tUlOOfrlÎO r ldelq Crlativo

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
considerondo ¡uo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

o - nõo qtende;
1o6-otende
mu¡to pouco;

TolO-otende
pouco

tlo14-stende
medionomente;
15o18-atende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

b) Entendimento ¡obre o público oluo, linguogem,
objetivor, projetos, oçöer e progromo¡ do Governo;

c) Originolidode, crictividode, simplicidode odequoçõo,
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os stividode¡ do SUBSECOM e suo
inserçõo nor contextor roc¡ol, odm¡nirtrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dor peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dot rcluçöer opresentodor.

tU¡OUltlÎC ar ttto¡d¡ ae ffill¡ r tltr Sdr

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente dos
hóbito¡ de con¡umo, e clorezo quonto o e¡te tópico;

O - nõo otende;
1o3-otende
muito pouco;

4o6-qtende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
lOo13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

(o
b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡htêncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dor
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçöo efetivo de economicidode do soluçõo do
de¡ofio, no opliccçõo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçöo de seu oproveitomento.

IUBÍOIAL ll ¡cncdo¡¡rúqlc¡llotr2,tct 4I
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@vÊRNo oo Êsram DE sÃo PÂuLo

Licitante:

Membro do

Concorrênciq ne o2l2ol7 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ne 158.44912015

AvolioçÕo de Proposto Técnicq * VtA NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ne 1

Totol de

€O ¡/C

QÜI'¡TO' 
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UALOR cn¡rÊnrot POrruaçao xora
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lûlOûttllO l¡ Rociocfnio Bó¡ico

a) Acuidode obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dqs qnólise¡ reolizodos;

O - nõo otende
lo3-otendepouco,

4q6-otende
med¡onomente;

7o8-otendebem;
9 q lO - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:OalO

vb) Compreensöo dos informoçöe¡ contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tllO!$lrO ù Estrotégiq de Comunicoção Publicitório

o) Entendímento sobre o objetivo de comunicoção exposto no
Anexo l;

o - nöo qtende;

ld3-otendemu¡to
poucot

4o6-qtende
poucot

7o9-otende
mediqndmente,
lOo13-atende

relat¡vamente bemt
t4 o 17 - atende bem;
l8 o 20 - otende com

excelêncio,

NotoMóxims:Oo20

lo
b) Amplitude e odequoçôo do¡ desdobromentos positivos do
conce¡to proposto no roluçöo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no ertrotégio de comunicoçõo opresentodo no
desqfio;

d) Copqcidode de orticuloçöo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrqdo¡
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçðo escolhido.
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SUSÉCRãÆhOEMUII(ú

Concorrência ne o2l2ol7 * Licitoçöo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o na ÉB.rt49l2ot5

Avolioçõo de Proporto Técnico * vlA NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ne I

Licitonte:

Membro do

QUI$10' 
' 

Iral.ot cntrllrtot POXfUAçaO llo¡a
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a-¡{F-t-¿tIt
oII,|a
U-a
DIol,
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o
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o
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-þo

,Ufoûfrllo & ldeio Criqtiva

o) Adequoçõo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
con¡iderondo suo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

O - nöo qtende;
lo6-otende
muito pouco,

7o1O-otende
pouco

11o14-qtende
medionomente;
15o18-otende
relqtivomente

bem;
19o21-qtende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oozs

,5

b) Entendimento sobre o público olvo linguogem,
objetivol, projetor, oções e progromor do Governo;

c) Originolidode, criotividode, simplicidode, odequoçóo,
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os qtividode¡ do SUBSECOM e ¡uo
inrerçõo noi contextos sociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dot peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dor:oluçõet opresentodcs.

tUlOUltllO a¡ lrtrd¡d. ¿. ffiö¡ r XÕo ffiür

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente do¡
h6bitos de con¡umo, e clorezo quonto o este tópico; O - nõo qtende;

1o3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
lOot3-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

/ob) Entendimento quonto oo público-olvo con¡i¡têncio do
soluçõo opontodo, peÊinêncio e oproveitomento dor
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonrtroçõo efetivo de economicidode do soluçöo do
de¡ofio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçõo de seu oprove¡tomento.

IUBIOÍAL ft ¡cnrc do¡ rrlqlcrllcr t, r, , c I 4t
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Concorrêncio nQ ozl2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ne ls}.44glzols

Avolioçöo de Proposto Técnico * vtA NÃO tDENTtFtcADA - INVóLUCRO Ne l

4zTotol de

ooro^,rruo, /!Ë On/O /Z

Í UHlrO' / UALOI cr¡ülr¡o, Ploxfl¡açÅo XOTA

tUÞllllllO lr. Rsciocínio Bó¡ico

o) Acuidode qbrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dos onóliset reolizodos;

b) Compreensõo dos informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode,

O - nõo otende
1q3-qtendepoucot

4d6-otende
medionomente,

7o8-qtendebem;
9 o 10 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo!OolO

aU

ttloUttllo 3 E¡trotégis de Comunicoçðo Publtcitdris

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçöo exposto no
Anexo l;

b) Amplitude e odequoçðo dos de¡dobromentor poritivor do
conce¡to proposto no soluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demon¡trodos no ertrotégio de comunicoçõo opresentodo no
desofio;
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d) Copocidode de orticuloçõo, obrongêncio, pertinêncicu
profundidode e relevôncio dos orgumentos demon:trodos
¡obre o cliente, seu público olvo e q solução escolhido.

O - nôo dtende;
1q3-otendemuito

pouco;
4o6-qtende

pouco,
7o9-otende
medionomente;
lOo13-dtende

relotivomente bem;
14o17-qtende

bem;
l8 o 20 - qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo20

/z
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Concorrênciq ne o2l2o17 * Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Procesro ne 159.449l2ots

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

//

/ t.0,4,ro,,'Z-
dcf LomrStoo: t: ô -L.L ¿4

/ uaton cnlrlnþt DOrruaçÃo trota

tUloût lto tû ldelo Crlqtivo

o) Adequoçöo do ideio criqtivo ofeÉodo oo cliente,
considerondo suo quolidode de órgôo centrol do SICOM;

b) Entendimento sobre o público olvo, linguqgem,
objetivos, projetos, oçöes e progromos do Governo;

c) Originolidode, criqtividode, simplicidode, odequoçõq
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or qtividodes do SUBSECOM e suo
inserçõo nos contextos socioL odministrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos.

O - nôo qtende;
1o6-otende
muito poucoi

7o10-atende
pouco

11o14-qtende
medionomente;
15o18-atende
relotivomente

bem;
19o2'|-otende

bem;
22o25-stende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

/2

lDlOItlllO l¡ &h*ó¡Ú¡ dr Ít¡ o llåo *tr

c) Conhecimento técnico demonstrodo, notodomente do¡
hóbitos de consumo, e clorezo quqnto o este tópico;

b) Entendimento quonto oo público-olvq consistêncio do
soluçõo opontodq, pertinêncio e oprove¡tqmento dos
opoÈunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do soluçõo do
desofio, no oplicoçÕo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

O - nõo otende;
1o3-qtende
muito pouco;

4o6-qtende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
1Oo13-qtende

bem;
14ot5-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

/o

tUBtOfA! l¡ tcrn¡ dct ¡nbq¡o¡ltcr tt i t e I 42
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Concorrênciq ne ozl2o17 * Licitoçôo Publicidode sUBSECOM * proces¡o ne 1sg.44glzo1s

Avolioçõo de Proposto Técnico i VtA NÃO ¡DENT|F|CADA - |NVóLUCRo Ne I

1//
Totol de

do / /--U-e 2- L--l

/ valor crfttrþt eoxfliaçao xota

tUlO[ünC ü Rqctocfnio Bó¡ico

o) Acuidode obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio dos onólkes reolizodos;

b) Compreensôo dos informoçöes contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

o - nõo ctende
1o3-otende

4o6-dtende
medionqmente;

7o8-atendebem;
9 o 10 - qtende com

excelêncio.

OolONoto

IUIOUttllO r. E¡trqt6g¡q de Comun¡coçõo publícitório

o) Entendimento ¡obre o objetivo de comunicoçõo exposto no
Anexo l;

b) Amplitude e odequoçöo dos desdobromentos positivos do
conceito proposto no soluçõo opresentodo; :

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
desofio;
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d) Copocidode de orticuloçõø obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodo¡
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçõo escolhidc.

O - nöo otende;
lo3-otendemuito

poucoi
4o6-otende

pouco;

7o9-otende
medionomente;
lOo13-otende

relqtivomente bem;
'l4oU-otende

bem;
18 d 20 - qtende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo20



folhâ 212

lÐ

Concorrênciq ne o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne tsÌ.44gl2o1s

Avolioçõo de Proposto Técnicq * vtA NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ne I

¿o co^¡rrao, L € Ò rC'/C) /Z- û /)

/ valon cnlrÊrrot POXTUAçÄO tora

tûtOllt¡Io ls ldeio Crlqtivo

o) Adequoçõo do ideio cr¡otivo ofertodo oo cliente,
considerondo suo quolidode de órgõo centrol do 5lCOM;

b) Entendimento sobre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetos, oções e progromos do Governo;

c) Originolidode, crictividode, simplicidode, odequoçõq
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os qtividodes do SUBSECOM e suo
inserçõo nos contextos soc¡ol odm¡n¡strotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos,

O - nõo qtende;

îo6-ctende
muito pouco;

TolO-qtende
pouco

flo14-qtende
medionomente;
15o18-otende
relqtivomente

bem;
19o21-qtende

bem;
22o25-qtende
com excelêncio,

NotoMóximo:Oo25

2r

lllOlltllO ar lttrdlrt¡ d. ffid¡ r XÒ 5tr

o) Conhecimento técnico demonstrodq notodomente dos
hóbitos de consumo, e clqrezo quonto o este tópico;

b) Entendimento quonto oo público-olvo, consistêncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do soluçõo do
desofio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

O - nöo otende;
fq3-qtende
muito pouco;

4o6-qtende
poucoi

7o9-qtende
medionomente;
lOo13-qtende

bem;
14o15-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Ools

/z
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tllOltüfO l¡ Rociocínio Bó¡ico

o) Acuidode, obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio do¡ onóli¡es reolizodos;

o - nõo otende
lq3-otendepouco,

4a6-atende
med¡qndmente;

7q8-otendebem;
9 o tO - qtende com

excelêncio.

NotoMóxlmo:OolO

gb) Compreensõo dor informoções contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

t!¡Olltllo l¡ E¡trotégio de Comunicoçôo Publicitóriq

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçõo orposto no
Anexo l;

O - não otende;
'lq3-qtendemuito

poucoi
4a6-otende

pouco;
709-otende

medionomente;
loot3-dtende

relotivomente bem;
14oU-otendebem;
18 û 20 - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo20

// L,

b) Amplitude e odequoçõo dos de¡dobromentos positiuos do
conceito proposto no soluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio de comunicoçöo opresentodo no
de:sfio;

d) Copocidode de orticuloçõo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
sobre o cliente, leu público olvo e q ¡oluçõo e¡colhido.
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tulOÜltffO & Heiq Criotivo

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertqdo qo cl¡ente,
con¡iderondo suo quolidode de órgðo centrol do SICOM;

o - nõo otende;
to6-qtende
muito pouco;

TotO-qtende
pouco

11 o14-qtende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:oozs
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b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetor, oçõer e progromor do Gouerno;

c) Originolidode criotividode, simplicidode odequoçõO
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or otividodes do SUBSECOM e ¡uo
inserçõo no5 contextor ¡ociol, odmini¡trstivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dor peçol e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluçöes oprerentodor.

tUlCUttltO a¡ lr¡rdfrilrd¡ 5d¡o llÕo ffill¡

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente dos
hóbitor de conrumo, e clorezo quonto o e¡te tópico;

O - nöo qtende;
1o3-qtende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15
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b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡istêncio do
soluçöo opontcdo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçôo efetivo de economicidode do toluçõo do
desqfio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçõo de ieu oproveitomento.
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