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Concorrênciq nQ o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ne t59.449l2o15

Avolioçôo de Proposto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO NS 1

Licitonte: OL TotoldePontos: 6 /

Membro do

QUttEOt 
' 

valoR cnlÎÊntot POXTUAgaO tofa

tElQlttllO l¡ Rqciocínio Bó¡ico

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

b) Compreensõo dor informoções contidos no Anexo l;

c) Clqrezo e objetividode.

O - nöo atende
lq3-qtendepouco;

40ó-qtende
med¡onomentei

7o8-otendebem;
9 o lO - otende com

excelência.

NotqMóx¡moroqlo

q

tûtOlttllO l¡ E¡trotégio de Comunícoçôo Publicitóriq

o) Entendímento robre o objetivo de comunicoçõo exporto no
Anexo l;

b) Amplitude e odequoçõo dos derdobromentos positivos do
conceito proposto no soluçõo opre¡entodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodo¡ no estrctégio de comunicoçöo opresentcdo no
desofio;
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d) Copocidode de orticuloçöq obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dor orgumento¡ demon¡trodos
sobre o clíente, seu público olvo e o soluçöo escolhido.

o - nõo otende;
lo3-otendemu¡to

pouco,
4q6-otende

pouco;
7o9-otende

medionqmentet
lOqt3-otende

relotivomente bem;
14 o 17 - atende bem;
'18 d 20 - otende com

excelêncid.

NÕtdMóx¡mo:oo20

l(
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6VERìO æ EST^M OE SÃO PÂULO

Licitonte:

Concorrêncio n9 o2l2o17 Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Proce¡so na Ë8.¿149l2ot5

Avolicçõo de Proporto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA.INVÓLUCRO N9 I

(p/

Membro oo *^rrroo, \4 êlr,*(/L

9uttlrot / vatot cxill¡rot POxruaçad flota

'UIOU$nC 
¡ ldeic Criqtivo

o) Adequoçõo do ideio cristivo ofertodo oo cliente,
con¡iderondo ruo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

b) Entendimento ¡obre o público clvo linguogem,
obletivo¡, projetot, oçöer e progromo¡ do Governo;

c) Originolidodø criotividode, ¡implicidode odequoçöo,
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or otiuidode¡ dq SUBSECOM e suo
¡nierçõo nor contextor rociol, odmini¡trqtivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos roluçõer opresentodos.

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

7o10-otende
pouco

11o14-otende
medioncmente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-ot€nde

bem;
22o25-qtende
com excelêncio,

NotoMóximo:Oo25

I&

tÜlOUltllO.r türdÓ¡lll 4. ff{¡ e llÕ. ffiö.

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

b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dot
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonrtroçöo efetivo de economicidode do soluçõo do
de¡ofio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçõo de reu oproveitomento.

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

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
loot3-qtende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoM6ximo:Oo15

l5

IUBIOIAL l¡ ¡onrcdc¡¡rúq¡¡c¡ltcr t,z,tea 6t
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Licitonte:

Concorrênciq ns o2l2ol7 * Licitoçdo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne 158.449l2of5

Avolioçöo de Proposto Técnicq * VtA NÃo tDENTtFtcADA - |NVóLUCRo Ns l

TL Totol de 53
Membro do

'14

Qurflfot , rraron cnlÍlnþt POnruagÄo ltota

l!!O!!tltO l¡ Rociocínio Bó¡fco

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

b) Compreenlðo dos informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetiuidode,

o - nöo otende
lo3-qtendepouco;

4o6-otende
medianom€nte;

7o8-atendebem;
9 q lO - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oolo

g

tU¡O¡tt¡ÍO 
'r 

E¡trqtégio de Comuniccçõo Publicitório

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

b) Amplitude e odequoçöo do¡ desdobrqmentos positivor do
conce¡to proposto no soluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
de¡ofio;
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d) Copocídode de orticuloçõo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncis do¡ orgumentos demon¡trodos
¡obre o cliente, seu público olvo e o soluçõo escolhido.

O - nõo otende,
lo3-qtendemuito

pouco;
4oó-otende

pouco;
7o9-otende

medionomente;
lOo13-otende

relqtivqmente bem;
14 q 17 - otende bem;
18 o 20 - qtende com

excelênciq.

NotqMóximo:Oo20

ls
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Concorrêncio ns o2l2ol7 * Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Proces¡o nQ t58.449l2ot5

Avolioçôo de Propo¡ta Técnico VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 t

Licitonte: t"1
Membro da

eutrlrot , ual.or cr¡ïlrþt DloxruaçÃo ilota
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tUtOUlrllO r ldeio Criotivo

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

O - nõo otende;
lo6-qtende
muito pouco;

7o10-stende
pouco

11 o14-otende
medionomente;
15ot8-otende
relqtivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-atende
com excelêncio.

NotoMóximo:oo25

I
(

b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivo¡, projetor, oçöe¡ e progromo¡ do Governo;

c) Originolidode, criatividode, simplicidodg odequoçõo,
pertinêncio e entendimento entre o propolto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre oi otividode¡ do SUBSECOM e suo
inserçõo not contotor ¡ociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peçot e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluçöes opresentodor.

tUlOUtIfO ar Attrltr a. ffi{¡ c X¡o ffiü.

o) Conhecimento técnico demonstrodo, notodomente do¡
hóbito¡ de conrumo, e clorezo quonto o e¡te tópico;

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

4o6-otende
poucoi

7o9-otende
medionomente;
lOot3-otend€

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

lþb) Entendimento quonto oo público-olvo con¡istêncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do soluçõo do
de¡ofio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçöo de seu oproveitomento.

IUBTOÍAL l¡ rcnrcdo¡rrbqrc¡ltor trzrtca 5à
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Concorrênciq ne ozlzolT * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne ts8.449/2ot5

Avolioçõo de Proposto Técnicq * VtA NÃo tDENTtFtcADA - |NVóLUCRo Ns I

Licitonte: 0l Total de Oon*or, ü-

Membro da c.o^irrao, Yl. WU1'

Qutr¡rot , Iral.on cnrlnþ, POXTUAçlO rort

t[lO!$ltO tr Rqclocínio Bó¡ico

o) Acuidode obrangência, pertinêncic, profundidode e
relevôncia dar onóli¡e¡ reolizodo¡;

b) Compreens,üo dcr informcções contidos no Ano<o l;

c) Clorezo e objetividode.

o - nõo otende
la3-qtendepou<o;

4o6-dtende
medionomente,.

7o8-qtendebem;
9 o lO - dtende com

o<celêncio.

NotoMóximqrOolO

I

tlloultlrO ù E¡trqtéglo de Comunicoçõo Publlcltóriq

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

b) Amplitude e odequoçõo dos desdobromentor poiitivor do
conceito proporto nc soluçõo cprerentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicccioncl
demon¡trqdos no estrotégic de comunicoçöo opresentodo no
desofio;
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d) Copocidode de orticulação, obrongênèic, pertinêncio,
profundidcde e relevônciq dos orgumento¡ demonstrqdos
sobre o cliente, reu público olvo e o rolução escolhido.

O - nöo qtende;

lq3-otendemu¡to
poucoi

4o6-ctende
POUCOi

7q9-otende
mediqnomente;
lOo13-qtende

relot¡vomente bem,
14qu-otendebem,
18 o 20 - otende com

excelênciq.

NotqMóximorOc20

/ç



folhe 22s

Concorrêncio ns o2l2ot7 Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o na tsg.¿t4glzots

Avolioçöo de Propolto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 I

û3
Lícitonte:

Membro do

cutürot / uarol crmrto, POxrüaçao IOTA

tUlOUltlIC l¡ ldeia Cristiva

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertodo oo clientg
con¡iderondo suo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetos, oções e progromos do Gouernoi

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

d) pertinêncio entre os qtividode¡ do SUBSECOM e ¡uo
inserçöo nos contexto¡ ¡ociol, odmini¡trqtivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidqde dor peçor e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluçöer oprerentodor.

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

TolO-otende
pouco

11o14-otende
medionomente;
15o18-qtende
relqtivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22q25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

t{

tülOUttltO ar lrlrdôrl¡ dr ffiÍ¡ e Xlo 5dr

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

b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio do
rcluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dor
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demon*roçöo efetivo de economicidode do tolução do
de¡ofio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoção e otimizoçôo de reu oproveitomento.

O - nõo qtende;

lo3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-atende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio,

NotoMóximo:Oot5
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tUBfOtAL lr ¡cncdo¡¡¡úqrGd¡.t trz,rca 5v
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Concorrênciq ne o2l2o17 Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM r Processo ne 158.44912015

Avolioçõo de Proporto Técnico VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO NS 1

Licitonte: tv Totol de 6 3

Membro do Ct¡-+(-+

QUl'fiO' 
' 

VALON cr¡ftnþr POrÌUAçaO xota

tEIOUltllO lr Rociocínio Bó¡ico

o) Acuidode obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio do¡ onólises reolizqdos;

b) Compreensðo dos informoçóe¡ contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

O - nöo dtende
lo3-ctendepouco,

4o6-otende
medioncmente;

7q8-otendebem;
9 o lO - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:OolO

q

t0lOlt lro ù E¡trotégio de Comunicoçôo Publicitóriq

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

b) Amplitude e odequoçõo dos desdobromentos positivos do
conceito proposto no soluçöo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionql
demonstrodo¡ no estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
desofio;
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d) Copqcidode de orticuloçõo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
:obre o cliente, seu público olvo e o soluçöo escolhido.

o - nõo otende,
lo3-otendemuito

pouco;
4a6-otende

poucot
7o9-otende

med¡onomente;
lOo13-otende

relot¡vomente bem;
14 o 17 - qtende bem;
18 q 20 - ctende com

excelêncio.

NotqMóx¡mo:od20

Lß
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Concorrênciq ne o2l2o17 * Licitoção Publicidode SUBSECOM * Proces¡o ns t58.¿t49l2ots

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

Licitonte: TY
Membro do

cutütot , Iral.ol crlrllr¡ot porruAçao XOTA
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tulCultlfC & ldeio Crlqtivo

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
con¡iderondo ¡uo quolídode de órgöo centrol do SICOM;

O - nõo otende;
1q6-otende
mu¡to pouco;

TolO-otende
pouco

11o14-otende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-ctende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oa25

7L

b) Entendimento ¡obre o público olvq linguogem,
objetivoi, projetol, ações e progromo¡ do Governo;

c) Originolidode criotividsde, simplicidode, odequoçöo,
pertinêncio e entendimento entre o propoito eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre o¡ stividodes do SUBSECOM e ¡uo
interçöo nor contextor ¡ociol, odmini¡trstivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dor peçot e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dor soluçõet oprelentodos.

tUlOUttllO & t¡llsff¡ 4. ffiür r XÕ¡ ffiü¡

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente do¡
hóbito¡ de conrumo, e clorezo quonto o e¡te tópico; O - nõo otende;

1o3-otende
mu¡to pouco;

4o6-otende
poucoi

7o9-qtende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

l 
t"lb) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio do

loluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçöo efetivo de economicidode do soluçõo do
desofio, no oplicoçôo do verbo, conjugodc com
odequoçõo e otim¡zoçöo de seu oproveitomento.

IUBIOIAL ft ¡cnrado¡tubqrctLct trz,rca 6t
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Concorrênciq ne o2l2ol7 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne 158.449l2ots

Avolioçdo de Proposto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 1

Licitonte: oç Totol de

Membro do

QUE'[O' 
' 

VALON cn¡ttnrot DOrruaçao TOTA

lûlOUttltO t¡ Rociocínio Bó¡ico

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

b) Compreensõo dos informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

O - nöo otende
lo3-otendepouco,

406-otende
med¡onomente;

7o8-otendebem;
9 q lO - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:oolo

{,

tEtOIttffO l¡ Estrqtégio de Comunicoçõo Publicitóriq

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

b) Amplitude e odequoçõo do¡ desdobromentos po;itivos do
conce¡to proposto no soluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio de comunicoçôo opresentodo no
desofio;
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d) Copocídode de orticuloçãq obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
:obre o cliente, leu público olvo e o soluçõo escolhido.

o - nõo otende;
lo3-ctendemuito

pouco:
4a6-qtende

poucoi
7o9-otende

medionomente;
'lOq13-qtende

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

excelêncio.

NotoMóximo¡Oo20

It
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Licitonte:

Concorrênciq nQ o2l2ol7 Licitoçöo Publicidode SUBSECOM * Proce¡so ne t59.449l2o15

Avolioçõo de Proposto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 1
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Membro do comrs¡üo: W (Lu¿-l-n

Qutfllot / ualol CTTÌÊ¡þ' DOXTUA9aO XOTA
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tufoUltlfo ¡¡ ldeio Criqtivo

o) Adequoçõo do ideio criotivq ofertodo qo cliente,
con¡iderqndo ruo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

O - nõo otende;
to6-otende
mu¡to pouco;

7o10-qtende
pouco

llo14-otende
medionomente;
15o18-qtende
relotivomente

bem;
19q21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

p)

b) Entendimento sobre o público olvo linguogem,
objetivos, projetor, oçõer e progromor do Governo;

c) Originolidode criqtividode, ¡implicidode odequoçöo,
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os otividodes do SUBSECOM e ¡uo
interçõo nor contextor rociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidqde e economicidode dor peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluçõer opre¡entodo¡.

tUlOUltllO ar !¡¡nrfu¡r le ffiür ¡ X¡. traL

o) Conhecimento técnico demonstrodo, notodomente do¡
hóbito¡ de conrumo, e clorezo quonto o este tópico; O - nöo qtende;

lo3-otende
muito pouco;

4o6-atende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
lOot3-atende

bem;
t4o15-otende
com excelêncio.

NotoM6ximo:Oo15

Lob) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio do
:oluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dor
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçöo efetivo de economicidode do rcluçõo do
de¡ofio, nc cplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçôo de seu oproveitomento.

IUBIOIAL l¡ tcnrc do¡ róc¡¡ctl¡cr r, r, t G a w
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Licitonte¡

Concorrênciq ne ozl2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Procel¡o ne t58.449/2o15

Avolioçöo de Proposto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N91*

o6 Totol de

Membro da

crfilrþt DOrruaçao xoraQUl'trO" YALOT

tUlOlltllO l¡ Raciocínio Bó¡ico

o) Acuidode obrcngêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio do¡ onólise¡ reqlizado¡;

b) Compreen¡õo dos ínformoções contidos no Anexo l;

c) Clqrezo e objetividode.

O - nöo atende
lo3-atendepouco;

406-otende
medionqmente;

7o8-otendebem;
9 q 10 - otende <om

excelênciq.

NotoMóximo:oolo

6

,U¡OúftfiO ù E¡tratégiq de Comuniccçôo Publicitóriq

o) Entendimento ¡obre o ob¡etivo de comunicoçôo elçosto no
Anexo l;

b) Amplitude e qdequqçöo dos desdobromentor poritiuos do
conceito proposto nc soluçôo oprerentado;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicccioncl
demon¡trodo¡ no ertrotégio de comunicoçõo opresentodo no
de¡qfio;
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d) C,opocidode de qrticuloçõo, obrongêncio, pert¡nênciq,
profundidode e releuônciq dos orgumento¡ demonstrado¡
¡obre o cliente, seu público qlvo e c roluçõo escolhido.

o - nôo qtende;

to3-otendemuito
pouco;

4o6-otende
pouco,

7o9-qtende
medionomente;
lOo13-otende

relotivomente bem;
14 a 17 - qtende bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio.

NotoMóx¡md:oo20

7



lolha Z2s

Concorrênciq ng o2l2o17 Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ne ts8.449/2ot5

Avolioçôo de Proposto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 I

Licitonte: Ð6

Mcmbrodo Co irrao, Vád

QütüIOt 
' 

valol c¡mrrot PiOXflAçaO xota

tUlOUttlIO r¡ ldeia Crlstivo

o) Adequoçöo dq ideio criativo ofertodo oo cliente,
con¡iderondo ruo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetos, oçöer e progromor do Govemo;

c) Originolidode, criotividode, ¡implicidode, odequoçöo,
peÊinêncio e entendimento entre o proposto eloborqdo e
o cliente;

d) pertinêncio entre q¡ qtividode¡ do SUBSECOM e ¡uo
inrerçõo nor contextor rociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dor peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dos roluçõer opre¡entodos.

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

7o10-otende
pouco

llo14-otende
mediqnomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-qtende

bem;
22o25-otende
com e)(celêncio.

NotoMóximo:Oo25

t6

tüfOUltlIO ar tnrú¡¡¡ le ffilh o tlÕ¡ ffiür

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

b) Entendimento quonto oo prlblico-olvo consi¡têncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dot
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçöo efetivo de economicidode do soluçõo do
de¡qfio, no oplicoçöo dq verbo, conjugodo com
odequoçôo e otimizoçöo de reu oproveitomento.

O - nöo otende;
lo3-qtende
muito pouco;

4o6-ctende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
10o13-qtende

bem;
14q15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:ool5

/t

IUBIOIAL ft ¡cñldct¡lú$¡ctñct trzrra a tlI



folha 1/g

Concorrênciq ns ozlzov Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Proces¡o na t58.449l2ot5

Avolioçöo de Proposto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 I

Licitqnte:
pg

Totol de ù

Membro do C;t ztzt-(.a

QUl'lrO' 
' 

UALON cn¡rlnþt POXÍUAçÄO xota

lllOlllllO l¡ Rociocínio Bó¡ico

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

b) Compreensõo dos informoções contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

O - não otende
'la3-otendepouco,

4o6-atende
medionqmente;

7o8-otendebem;
9 o lO - qtende com

excelêncio.

NotoMóximq:OolO

Ç,

tûloUttll0 ù E¡trotégiq de Comunicoçõo Publicitório

o) Entendimento robre o objetivo de comunicoçöo expoJto no
Anexo l;

b) Amplitude e odequoçöo dos desdobromentos positivor do
conce¡to proposto nc solução opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demon¡trqdos no e¡trotégio de comunicoçõo opresentodo no
desafio;
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d) Copocidode de orticuloçõq obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçöo e¡colhido.

O - nöo ûtende;
lo3-otendemuito

pouco;
406-qtende

pouco;
7a9-atende

medicncmente;
lOo13-otende

relotivomente bem;
14 q 17 - qtende bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio,

NotoMóximorOs20

Lc



folhe 22s
æVERTO M ESIAæ OE SÃO P^ULO

Concorrêncio ns o2lzo17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Proces¡o nQ t58.449l2o15

Avolioçôo de Proposto Técnico VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO NS 1

Licitonte: 0g
Membro do

our$rot, uarot C¡¡ÍITþ' DOXruAçÄO ¡OTA

tulCultllO t¡ ldelo Criotivc

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
consíderondo suo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

b) Entendimento sobre o público olvo, linguogem,
objetivos, projetos, oçõer e progromor do Governo;

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

d) pertinêncio entre or otividode¡ do SUBSECOM e suo
inserçõo nor contextor rociol, odmini¡trativo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peçor e do
msterioh

f) Clorezo e objetividode dos soluçóes opresentodor.

O - nöo qtende;
1o6-otende
muito poucot

TolO-otende
pouco

l1 o14-atende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncío.

NotoMóximo:Oo25

/Y

tUICUltlfO a¡ tÈtrlôrll. a. ffilh ¡ Xto ffil¡

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente do¡
hóbito¡ de conrumo, e clorezo quonto o este tópico;

b) Entendimento quonto oo público-olvo con¡i¡têncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dor
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonrtroçöo efetivo de economicidode do soluçõo do
de¡ofio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçôo e otimizoçöo de leu oproveitomento.

O - nöo otende;
lo3-qtende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-stende
medionomente;
lOo13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

\

tUBfOfAL ft ¡omcdc¡ tubqrctltor trz,rc¿, ,fi



folha 1/

€Ð

Licitonte:

Concorrênciq ne ozl2olT * Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Processo na t58.449l2or5

AvolioçÕo de Proposto Técnicq r vn NÃo tDENTtFtcADA - tNVÓLUcRo Ne I

01 Totol de

\
Membro do comi¡sõo: VIf¿tu'"f¿''

QUE lrot 
' 

val.on cnlrlnþt POXTUAçÃO xora

tUIOEltllO lr Rqciocfnio Bórico

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

b) Compreensõo dos informoçõe¡ contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

o - nõo atende
lq3-otendepouco;

4a6-atende
med¡ondmente;

7û8-otendebem;
9 o lo - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:OolO

7

tû¡Oûttlfo l¡ E¡trstégiq de Comuniccçôo Publicitórlq

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

b) Amplitude e odequoçõo do¡ de¡dobromentos posítivos do
conceíto proporto no soluçõo oprerentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no ertrotégio de comunicoçöo opresentodo no
desqfio;
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d) Copocidode de orticuloçöo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
¡obre o cliente, seu público qlvo e o soluçõo escolhido.

O - não otende;
1o3-otendemuito

poucot
4a6-atende

pouco;

7q9-otende
medionomente;
loo13-otende

relotivomente bem;
14 o 17 - otende bem;
fg d 20 - qtende com

excelêncio,

NotoMóximorOo20

I



fo|ha Z2a
@VÊRNO æ ESTAM DE SÃO PAULO

Concorrênciq ne ozl2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡so na t58.449/2o15

Avolioçôo de Proposto Técnicq * vlA NÃo IDENTIFICADA - lNvÓLUcRo Ne t

Licitonte: 01
Membro do comi¡¡öo: vø*''t't'

outrlrot , valot crmlrþt DOXTUAçaO XOTA

!ü¡OU$lrO & ldeio Criotius

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

b) Entendimento ¡obre o público olvo linguogem,
objetivo¡, projetot oçöer e progromo¡ do Governo;

c) Originolidode criotividode, rimplicidode, odequoçöo,
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or otividode¡ do SUBSECOM e ¡uo
inrerçõo nor contextor ¡ociol, odministrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dor peçor e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dor roluções opresentodos.

o - nõo otende;
1o6-qtende
muito pouco;

TotO-otende
pouco

11o14-otende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

t\

tÜlOUltllo ar tnrÉrllr Jo ffill¡ o XÕ. ffiü¡

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

b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dor
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçöo efetivo de economicidode do roluçõo do
de¡ofio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçõo de reu oproveitomento.

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

4o6-qtende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
1oo13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotqMóximo:Oo15

1

IUBIOIAL l¡ ¡cnrcdo¡rrúqlerllcr ttztt.l ffi



folhe 1/s

Licitonte:

Concorrênciq ne o2t2o17 * Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Procesro na ß8.44912015

Auolioçöo de Proposto Técnicq * VlA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 1

lt Totql de

Membro do

Qutt¡ro, , ulton cnlrlrlot Þoxru ç¡o tola

lllOûtlÎO f¡ Rqclocfnio Bó¡ico

o) Acuidode cbrangêncio, pertinêncio, profundidode e
relevôncio das onóli¡e¡ reolizodos;

b) Compreenlõo dos informcçõe¡ contidos no Anexo l;

c) Oorezo e objetiuidqde.

o - nõo c¡tende
lo3-qtendepouco;

4o6-otende
medionomente;

7a8-atendebem;
9 q 10 - qtende com

excelência.

NotqMóximo:OdlO

t!¡OlftlÎO à E¡trqtéslo de Comunicaçõo Publlcltório

c) Entendimento sobre o objetivo de comuniccçõo o<porto no
Anexo h

b) AmplÊude e odequoçöo do¡ de¡dobromentos positivor do
conceito proporto no soluçõo opreæntodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demon¡trodo¡ no ertrotégio de comunicoçdo opresentodo no
de¡ofio;
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d) Copocidode de orticuloção, obrongêncio, pertinêncio
profundidode e releuôncio do¡ orgumento¡ demon¡trodo¡
¡obre o cliente, seu público olvo e o soluçûo e¡colhido.

O - nõo otendet
lq3-qtendemuito

pouco;
406-dtende

pouco,
7q9-otende

medionqmente;
lod13-dtende

relqtivomente bem;
14 o 17 - otende bem;
18 q 20 - atende com

excelêncis.

NotaMóximo:oo20

tÒ



folha 22&

Licitonte:

Concorrênciq nQ o2l2o17 Licitoçôo Publicidqde TUBSECOM * Proce¡¡o ne t58.¿t49l2ot5

Avolioçäo de Propolto Técnicq * VtA NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ns l

t{
Membro a,obo irrao, \W

EUl'lrO' 
' 

UALOT crllllrtot D'OXIUAçAO xota

f
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tUfOUltlfO & ldeio Criotiuo

o) Adequoçõo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
con¡iderqndo ruo quolidode de órgôo centrol do SICOM;

O - nõo otende;
îo6-atende
muito pouco;

7o10-otende
pouco

llo14-qtende
medionomente;
15o18-otende
relstivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:oo25

tç

b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivol, projetor, qçõer e progromor do Govemo;

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

d) pertinêncio entre qr otividoder do SUBSECOM e ¡uo
inrerçöo nos contoôor iociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode do¡ peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dor roluçðel oprerentodor.

tUtOUt lIO ar tnrstrilr do fför e X¡. ffiü.

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

O - nöo otende;
lo3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
lOo13-stende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oot5

(cb) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡i¡têncis do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

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

IUBIOÍAL l¡ ¡cncdo¡¡rúq¡¡cil.t t,rrrG a Yi



folha 1/g

Concorrênciq ne o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Proces¡o ne ls8.449l2ot5

Avolioçðo de Propolto Técnicq VlA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N91t

Licítcnte: le Totol de

Membrodo co irrao, YðWØ'

cutt¡rot , YALOI cr¡ïlrtot DOXTUAgIO xota

tUlQlltllO l¡ Roclocfnio Bó¡ico

a) Acuidode, obrqngêncio, pertinência, profundidode e
relevôncio do¡ onólises realizados;

b) Compreensõo dor informoçõe¡ contidos no Anel<o l;

c) Clorezo e objetividode.

o - nõo otende
1o3-qtendepouco;

4q6-otende
medionomente;

7o8-otendebem,
9 a 10 - otende com

e,vcelêncio,

NotoMóximo:oalo

I

t¡loltllto ù E¡trqtésiq de Comunlcoçôo Publicitório

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoção o<posto no
Anexo l;

b) Amplitude e odequoçöo dos de¡dobromentos poritivor do
conceito proporto no soluçöo oprerentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no e¡trotégio de comunicoção oprerentodo no
de¡ofio;
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d) Copocidode de orticuloçõo, obrongêncio, pertinêncio
profundidode e relevôncio dos orgumento¡ demon¡trados
robre o clientg leu público qluo e o soluçõo escolhido.

O - nüo at€nde;
lo3-otendemuito

pou<o;

4o6-qtende
poucoi

709-otende
mediqnomente;
lOq13-otende

relotivomente bem;
14 o 17 - ctende bem,
tO q 20 - otende com

excelêncio,

NotoMóx¡mo:Oo20

tr



lolha 2ng

Concorrênciq ne o?2ol7 * Licitoçâo Publicidqde SUBSECOM r Proces¡o no t58.449l2ot5

Avolioçõo de Proporto Técnicq r vtA NÃo |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ns l

Licitonte: /a
Membrodo Co rrrao, 

-WM

Qutttot, val.ol crmrþt DOxrüaç¡o xota

tutOulrllo & ldeio Criotivo

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertodo oo cl¡ente,
con¡iderondo ruo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

b) Entendimento ¡obre o prlblico olvo linguogem,
objetivos, projetor, qçõer e progromor do Govemoi

c) Originolidode, criotividqdg ¡implicidode odequoçôo,
pertinêncio e entendimento entre o proporto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or st¡vidode¡ dq SUBSECOM e ¡uo
inrerçöo nor contodoi ¡ociol, odmini¡trqtivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode do¡ peços e do
mqterioL

f) Clorezo e objetividode dot roluçõel opresentodot.

O - nõo otende;
lo6-qtende
muito pouco;

7o10-otende
pouco

11 o14-otende
medionomente;
15o18-stende
relqtivomente

bem;
19o21-ctende

bem;
22o25-qtende
com o<celêncio.

NotoMóximo:Oo25

&c

tUlOUttltO a¡ lÈrdful¡ do llll¡ e XÕo ffiü¡

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notqdomente dot
hóbito¡ de con¡umo, e clorezo quonto q este tópico;

b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡istêncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dor
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demon*roçöo efetivo de economicidqde do;oluçöo do
de¡sfio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçôo de reu oproveitomento.

O - nõo otende;
lo3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-qtende
com excelêncio.

NotqMóx¡mo:oo15

II

tUBfOtAL l¡ ¡onc do¡ ¡rúr¡¡o¡lto¡ t, z, , c a 51
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Concorrênciq ns O2l2O17 Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡so ne t59.449/2o15

Licitonte: /]

Avolioçõo de Proposto Técnicq * VtA NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ne l

Totol de

\
Membrodqcomissöo: /LOI+¿'<Z

QUE IIO' 
' 

UALON cnlrÉn¡ot POÈ¡UAçaO xota

tllOlttllO l¡ Raclocínio Bósico

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

b) Compreensõo dor informoçõe¡ contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

O - nõo otende
1o3-qtendepouco;

4o6-otende
medionomente;

7o8-otendebem;
9 o lO - otende com

excelêncic.

NotqMóximo¡OolO

Ì

tû¡OlltlÍO l¡ E¡trstégiq de Comunícoçöo Publicitóriq

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

b) Amplitude e odequoçõo dos de¡dobromentos posítivos do
conceito proporto no soluçôo opresentodo;

c) Exequibilídode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
derofio;
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d) Copocidode de orticuloçõo obrongêncio, pertinêncio
profundidode e relevôncio dos orgumentos demon¡trodos
sobre o cliente, seu público olvo e o roluçõo escolhido.

o - não qtende;
1a3-atendemuito

pouco;
4d6-qtende

pouco;
7o9-otende

medionomente;
lOo13-qtende

relot¡uomente bem;
14 a 17 - crtende bem;
18 o 20 - qtende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo20
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@VÊRNO æ ESIAÑ OE SÀOPAÛLO

Concorrênciq nQ o2l2ol7 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o ne t58.449l2ot5

Avolioçöo de Proposto Técnicq VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 1

/9
t'-l

Membrodo ro^rrruo' /4624y'-L'-

Licitonte:

outt[ot / Iralol crfilrþt DOXTUAçÂO tota

lûlCUltlÍO ¡¡ ldeio Criotivc

o) Adequoçöo do ideio criqtivo ofertodo oo cliente,
con¡iderondo suo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

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

c) Originolidode criotividsde, rimplicidode, odequoçöo,
pertinêncio e entendimento entre o propolto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or otividode¡ do SUBSECOM e ¡uo
inlerçõo nor contextor ¡ociol, odmini¡trctivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dor peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetiuidode dos roluçõer opre¡entodos.

O - nôo qtende;
1o6-otende
muito pouco;

7a10-otende
pouco

11 o14-qtende
medionomente;
15o18-otende
relqtivomente

bem;
19o21-qtende

bem;
22o25-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

lþ

,UlOUttrrO å tÈrdÓril¡ aG Ilö¡ e X¡o XJI¡

o) Conhecimento técnico demon¡trado, notodomente do¡
hóbito¡ de conrumo, e clorezo quonto o eite tópico;

b) Entendimento quonto oo público-oluo, con¡i¡têncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçõo efet¡vo de economicidode do loluçôo do
de¡ofio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e ot¡mizoçöo de seu oproveitomento.

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

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
1Oo13-qtende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximoroo15
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