
ldha 12g

concorrêncio ne o2l2o17 * Lícitoçöo Publicidode SuBsEcoM * Proce¡so ns t58.¿149l2o15

Avolioçõo de Þropostc Técnico * VtA IDENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

C (-' e Totol de
r')

Licitonte:

Membro do

QUIütot / rraLon cnllÉRrot DOXTUIçÄO xora

tUtOUltlÍO t¡ Principois Clientes

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

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

o - nöo ctende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóx¡mq¡Oo2

o
,<t

tUl0UllllO tr Quolificoçôo Técnícc do Equipe de Þrofi¡sionois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 Cl12.2.3

O o 5 pontø

&ped¿n.¡o froflr¡onsl
Tdbêld Própno

NotoMóximqroo5

I lo
IU¡QUltllO t¡ Estruturo Frsico - instoloções, infroestruturo e recursos moteriois

Adequoçóo dos instoloções, do infroestruturq e dos
recursos moteriois que estorôo ò disposíçöo do
execuçôo do coñtroto.

o - nõo qtende;
| - qtende;

2- olende com
excelêncio.

NotqMóximo¡Oq2

.L
tUtOûllllO a¡ Sistemóticq do reloc¡onqmento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suc soluçdo (viobilidcde
de implementoçöo, efetividode dos meios e processos

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

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

excelêncio.

NotqMóximq:oo3

2r
lUloÜftlfO ¡¡ Discriminoçûo do: informoçóes de morheting, dos pøquisos de oudiêncio,

ouditorio de circuloçôo, controle de mídio e outros fenomento¡

o) Utilidode otuolidqde, pre5tezo e eficócio dos
ferrqmentos utilizodos poro prestoçôo dos serviços;
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b) EfetÌvidode e relevôncio no demonstroçôo do
copocÌdode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

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

excelênc¡o.

NotqMóximoroq3

)

tUBfOfAL A tc¡n¡ do¡ tull¡rrltott,z,r,4.l 0(i)I r/
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Concorrênciq ns o2l2o17 * Licitoção Publicidode SUBSECOM ' Proce¡¡o ne 158.¿t49l2o15

Avolioçöo de Proporto Técnico VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO NS 3

Licitonte: L C€
Membro do

QUI'ITO' 
' 

VALON cnlÎÊnrot POXTUAçÅO toïa

tUlQültllOl¡ Repertório

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

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

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

o - nöo stende
1q2-qtendepouco;

3-4-stende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximdrod5

u

tulOÜlt]lO l¡ Relqto de Solução de Problemos de Comunicoçôo

q) Cqpocidode de ¡íntese;

b) Clorezo e obietividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçõo
críotivo;
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d) Eficócio de soluçõer e resultodos opontodor.

O - nöo qtende
1o3-otende

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

k¡em;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

I

tUlfOlAL t I romodorrubquetitqr e2 ll



lotha 12&

Concorrênciq ne O2l2O17 * Licitoçõo Publicidode SUBtECOM * Proce¡so ns 158.44912015

Avolioçõo de Proposto Técnico r VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

ticxontet C' >€ (øfir
Totql de

Membrodo 
^^o*":@

Qutt[ot, ualon cn¡ranþt Dorfu çlo xota

tUlOUltllO tr Prlncipois Cllentes

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

b) Conceito do: produtos e ou ¡erviços dos clientes
otuoi¡ do licitonte no mercodo ou reler¡ôncio do
otuoçôo desses no sociedode,

o - nõo otende;
| - ctende;

2- qtende com
excelêncio.

NoìoMóximo:oq2

)/

tUlOUltÍO fr Quolificoçôo Técnico do Equipe de Proflssionols,

Cólculo orítmético com bose nos regro¡ dos itens
12,2.1 o12.2.3

O a 5 por¡tõ

ExpeÈftla Pþfirlond
Iobêlo Própda

NotqMóx¡mo:Oo5

ç

tU¡QUúnO lr Estn¡turo Frsicc - lnstoloções, lnfroestruturo e rêcursor mcteriqir

Adequoçdo dcs instoloções, do infroeJtruturo e dos
recunos moterioi: que estorüo ù dÌsposiçöo do
execuçôo do controto

o - nõo ctende;
| - qtende;

2- otende com
excelêrc|o.

NotoMóx¡mq:oq2

2J

tUaOU¡tAO ar Sistemótico do relocionomento entre o SUB'ECOM e o CONTRATADA

Adequoçôo do sietemótico/operqcionolidode
proposto pelo l¡citonte, em ruo soluçôo (viobilidode
de ímplementoçõo, efetividqde dos meios e processos

e demois formos que compror.rem o copocidode de
otendímento do empreso).

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

excelênclo.

NotdMóx¡md:od3

à

tUlOUfÍfO ¡¡ Discriminoçöo dos lnformoções de morheting, dos pequilos de oudiêncio,
ouditorio de circuloçõo, controle de mídlo e outros fenomento¡

o) Utilidode, otuqlidodg prøtezo e eficócio dos
ferromentot ut¡l¡zqdos poro prestoçõo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçôo do
copocidode do cgêncio de fovorecer o cliente com
to¡r ferromèntoj.

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

excelênc¡c

NotqMóx¡mq:oo3

)

IUIIOIAL a ¡on¡ do¡ ¡¡¡lrn¡lto¡lrzrrra.J /s



lolha 2J2s

Concorrêncio ne o2t2o17 i Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ns 158.¿t49l2o15

Avolioçöo de Propolto Técnicq i vlA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ne 3

Licitonte¡ C çfl îrC- l'o /(/ (/ t¡/ rf rt*;:

Membro do

QÜl'lro" T'ALON cnfilrrot POXfUAçaO xota

tlllOlllllfOlr Repertório

o) Consistêncio dos reloções de couso e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o rer rerolvido e o rcluçöo
proposto,

b) Evidêncio de ploneþmento do roluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluções;

c) Relwôncio do¡ resultodos obt¡dos, com
cristividode e clorezo.

O - nôo crtende
lq2-ctendepouco;

3-4-qtende
5 - qtende com

excelêncio.

NotoMóx¡mq:oo5

Ll

tUlOUfrlÎO I Reloto de Soluçöo de Þroblemqs de Comunicoçôo

o) Copocidode de sínte¡e;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concctenoçôo lfuico entre desofio e soluçöo
criotivo;
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d) Eficócio de soluçöes e resultodos opontqdos.

O - nõo stende
lo3-otende

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

trem;
9o10-qtende
com excelêncio,

NotoMóximo:oolo

I

tUlfOf ttI ¡omodø¡ubqueritøt e2 lÒ
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Concorrêncio ns o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ns t58.z¡49l2ot5

Avolioçôo de Propolto Técnico i VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Licitonte: /çw',1"r+P4/ Totol de

Membro do 6t¿rt¿'t

Quttfiot/ valon cRlrtnþt POXTUAç¡O ltota

tülOUltllO tr Principois Clientes

o) Porte, trodiçôo e conce¡to dos clientes qtuois do
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do l¡citonte no mercqdo ou relevôncio do
otuoçôo desses no socíedode,

o - nõo qtende;
| - ctende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMúximo:oo2

2
IUIOUIIIÍO 2¡ Quolificoçôo Té<nico do Equipe de Profis¡ionois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 CI12.2.1

O o 5 pontot

&pedêncio Profirionsl
lqbela Pópnq

NotoMóxlmo:Oo5

), Ò:Ì

,U¡QUII!ÎO lr E truturo Físico - instoloções, Ínfroertruturq e recunos msteriois

Adequoçdo dos instoloções, do infroestruturd ê dot
recursos moter¡o¡s que eitoröo à disposiçöo do
execuçõo do controto.

o - nðo qtende;
1 - qtende;

2- otende com
excelêncio.

NotcMóx¡mq:oq2

2i
tUtCultllo ô¡ Si¡temótíco do reloc¡onomento entre o SUBIECOM e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolídode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçõo, efetividqde dos meios e processos

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

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

excelêncio,

NotqMóximo:Oo3

)

IUtOU¡tllO & Discriminoçôo dos ínformoções de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,
oudltorio de circuloçõø controle de mídio e outros ferromentos

o) Utilidode, otuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferromentos utÌlizodos poro prestoçõo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio nc demonstroçöo do
copocidode do ogênciq de fovorecer o cliente com
tois ferramentos.

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

excelênciq.

NotoMóx¡moroo3

)

tUlfOlAL A tc¡r¡ do¡ rul¡r¡c¡Èott,z,a.a.t 15/Ðr
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GOVERÈO æ ESI^M OE gO P^ULO

Concorrêncio ns o2l2o17 * Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡so ne 158.44912015

Avolioçöo de Propo¡to Técnico VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 3

Licitonte: þwl/1ø*

Membro do

QUE tÍOt 
' 

ualon cRnÊnrot POXrüAçaO xola

IUIOUIIIÍOl¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloçöes de couso e efeito entre o
dessfio ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
propoito;

b) Euidêncio de plonejomento do soluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluções;

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

O - nõo otende
lq2-ctendepoucot

3-4-dtende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóx¡md:od5

ç

tUlgÜltllO ù Relqto de Soluçõo de Problemos de Comunicoçõo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e obietividode;

c) Concotenoçöo lfuíco entre desofio e soluçöo
criotivo;
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d) Eficócio de soluçöes e resultqdos opontodos.

o - nõo otende
1o3-otende

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

frem;
9olO-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:ooto

cI

IU¡IOIAL t I :omodorrubquer¡tort e2 1(



lolha 112I

Concorrêncio n9 Q2l2O17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo n9 158.44912015

Avolioçõo de Proposto Técnico * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Licitonte: Luw Totql de

Membro do cornirraot TL ã@

QutÍrot / lraloR cn¡rÉnþt Doxfu çÄo xofa

lUlClllllO l¡ Principois Oientes

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

b) Conceito dos produtos e ou servÌços dos cliente:
otuqis do licitonte no mercodo ou relevônciq do
otuoçôo desses no sociedode.

o - nôo qtende;
t - otende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóx¡mo:oo2

.)
/)

tlllQUltllO 1r Quqlificoçôo Técnico do Equipe de Profisioncis.

Cólculo qritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 a12.2.3

O o 5 pontot

&þeriên.ia Prof brionûl
Tobeld Própriq

NotoMóx¡mq:oq5

Lr,l Y
,lllQUlrlÍO ù Estnrturs Frsico - in:tclcções, lnfroestruturr e ¡ecußor mctêríoit

Adequoçõo dos inrtolaçöes, do infroestru¡turq e dos
recursos mqteriois que estoröo ô disposiçôo do
execuçöo do controto.

o - nõo otende;
I - qtende;

2- otende com
excelênciq.

NotoMóx¡mo:Oo2

2
,UfOUftnO & Slstemótico do relocionqmento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçdo do sistemót¡co/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçôo, efetividqde dos meios e processos

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

o - nôo qtende;
1o2-qtende;
3- qtende com

excelênc¡o.

NotoMóx¡mq:Oo3

3

tufOUftllO $ Discrímincçöo dos irformcções da morheting dos pesquisos de oudiêncio,
qudftorio de circuloçðo, controle de mídio e or¡tro: ferrqmeÍ*ss

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficóciq dos
ferromentos utilizodos poro prestoçöo dos serviços;
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b) Efetiuidode e relevônciq no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentqs.

o - nõo otendej
to2-qtende;
3- otende com

excelênciq.

NotoMóx¡mo:oq3

)

IUBIOIAL ã ¡orn¡ do¡ ¡ulquc¡ftoatrzrrrlc!, l\,qv



folha 212a

Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡so ne 1sg,44gl2ots

Avolioçôo de Proposto Técnico * VIA IDENTIF|CADA - |NVÓLUCRO Ns 3

Licitonte: u$
Membro do comis¡õo: v r¿uza

QU!ilfO' / gAtot crffilrþ, DOXTUAçaO ltota

tülOUttllOl¡ Repertório

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

b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo, bem como
quolidode no execuçõo dos soluçõe;

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

o - nöo otende
lo2-otende

pouco;
3-4-otende

5 - otende com
excelôncio.

NotoMóx¡mo:od5

5

tüloultllo Ì Relqto de Soluçõo de Problemqs de Comunicoçõo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre derofio e soluçöo
criotivo;
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o - nõo otende
1o3-otende

pouco;

4o6-qtende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

d) Eficócio de soluções e resultqdos opontodos.

NotoMóximq:OolO

I'J

tUBfOIAt t I :omodorrubquerttost e2 rç



lolha 12s

Concorrêncio ns O2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ns t58.¿t49l2o15

Avolioçõo de Proposto Técnico r VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Licitonte: I't4o Wtr Totol de

Membro do

QutÍrot/ uaLon cnlltnrot DOXÍUAçÅO rorA

tUlOUltllO t¡ princlpo¡s Cl¡entet

c) Porte, trodiçõo e conceito dos clientes otuqis do
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clíentes
otuois do lic¡tonte no mercqdo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedqde.

o - nôo qtende;
t - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóxlmo:Oo2

"z

tUlOUltÍO Ì Quolifícoçöo Técnico do Equipe de Proflssionqís.

Cólculo oritmétíco com bose nqs regrcs dos itens
12.2.1 o12.2.3

O o 5 pontot

&pêdê¡cld Proflrlonal
fobelq Própds

NotoMóx¡mq:oq5

),f,
,U¡QUftnO t¡ Estruturo Físico - instoloções, infroestruturo e recußos moteriois

Adequcçôo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recunos moteriois que estoröo à di:posiçöo dc
execuçôo do controto.

o - nôo qtende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio,

NotoMóximo¡oo2

þ

,U¡OUflllO l¡ Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRAfADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte em suo soluçôo (viobilídode
de implementoçöo, efetividqde dos meíos e procesros

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

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

excelênciq.

NotqMóx¡mqroq3

),

tütOUltlfO $ Díscriminoçôo do: informoções de morheting, dol pesquisos de oudiêncio,
ouditoríc¡ de círculoçõo, controle de mídio e outrqr ferromentq¡

q) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçäo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçdo do
copocidcde do ogênciq de fovorecer o cliente com
tois ferromentos-

o - nao dende,
lq2-qtende;
3- otende com

excefênciq.

NotoMóximoroq3

ì

IUEIOIAL 2. ¡crrc dc¡ ¡ulqu¡tllottrzrrr4.t l,2tSa



lolha 22s
svssÉcRrÀM0E@!raùô

Licitonte:

Concorrêncio nQ o2l2o17 Licitoçôo Publicidode SUBSECOM r Proce¡so ne 158.449/2015

Avolioçöo de Proporto Técnicq i VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ns 3

//tpw-n
Membro do

QUEr¡¡Ot 
' 

vALOn cnlrÊnrot POrruaçÄo tofa

tUlOüttlIOt¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloçöes de cou¡c e efeito entre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o soluçõo
proposto;

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

c) Relevôncio dos re¡ultodos obtidos, com
criotividode e clorezo.

o - nóo otende
ro2-qtendepouco,

3-4-qtende
5 - otende com

excelêncid.

NotoMóx¡mo:od5

)

tUlOUltllO t¡ Reloto de Soluçðo de Problemos de Comunicoçöo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e obietividode;

c) Concotenoçôo lógico entre desofio e soluçõo
crÌotivo;
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O - nöo qtende
1o3-otende

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

bem;
9olO-otende
com excelêncio.

d) Eficócio de soluções e resultodor opontodor.

NotoMóximo:oolo

g
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Concorrêncio ne O2l2O17 * Licitaçõo Publicidode SUBSECOM * Proces:o ns 159.449/2015

Avolioçõo de Proporto Técnico * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Licironre: lt/tt u fi -ç/ø
Membrodo com o*o, 

-Y7 fu4&1

t"?Totol de

QUl'lrOT/ v Lol cr¡rtnþt Doxfu ç¡o xol^

tUlOUllllO r¡ Principois Cllentes

c) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes otuais do
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuoi¡ do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçõo desses no ¡ociedode.

o - nóo dtende;
| - otende;

2- otende com
excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo2

2r

tUlOtllrllO r¡ Quolfficoçôo T&nico do Equipe de Proflsslonois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos iten¡
Í2.2.1 (¡12.23

O o 5 pontø

kp€d¿ndo hñßlffil
fqbelo hpiq

NotoMóx¡mq:Oq5

Lr ,63
,UfQU¡tlIO l¡ Estruturo Frsico - instoloções, infroertruturo e recunos moteriols

Adequcção dos in:toloções, do infroe¡truturo e dos
recursor mqter¡ois que estoröo ò ditposiçõo do
execuçôo do controto.

o - nõo otende;
| - otende;

2- dtende com
excelênclc

NotqMóx¡mo:oo2

lUloûltllO ¡¡ Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo rcluçöo (viobilidode
de implementoçüo, efetividode dos meÌos e procesrcs
e demois formos que comprovem o copocidcde de
otendimento do emprøo).

o - nõo otende;
fq2-otendet
3- otende com

excelênciq.

NotqMóximo:oq3

2
tUfoUftffO & Discriminoçôo dos informoções de morheting dos pesquisos de oudiêncio,

ouditorio de circuloçôo, controle de mídio e outros ferromento:

o) Utilidode otuolidode, pre*ezo e eficócio dos
ferromento¡ utílizodos poro pretoçôo dos serviços;

2

o

¡
ItsaI
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6
o
o
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å

b) Efetividode e relevônciq no demonstroçöo do
copocidode do cgêncio de fovorecer o cliente com
tois feromentos.

o - nôo qt€nde,
1q2-qtende;
3- ctende com

excelênc'u.

NotqMóximq¡Oo3

)

IUIIOIAL a rcnr do¡ ¡uLrr¡ltottrrrara.a n,(,1



¡olhâ 22

sÈ

Concorrêncio ne O2l2o17 * Licitoção Publicidode SUBTECOM * Proce¡¡o ne lÍg.4/;gn0iß

Avolioçôo de Proporto Técnica r vlA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ne 3

Licitonre M ¡

Membrodo *^r*W

Qutt¡rot , t alon cn¡¡lnþt POrruaçao xota

t

I-a

tII
IIII
J

I
o
o
6
ËoÀ

{
{

tlllOUüllOtr Repertório

o) Consirtêncio dos reloções de couso e efeito entre o
deçofio ou problemo o rer resolvido e o rcluçöo
proporto;

o - nôo qtende
lq2-qtendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio,

NotqMóximûroo5

-J
b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluçöe1

c) Reler"rôncio dos resultodos obtidos, com
criot¡vidode e clorezo.

tlllOUtlffO l¡ Reloto de Soluçôo de Problemos de Comuniccçõo

o) Copocidode de síntese;

O - nöo otende
lo3-otende

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

tlem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximorOolO

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçüo lógico entre desofio e soluçõo
criotivo;

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodoe.

tUllOfAL t I romodøruþueritøt e2 /o



lolha 1 12g

Concorrêncio ne O2l2Afl * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ns 159.44912015

Avolioçõo de Proporto Técnico * VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ne 3

Licitonte: 
'P f k 2

Totol de

Membro do

outrFot / t aLoR cR¡rtn¡ot DOXfUAçÄO xora

tUlOÜltllO tr Þrincipoir Clientes

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

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

o - ndo qtende;
1 - oìende;

2- otende com
excelênciq.

NotoMóx¡mo:oq2

)

tUlOUllttO 2¡ Quolificoçôo Técnico do Equipe de Profi¡sionois.

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

O o 5 pontot

Expedênclq Proffriondl
Tobelr Própñd

NotqMóximq:Oq5

Ll
I 6L

,UfQUftnO t¡ Estruturo Fí:ico - instoloções, ínfroestruturo e recurso¡ moteriois

Adequoçöo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos moteriois que estorôo ô d¡rposiçôo do
execuçôo do contrqto.

o - nôo qtende;
1 - otende;

2- qtende com
excelênciq.

NotoMóxlmq:oo2

¿t

tUlOUltllO ô¡ Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e q CONTRATADA

Adequoçöo do shtemótico/operocionolidode
proposto pelo lícitonte, em suc soluçöo (viobilídode
de implementoçöo, efetividode dos meios e proc*sos
e demois formos que comprouem o copocidode de
qtendimento do empreso).

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

excelênc¡o.

NotoMóx¡mo:oq3

2)

tUlQUltlfO l¡ Discriminoçôo dos informoções de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,
ouditorio de c¡rculoçöo controle de mídio e outros ferromentcs

o) Utilidode, otuqlidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prestoçöo dos serviços;

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

o - näo qt€nde;
lo2-otende;
3- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo3

)

IUBIOÍAL A ¡crr¡ Jo¡ ¡ull¡e¡ltcatrtrar4.t ll,(r))



lolha 22g

Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o nQ 158.449l2ots

Avolioçôo de Proposto Técnico * VIA IDENTIFICADA - tNVÓLUcRo Ne 3

Licitonte: r'/ße
Membro do

ouErfot, talon cnllÊntot POXTUAçÂO rora

tUlOllttllOl¡ Repertório

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

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

c) Relevôncio dos re¡ultodos obtidos, com
criotividode e clorezo.

o - nöo qtende

ld2-qtendepouco,
3-4-atende

5 - otende com
excelênc¡d.

NotoMóximoroq5

Ll

tûfOUttItO à Reloto de Soluçõo de Problemos de Comunicoçõo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetívidode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçöo
criqtívo;

t

t-tII
fItt:lII
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J

¡¡ì

Þ
o
o
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I:E'
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O - nõo otende
1o3-otende

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

bem;
9olO-otende
com excelêncio.

d) Eficócio de soluçôes e resultodos opontodos.

NotoMóximo:OolO

(

tUlfOlAL 3 I ¡omqdo¡¡ubqueritort e2 l2)



I folha 112

Licitonte:

Concorrêncio n9 o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo n9 1s}.44gl2o1s

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

Totql de J
14 A.4kL4

Membro do Comissöo:

QUIüÍO'/ val.on cnlrrlnþt DOXTUA9ÅO xotÀ

tlllCüllilO l¡ Princípois Clientes

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

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

o - nõo qtende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóxlmq:oo2

2)

ÍllOUflllO f¡ Quolificoçôo Técnico do Equipe de Profi¡sionais,

Cólculo oritmético com bose nqs regros dos ¡tens
12.2.1 a12.2.3

O q 5 pontot

&peiénclq Profbriond
Tob€lo Própr¡d

NolqMóxlmo:oo5

l,1z
,UfQUftfÌO tt Estn¡turo Fí¡ico - ¡nstolaçöes, lnfroertruturo e recursos moteriois

Adequoçöo dos instoloçöes, do infroestrr.rturo e dos
recursos moteriois que estorôo à disposiçåo do
execuçôo do controto.

o - nõo qtênde;
1 - otende;

2- qtende com
excelênciq.

NotqMóximqroq2

P)

,UfOült¡lO ar Sistemótico do relûc¡onomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçôo do sistemótico/operocionqlidqde
proposto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meios e processos
e demois formos que comprovem o ccpocidode de
otendimento do empreso).

o - nöo qtênde;
lo2-qtende;
3- otende com

excelêncic.

NotoMóx¡mqrOq3

3
tÜftOuftfo & Discriminoçöo dcs lnformcçôes de morheting dos pesqulsos de oudiênciq,

cudito¡ic de circulqçöo, controle de mídío e or¡tros fenomentot

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utìlizodos poro prestoçôo dos servÌços;

o
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b) EfetiuÌdode e relevônciq no demonstroçõo do
copocÌdode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

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

excelênciq.

NotoMóximo:Oq3

2
,U¡fOlAL 2¡ tonr¡ dor tlbqu:¡ltott,zrt,a., l),q?



'Íolhã 22I
s!8sEcRÉr R'^oEcoMUHc^çÀo

Concorrênciq ne O2l2O17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Proces¡o ne 15B,449lZOtS

Avolioçôo de Proposto Técnicq * VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Na 3

Licitonte: Fo leø
Membrodocomi¡¡õo: VIArU-t ^'

QUI'EO' / I'ALOT Grülrrot eoxrulçAo XOTA

tülOUltllOlr Repertório

o) Conshtêncio dos reloçöes de couso e efeito entre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o soluçõo
proporto;

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

c) Relevôncio dos resultodos obtido¡, com criotividode
e clorezo.

o - nõo qtende
to2-dtende

pouco,
3-4-otende

5 - otende com
excelêncio.

NotoMóximo:oo5

v

tUf0UftllO Ì Reloto de Soluçõo de Problema¡ de Comunicoçôo

o) Copocidode de ¡íntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre desofio e soluçõo
criotivo;

t
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d) Eficócio de roluçöes e resultodos opontodos.

o - nõo otende
1o3-otende

poucoi
4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9ofO-qtende
com excelêncio,

NotoMáximo:Ooto

lc

IU!¡OIAL t I somodo¡¡ubqueritort e2 ry



lolha 112g

Concorrêncio ns O2l2O17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ne 11g,449l2}ts

Avolicçõo de Þroposto Técnico t VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Totol de
gFLicitonte:

Membro dq

QUt rÍot / nalon Gnltlnþt Doxrua6 xol

lUlOUltlIO l¡ Príncipoir Cliente:

o) Porte, trodiçöo e conieito dos clientes otuois dq
licitonte;

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

o - nöo qlende,
1 - qtende;

2- qtende com
excelênclo.

NotoMóx¡mq:oq2

I

tUlOUltllO 2¡ Quollficoçõo Técnico do Equipe de Profissionois.

Cólculo oritmético com bose no¡ regros dos itens
12.2.1 (112.2.3

O û 5 pontø

&pedêncls ftonr¡onol
lobelo Própñq

NotoMóximo:oo5

2,&(
tUlQUftlÎO t¡ Estruturo Físico - ín*oloções, infrcestruturo e recursos moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do ínfroestruturo e dos
recursor moteriois que estoröo ò disposiçöo do
execuçõo do contrcto,

o - nõo qtende;
| - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóx¡mo'oô2

r')

¿

tUfCUl|llO a¡ SÍstemótico do relocionomento entre o SUESECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo lÌcitonte, em suo soluçöo (uiobilidode
de implementoçdo, efetividqde dos meiol e processos

e demois formos que comprouem o copocidode de
otendimento do empreso).

o - nöo otende;
lo2-qtende;
3- olende com

excelêncio.

NotqMóximo¡Oq3

þ

tUtOUltlfO ¡¡ Discriminoçôo dos informoçôes de morhet¡ng, dos p*quisos de oudiêncio,
ouditorio de circuloçõo, controle de mídio e outros fercmentcrs

q) Utilidode, atuolidode, prestezo e eficócio dqs
ferromentos utilizodos poro prestoçöo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode do ogêncio de fqvorecer o cliente com
to¡t ferromentor.

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

excelênciq,

NotqMóx¡mq:Oo3

2.

tUBfOfAt a tcn¡ do¡ rrlq¡¡orltcrlrzrrri., ''1,*5



folha Z2g

Concorrêncio nQ o2l2o17 r Licitoçöo Publicidode sUBSECOM * Proce¡¡o ne 158.449/2ots

Avolioçöo de Propolto Técnicq * vlA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ns 3

---tn^çf,4.L14'
Membro do Comiss,ðo: I

Licitonte: F

QUE r¡Ot 
' 

valon €RrÊn¡o, POXTUAçaO ìorÀ

tÜtOUltlfOl¡ Repertório

o) Consistêncio dos reloçôer de cquso e efeito entre o
desofio ou problemo o ser resolvido e o soluçÕo
proporto;

b) EvÍdêncio de plonelomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçõo dos soluções;

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

o - nõo otende
lo2-qtendepouco;

3-4-otende
5 - otende com

excelênc¡q,

NotoMóximdroq5

,l

tÜlOUttltO t¡ Relqto de Soluçöo de Problemos de Comuniccçðo

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 - nðo otende
1o3-otende

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

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

,UlfOfAL t I romo do; ¡ubquer¡tor't e 2 tl



folha 1/2I

Concorrêncio ns o2l2o17 * Licitoção Publicidode SUBSECOM i Proce¡lo ne t5g.449i2ot5

Avolioçõo de Proportc Técnico i vlA IDENT|FICADA - |NVÓLUCRO Ns 3

Licironre: AtilO
't

Membro do comissõo: YL ó7/tt¿--14

,9t y,)-
Totol de

eút rfo,/ t llon cnfftnþ, DOXTUAçlO xor

tUIOUülfO l¡ Principois Clientes

o) Porte, trodição e conceito dos clientes otuoís do
licitonte;

b) Conceito dos produtos e ou serviços do: clientes
otuqi¡ do licitonte no mercodo ou reler¡ôncio do
otuoçöo desses no sociedode.

o - nöo qtcnde;
| - dtende;

2- dtende com
excelêmiq.

NotoMóxlmorOq2

)-

tUfOUltlÎO ù Quolificoçõo Técnico do Equipe de Profissionoi¡.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 (112.2.3

O q 5 pontq

&ÞeÈftlc hffrlond
Tdb€b hpdo

NotqMáxima:oo5

),v.Ð
tUfQllt llo Ir Estruturo Frsico - instoloçôes, infroestn¡turo e recursos moterio¡t

Adequoçöo dos instoloções, do infrcestruturo e dos
recursos moteriois que estorõo ò disposíçôo do
execuçõo do controto.

o - nõo otendê;
I - atende;

2- dtende com
excelênciq.

NotqMóximq:oq2

Ð,

tuloultlfo ar Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçôo do sirtemótico/operccionolidade
proposto pelo líc¡tonte, em suo soluçöo (víobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meios e procøsot
e demoi¡ formqs que comprovem o copocidcde de
qtendimento do empreso).

o - nõo otende;
1o2-otende;
:t- dtende com

excelêrciq.

NotqMóx¡mqroo3

3
tUfOUülfO lN Discriminoçôo dos informoções de morheting dos pesquisos de oudiêncio,

ouditorio de circuloçöo controle de mídio e outms ferromentos

o) Utilidode, otuolidcde, prectezo e eficócio dos
ferromentos utilizodø poro prestoçõo dos serviços;

o
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b) Efetividode e relevônciq no demonstroçôo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cl¡ente com
toir ferromentqe.

o - nõo ctend€;
lo2-qtende,
3- qtende com

excelêncio.

NotoMóximq:oo3

)

tUlfO¡AL a rorrr do¡ r¡lqn¡ltortrzrrrt., !1,Y7



folhe Z2g

Concorrênciq ne o2l2o17 r Licitoçôo Publicídode SUB'ECOM * Proce¡¡o ne ts8.449l2o15

Avolioçöo de Proporto Técnicq * VIA IDENTIF|CADA - |NVÓLUCRO Ne 3

Licitonte: &T/Ùc
Membrodocomissöo: VAL'fu'U

cùl'lrot, rr/llot cn¡rlr¡ol Do¡ruaçÄo xota

I

t
IIItI!ì
I
¡

I
Þ
o
6
Ëoè
¡
*

tlllOUllltOtt RepeÉório

o) Consistêncio dos reloções de cou¡o e efeito entre o
desqfio ou problemo o ser resolvido e o oluçöo
proposto,

o - nüo otende
1d2-otêndepouco,

3-4-qtende
5 - qtende com

excelêncio.

NotoMóx¡mq:Oo5

Y
b) Evidêncio de ploneþmento do:oluçôo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluções;

c) Reler,rôncio dos resultodos obtido¡, com
criotiuidode e clorezo.

tÜfouttllo ù Reloto de Soluçôo de Þroblema¡ de Comunicoçôo

o) Copocidode de sínte¡e;

o - nõo otende
1o3-qtende

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

tæm;
9o10-qtende
com excelêncio,

NotoMóximo:OolO

(
b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçöo
criot¡vot

d) Eficócio de soluções e resultodo; opontodos,

tUllOlAL t I ¡omodø¡ubqueritort e2 l)'



lolha 112s

Concorrêncio ns O2l2O17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo nq tSB.449l2O15

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

Licitonte: 25/ I
Membro do

Totol de /

Qutt¡rot / uÂLon cn¡rlRro, DOXÎUAç¡O xota

tUlOUltllO t¡ Principo¡i Clientes

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

b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevônciq do
otuoçöo desres no sociedode,

o - nõo qtende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóx¡mo:oô2

tUlOUlllÍO r¡ Quoliflcoçõo Técnico do Equipe de Profis¡ionoi¡.

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

O o 5 pontot

&pêdêncld Proflrlonol
Tdbela P¡ópio

NotqMóx¡mq:oq5

29s
tU¡CUftlÎO tr Estruturo Fílico - instoloções, lnfroestruturo e recursos mqterio¡s

Adequoçôo dos instoloções, do infrqeitruturo e dos
recursos moteriois que estcrôo ò disposiçöo dc
execuçõo do controto.

o - nõo qtende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo2

IUIOU$¡ÎO ar 9istemótico do reloc¡onomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionalidode
propGto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de ímplementoçõo, efetividode dos meios e procesros

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

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

excelêncio.

NotqMóximo:oo3

,L
t¡llOUltlto $ D¡5cr¡m¡noçäo dos ¡nformoçõ€e de morheting, dos pesquiros de oudiêncio,

ouditorio de circuloçöo, controle de mídio e outros feromentos

c) Utilidode, otuolidqde, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos poro prøtoçdo dos serviços;
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b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentor.

o - nöo qtende;
1o2-ctende;
3- otende com

excelênc¡o.

NotqMóximo:Oo3
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tUlfOfAL a rcrr¡ {o¡ ¡¡¡lt¡¡e¡ftcal,z.r,a.,
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Licitqnte:

QUt$¡Ot 
' 

valon CRlrÉIIO' POTlUAçaO f,oÎa

tUlQUülfOt¡ Repertório

o) Consirtêncio dos reloçõer de courc e efe¡to entre o
desqfío ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
proposto;

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

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

o - nöo stende
lq2-otendepouco,

3-4-otende
5 - stende com

excelêncio.

NotûMóximorOa5

\

tulOllltlto ù Relqto de Soluçõo de Problemo¡ de Comunicoçõo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre desofio e soluçöo
criqtivo;
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d) Eficócio de soluções e resultodos opontodos.

O - nõo qtende
1o3-otende

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

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:ooto

,UlfOfAL t t somodossubqueritorl e2 !t


