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Concorrêncio n9 O2l2O17 * Lícitoçõo Publicidode SUBSECOM a Processo ns 158.¿t49i2ot5

Avolioçôo de Proposto Técnico i VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ne 3

Lic¡tonte:
(o'l*<, 213 1cTotol de

Membro do Comisøo, tn'r¡d,rva-

QrE r¡ct, vtlor cmnþt poffiurç¡o xofa

o) Porte, trodiçöo e conceito dos clientes otuois do
lic¡tonte;

b) Conceito dor produtos e ou serviços dos clientes
otuois do lícitonte no mercodo ou rels,¡ôncio da
otuoçöo desses no sociedode.

o - nôo dtende;
I - dtende;

2- otende com
excelêncio.

NotqM&lmo:oo2

2,

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 (112.2.3

O d 5 poritq

ãFn¿nclc ko0rloncl
Tdbeld frópdd

NotoMáx¡rc:Oq5

1¿40

Adequcçôo dos instoloções, do infroestruturo e do¡
recuBos moteriois que eitoröo ù disposiçöo do
o<ecuçôo do controto.

o - nõo qtende;
'l - qtende,

2- qtende com
excelênciq.

NotqMóxlmqroo2

"2,

Adequoçôo do sistemótíco/operocionolidode
propo:to pelo lic¡tonte, em suo roluçöo (viobilidcde
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

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

TGF¡æI6
m$ffim&ffi
FTEûE[Ë-ü.$lE'

o - nöo ot€nde;
lo2-qtende;
3- qtende com

excelêncla

NotqMó¡lmo:oo3

tFF,-_?l*Tfi¡ ¿4l

ffidïi&frår¡grÈ.
IH',,,":ì'?.i1, 

.

à

a) Utilidode, otuolídode, prestezo e eficócio do¡
ferromentos utilizodos poro prestoçôo dos serviços;

b) Efetividode e relevôncio no demonstroçôo do
copccidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
toit ferromentos.

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

excelênc¡o.

NotoMóximqroo3

a

IU¡IOIAL a tonr Jo¡ ¡¡¡lr¡¡¡¡ltctt,r.r,4., 44Ao
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L¡citonte:

Concorrêncio ne O2l2O17 r Licitoçdo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ne t58.¿t492o15

Avolioçõo de Propolto Técnicq i VtA IDENT|FICADA - |NVóLUCRO Nc 3

e;^!*-
Membro do C¡mi¡¡öo: Çø*tdr,r"'-

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

b) Evidêncio de plonejcmento do ¡oluçõo, bem como
quclidode no execuçöo dos soluçöes;

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

o - nõo otênde
1o2-otendepoucot

3-4-ot¡nde
5 - qtende com

excêlênc¡o.

NotaMóxlmq¡oo5

A

o) C,opocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre desofio e loluçdo
criotivo;

d) Eficócio de soluçõet e resultodos opontodos.

O - nöo otende
1o3-otende

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

tæm;
9o1O-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

8

tUltOfAL t I ¡omqdo¡subqueiitort e2 4þ
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Concorrêncio ns O2l2O17 * Licitcçõo Publicidode 
'UB'ECOM 

r Proce¡¡o nq t5g.¿149l2ots

Avolioçõo de Þroposto Técnico r VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ne 3

Licitonte: C,tP
c-omisøo, l+rt^L,vo-

TotaldePontor, 4t

Membro do

QUt$ÌOt' v Lon cnlrtnþt poxru¡ç¡o xoll

o

I
ItsI
Ie
¡t
taI
ú
,l

I
o
o
6
Ë
o.

{
å

tUlCÜllllO tr Príncipois Clientes

o) Porte, trodíçõo e conceito dos clientes otuois do
licitonte; o - nõo otendet

I - qtende;
2- dtende com

excelêft¡o.

NotcMóx¡mo:od2

¿Jb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercodo ou relerrôncio do
otuoçöo desses no sociedode.

tulOUltllO 2r Quolificoçôo Técnico do Equipe de Proflsstonois,

Cólculo oritmético com bose nos regro¡ dos itens
12.2.1 o12,23

O o 5 pont6

ãÞ.d¿ncb ftoffrlonol
Tobêld ftópda

NotoMóximo:oo5

t3

,U¡QUII!ÎO & Estruturo F¡sico - lnstolcções, infroestruturo e recuros moteriols

Adequoçöo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursos mdteriois que estoröo à dirposiçöo do
execuçõo do controto.

o - nõo qtende;
f - otende;

2- otende com
excelêncla

NotoMóximq:Oo2

þ

tU¡OUltllO ar Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelq licitonte, em suo rcluçõo (viobilidode
de implementoçöo, efetividode do: meios e processos

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

o - nôo otende;
la2-otende;
:Þ otende com

excelêncic.

NotoMóx¡mq:oq3

3
tUIOUltlfO ¡¡ Díscriminoçôo dos informoçôes de morheting, do: pe¡quisos de oudlêncio,

ouditorio de circuloçôo, controle de mídio e outros feromentot

o) Utilidode, qtuclidode, prestezo e eficócio dos
fenomentos utilizodos pcro prestoçöo dos serviços;

o - núo otendet
lo2-otende;
3- ctende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo3

3b) Efetivídode e relet¡ôncio no demon:troçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o clíente com
to¡s ferrqmentor.

tUlfOtAL a ¡cn¡ Jo¡ ¡¡lrn¡¡tr¡tl,zrrra.,
,l f
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Licitonter

Concorrêncio ns o'212o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM r Proce¡¡o ns 1s8.449l2ot5

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

Membrodo bmissao, W' (?4L

cutr¡¡o, , uator crlrlnrot DOXrU¡rç¡O xota

t

t
III
ItI
I
¡

n
o
o

I
ËÀ
{
¡

llf;CllllllOt¡ Repertório

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

o - nÕo otende
To2-otendepouco;

3-4-qtende
5 - qtende com

excelêncla.

NotoMóximoroo5

4
b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo, bem como
quolidode no execuçõo dor soluçðø;

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

flnOuf$lO ã Relcrto de Solrrção de Problemos de Comunicoçôo

o) C,opocidode de síntese;

O - nöo otende
1o3-qtende

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

bem;
9olo-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:oolo

r)ö
b) Clorezo e obietividode;

c) C,oncotenoçöo lógico entre desofio e soluçõo
criqtivo;

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodos.

tUftOlAL t t ¡omqdø¡ubqueritõt e2 lP-
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Concorrêncio ne o2l2o17 r Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ns 11g.449lzots

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

Licitonte: lruu Lruw 2B à+

Membro do ço irr6o. .Ç*,al'-Û*-

Totol de

Assinoturc.:

QUrÍÎOt/ val.on cRnÊnþt POXlUAçÄO xota

2

o

¡

t
Io¡
Âa
Ê
Eaaa
l,
.l

o
o
o

I
t
oè
I!
-þ.'

tUtOUltllO lr Princípois Clientes

o) Porte, trodiçôo e conceito dos clientes otuois do
licitonte; o - nõo qtende;

I - qtende;
2- otende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

þb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
qtuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçôo desses nq ro€iedode,

tUlOUltlIO ¡¡ Quolificoçöo Técnico do Equípe de Profis:ionois.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 o12.2.t

O q 5 pontot

Aperiên(¡d Proflr¡onol
Tûbeld Própdd

NotqMóximq:oq5

3,à{
tufQullllo t¡ Estruturo Físico - instoloçõet infroestruturo e recursos mqteríois

Adequoçõo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recußor moteriois que estqrõo ù disposiçöo dq
execuçôo do controto.

o - nõo qtende;
I - qtende;

2- otende com
excelênciq.

NotoMóximq:oq2

-,<./

tUlOUltlIO ar S¡rtemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e q CONTRATADA

Adequoçöo do sistemático/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meios e procesrot
e demois formos que comprovem c copocidode de
otendimento do empreso).

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

excelêncio.

NotqMóximo:oo3

4

tUlOUltlrO t¡ Discrímínoçõo dos informoções de morhet¡ng, dor pesquisos de oudiêncio,
ouditoriq de circuloçôo, controle de mídio e outros ferromentq3

o) Utilidode, otuol¡dode, prestezo e eficóciq dos
ferrqmentos utilizodos poro prestoçóo dos serviços;

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

excelênciq.

NotoMóx¡mo:oa3

3b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode do qgêncio de fovorecer o cliente com
toi¡ ferramentcs.

IUB¡OÍAL A tc¡n¡ do¡ ¡ulq¡¡crltottrzrtra.t 11 3+
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e*Ëqd Mæ@uilado

Licitonte:

Concorrêncio ne o?2o17 t Licitoçûo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o ne tsg.449l2ot5

Avolicçõo de Propolto Técnico i VtA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Na 3

t/^J lr^',p-

Membro do1omisøor, fu*

o) Cænsistêncio dos reloçðes de couso e efeito entre o
desqfio ou problemo o rcr resolvido e o soluçöo
propojto;

b) Evídêncio de plonejomento do þluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos rcluções;

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

O - nöo otende
lo2-otendepouco,

3-4-qtende
5 - atende com

excelênclq,

NotaMóxlmdroos

c

o) Capocidode de ¡ínte¡e;

b) Clorezo e obietividode;

c) Concotenoçôo lfuico entre desofio e roluçöo
criotivo;

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodos,

o - nöo otende
1o3-otende

poucoi
4o6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9olO-otende
com excelêncio,

NotoMóximo:OolO

1a

tUlilOI L3I ¡omqdo¡subquerttøt ez A5
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Concorrêncio ne o2l2o17 i Licitoção Publicidode SUBSECOM * Processo nQ 1s&.449l2o1s

Avolioçõo de Proposto Técnico ' VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

t Totol de 28 ùLicitonte:

Membro do
I

t?.,¡UL>

QUlflÍOt/ ual.on cnIlÊnþt POXÍUAçÂO DIOIA

2

o
,I-ÂI
FI
I
Â
IIo
taI(
t
Í

I
o
o

6
Ëo
ct
I!
-9tt

tUlOUllIlO t¡ Principcis Clientes

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

o - nõo qtende;
t - qtende;

2- qtende com
excelênc¡o.

NotoMóximoroo2

"L
b) Conceito dos produtos e ou Jerviços dos clientes
otuois do licitonte no mercqdo ou relevôncio do
otuoçõo desses nq sociedode.

IUIOUlllfO f¡ Quolificoçõo Técnico do Equipe de profiesiono¡s.

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

O q 5 pontot

&pen¿n<ld Proñr¡ondl

NotcMóxima:oq5

q,qLt

tUlCUltllO l¡ Estruturo Frsico - instoloções, ¡nfrqeetruturo e recursos msterio¡s

Adequoçóo dos instoloções, do ¡nfroestruturo e dos
rmrrrms motcriois qr re estnrño ñ disposiçöo dc
execuçõo do controto.

o - nôo otende;
I - qtende;

2- attende aom
excelêncio.

NotqMóximq:Oo2

,2/

tU¡OUlrlfO ar Sistemóticq do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçâo do sistemótico/operocionol¡dode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meioi e procersos

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

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

excelênciq,

NotoMóximo:oo3

)

tUlCUltlrO t¡ Discriminoçöo dos informoçöes de morheting, do5 pesquisos de oudiêncio,
ouditorio de circuloçõo, controle de míd¡o e outros feromentos

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

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

excelêncio,

NotoMóx¡nlo!od3

3b) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidode do ogêncio de fouorecer o cl¡ente com
tois ferrqmentos.

tUBfOfAt 2¡ toñr! do¡ ¡ulqr¡c¡ltctl,2,rr4.|
l4,qq
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Concorrêncio ne O2l2O17 r Licitoçûo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne 158.44912015

Avolioçöo de Proporto Técnicq t VIA IDENTIFICADA - |NVÓLUCRO Ns 3

Lutnu
(-

Membro do Comi¡räo:

Licitonte:

ütË!{aÏnr, ffi*r[.# ]

o) Consistêncio dos reloções de cou¡o e efeito entre o
desofío ou problemo o ¡er re¡olvido e o Joluçöo
propo¡tq;

b) Evidêncio de plonejomento do soluçõo, bem como
quolidode no execuçöo dor soluçðe1

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

O - nüo ctsnde
lo2-otendêpouco,

3-4-stendê
5 - otende com

excelênclo,

NotoMóxlmorod5

5

o) Copocidode de sfnte¡e;

b) Clorezo e obþtividode;

c) Concotenoçõo lógicq entre desofio e soluçõo
criqtivo;

O Efkócio de soluçõel e resultodos opontodos.

O - nöo otende
1o3-qtende

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

t¡em;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximorOolO

q

tUfÍOlfL 3 t ¡omqdø¡ubquerltøt ê2 t4
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concorrêncio ns o2l2o17 r Licitoçõo publicídode suBsEcoM * Þrocesso n9 ßa,44gl2o1s

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

Licit<¡nte: Mcr,.*Y Totol de
O., <Ô

Membrodqço*irr6o. S+vtdv<*

Qutrilot/ valon cnûÉnþt DOXÌUÀgaO xota

lUlOUlFlÌO t¡ Þrincipois Clientes

o) porte, trqdição e conceito dos clientes otuois dq
licitonte;

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

O - nôo qtende;
1 - qtende;

2- otende com
excelênc¡q.

Móx¡mo: o o 2

22

tltlQUllllO f¡ Quollicoçõo Técnico do Equipe de profi:síonois,

Cólculo qritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 d12.2.3

O o 5 pontot

&p.ilêncio Profbilonol
Tobeld PróÞrio

oo5

à5C.

,Uf{DUltIIO ù Estn¡turo Físico - ¡nrtoloçðe5, ¡nfrsestruturs e recursos moteriah

Adequoçôo dos instoloções, do infrqestruturo e dos
recursos moter¡o¡s que estorôo ò disposiçôo do
execuçôo do controto.

o - nõo qtende;
I - qtende;

2- otende com
excelênciq.

NotoMóx¡mo:oa2

.¿,,

,urourtrÌo .l. sístemótico do rerocionomento entre o suBSECoM e a CONTRATADA

Adequoçõo do sistemóticq/operocionqlidqde
proposto pelo licitonte, em suo soluçôo (viobilidode
de implementoçðo, efetiuidode dos meios e procesros
e demois formos que comprovem o copocidode de
atendimento do empreso),

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

excelêncio.

NotqMóximorOq3

-<t

tülcurtro ln Discriminoçôo dos informcçôø de morheting, dos pesquisos de cudíêncio,
ouditorio de circuloçöo, controle de mídio e outros feromentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficácio dos
ferromentos rÉilizodqs poro prestoçôo dos serviços;

o
h-aI-e-
f
F{¡
A
Ie{
Ê
U{¡i¡,
á

o
o
o
Ò

oê
I:tt
o
E

b) Efetividode e relevôncio no demonstroçôo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferrqmentos.

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

excelênciq.

NotoMóximq:oq3

Ò

tUEtOfAt l, toñ.r do¡ tubquc¡lÈott,zrr,¿L.t
| ¿ .r;C
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covÊRNom€srÁoo âE sÀo PÀuLo

su0sÈcREr^Rr^oE coÌuhûç^o

Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Proces¡o n9 t51,44gl2ol5

Avolioçôo de Proposto Técnico * VIA |DENT|F|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

lVo 
"nc",Licitonte:

(
Membro do Comissöo: )o'-'ról/fr- 1J-fç-re-V

Qûtt[o, / calor crtrllrþ, DOXTUAçaO XOTA

tülOûltltOtr Repertório

o) Consistêncio dos reloçöes de cquso e efeito entre o
desofio ou problemo a ser resolvido e o soluçõo
proporto,

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

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

O - nõo otende
lo2-qtende

pouco;
3-4-otende

5 - otende com
excelêncio.

Oo5Noto

3

tÜloültltO r¡ Relqto de Soluçðo de problemqs de Comunlcoçõo

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçõo lógico entre desofio e soluçõo
criotivo;

I

!raa¡¡trl
!!
Ttr¡¡¡a¡I¡t
J

Él
o
o
('

ô
â.
o
rõ
o
¿t

d) Eficócio de soluções e re¡ultodos opontodos.

o - nõo otende
103-otende

pouco;
4q6-otende
medionomente;
7o8-otende

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

Noto Móximo: O o

+

tUBtOIAt t I romodo:¡ubqueritost ez 48
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COWRú DO ESÆO DE * P^ULO

Licitonte:

Concorrêncio ns o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode TUBSECOM * Proces¡o n91sg,449l2o1s

Avolioçöo de Proporto Técnicq * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ns 3

6Jec'^, SB
Totol de 2- 6

(-'
Membro do Comis¡ão: )4n''1¿'14'

cutttrot, t llon cnIltntot PIOXIUAç¡O TOTA

,

o

¡
ItsaIIa
!aIIt
.l

6
o
o

I
ËÀ

{
{

tUlOUltttO l¡ Principcis Clíentes

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

o - nôo qtende;
| - qtende;

2- qt€nde com
excelêmio.

NotqMóx¡mq:oq2

2)b) Conceito dor produtos e ou serviços dos clientes
qtuoit do l¡c¡tonte no mercodo ou reler¡ôncio do
ctuoçöo dessø nq rociedode,

tulOllttlfO t¡ Quollficoçôo Técnlco do Equlpe de Profls¡ionoir.

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

O q 5 pontõ

Exp.dên(lq Ptofirlonol
fob€h hþnd

NotqMóximorOo5

4, GÇì

tufgUftllO $ Estruturo Frsico - instolcçôes, lnfroe*ruturo e recursor moterlois

Adequoçöo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recunos moteriois que estoröo ù di:posiçôo do
execuçöo do controto,

o - nôo qtende;
1 - atende;

2- qtende com
excelêncio,

NotoMóx¡mo:od?,

JJ

tU¡OUltffO ar Sistem6tico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do si:temótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte em suo duçdo (viobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meioi e proceJroj

e demoi¡ formos que comprovem o copocidcde de
qtendimento do empreso).

o - nöo ctende;
lq2-atende;
3- otende com

excelêncio.

NotqMóxlmq:oo3

&

tUlQUltllO J¡ Dlscrimincçõo dor informoções de mqrheting, dos pesquisos de oudiêncio,
oudito¡lo de drculoçõq controle de mídio e outros ferromentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezc e ef¡cócio doe
ferromentos utilizodos poro prestoçôo dos serviços;

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

excelêncio.

NotqMóximq:oq3

Òb) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo dû
copocÌdode do ogêncio de fcvorecer o cliente com
tois ferromento:.

tUltOtAL a ¡cnr lc¡ ¡¡lbrr¡ltottrùara.u | 3 , .{-L¡
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Íohem
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Licitonte

Concorrênciq ne o2f2o17 i Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ne t58.449/2o15

Avolioçõo de Proporto Técnico * vlA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ns 3

l.\ou+; SÇ

-ça--k'a-Membro do

cntlrot, utl.or cfntrlot rorrUlç¡o rof

o) Gontistêncio dos reloçõee de cou¡o e efeito entre o
desofio ou problemo o rer resolvido e o:oluçûo
proposto;

b) Euldêncio de ploneþmento do roluçüo, bem como
quolidode no execuçöo do¡ ¡oluçõe¡;

c) Relanôncio doe resultodo¡ obtidos, com
criotividode e clorezo.

O - nåo qtênde
lq2-otêndêpouco;

3-4 -@nde
5 - cûende <om

excelênclq.

NotoMóx¡md:oos

3

o) Gopocidode de ¡fntese;

b) Clorezo e obþtividode;

c) Concotenoçöo lfuico entre døaflo e soluçõo
crlotivo;

d) Eficócio de rcluções e resultodoc opontodos.

O - nöo otende
lo3-otende

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

t¡em;
9alo-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

€

,U¡fOl LII ¡omodo¡¡ubqßttsl ê2 1
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Concorrêncio ns O2l 2017 Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Procerso ne 158.44912}ts

Avolioção de Proposto Técnico VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 3

paL
Totol de

g4,cz
Lic¡tonte:

Membrodq Com¡ssko, fu@

9UE$O,/ valoR cnllÊnrot porÍuaçÅo ìfoÍa

2

ot
Tr
õz
f¡(l
I
A
I
Ê
â
ta¡.lt
*

o
o
o

6
oo
I!
-9
at

tUlOUltllO l¡ Principois Clientes

o) Porte, trodiçóo e conceito dos clientes qtuois do
licitonte; o - nóo qtende;

I - qtende;
2- dtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oo2

"2)
b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clíentes
otuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desses nq sociedode.

tUlollltllO f¡ Quolifícoçöo Técnico do Equipe de Profissionois.

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

O o 5 pontot

&p€dênrld Prôffrìonol

NotqMóx¡mq:Oq5

4,6 2
tÛfCult¡fO lr Estruturo Físico - instoloções, infroestruturq e recursos moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do infrqestruturo e dos
recursos moteriois que estorõo ò disposiçõo do
execuçöo do controto.

o - nôo qtende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóx¡mo:oq2

,&

tUlOUfrnO ¡l¡ Sistemóticq do relocionomento entre s SUB9ECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
propoeto pelo l¡c¡tonte, em suo soluçdo (uiobilidode
de implementoçõo, efetividode dos meios e processos

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

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

excelêncio.

NotoMóx¡md:od3

..|

tUlollltlfO ¡¡ Discriminoçôo dos informoçöes de morheting, dos pesquisos de oudiêncío,
ouditorio de circuloçôo, controle de mídío e outros ferromentos

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

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

excelêncio.

NotoMóx¡mo:oo3

)b) Efetividode e relevônciq no demonstroçõo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
tdis ferromentos.

tUBfOfAL a to¡n¡ dor rulquo¡ltoatrzrarle I
1 à,6 ¿r
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Concorrêncio ns O2l2O17 Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ne 158.¿t49l2O15

Avolioçõo de Propolto Técnico VIA IDENTIFICADA - INVóLUCRO N9 3

Licitonte:
pPr-,

a
MembrodoComisröo: 'W

çu!ütot, utlot crntrlct DOrÍUrçlo rot

o) Consistêncio dos reloçõer de couso e efeito entre o
de¡qfio ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
proposto;

b) Evidêncío de plonejomento do roluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluçÕes;

c) Relevôncio do¡ resultodos obtidos, com
criqtividode e clorezo.

o - nõo qtende
lo2-otendepouco;

3-4-otênde
5 - otende com

excelênclq.

NotqMúxlmq:oo5

3

o) Copocidode de síntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçôo lfuico entre desafio e soluçöo
criotivo;

d) Eficócio de soluções e resultodos opontodos,

o - nöo otende
1o3-qtende

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

bem;
9olo-atende
com excelêncio.

NotoMóximo:Ooto

8

tultol LII ¡omqdøsubquerltorl e2 4^
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Concorrêncio n9 o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ne 158.¿14912015

Avolioçõo de Proposto Técnica * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Lìcitonte: 4,*-r,rrt Totol de nJ)
i,)

Membrodo Comissãot fu*

QUltIrOt/ valoR CN¡TÊR¡O' DOilTUAçÄO xoÍa

t

o

I
¡
Io
Ieaa
üa¡at
Í

6
o
o
o

5o
o!
o
o

tUlOUllllO l¡ Principois Clientes

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

o - nõo qtendet
1 - otende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóximq:oq2

,?/b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercodo ou relevôncio do
ctuoçõo desses no sociedode.

tUtCUllIlO 2r Quolificoçôo Técnico do Equipe de ProfÍssionois.

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

O o 5 pontoJ

Expedênc¡o P¡offr¡onol

NotdMóx¡ñdrod5

tt,Qz

tUlCUl¡flO lr Êrtruturo Físico - instoloções, ínfroestruturo e recursos moteriois

Adequoçôo dos instoloções, do ínfraestruturo e dos
recursos moter¡ois que estoröo à disposição do
execuçôo do controto.

o - nóo qtende;
1 - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotqMóximo¡Oa2

1¿/

tUlOUltllO ar S¡stemótico do relodonomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçõo do sistemótico/operocionolidode
proposto pelo licítonte, em suo soluçõo (viobilidode
de implementoçöo, efetividode dos meíos e processos

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

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

excelênciq,

NotoMóxìmq:oq3

Ò

tUlOUlt¡lO ¡¡ Discriminoçôo dos informoçöes de morheting, dos pesquisos de oudíêncio,
quditorio de circuloçôo, controle de mídio e outros ferromentos

q) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodq¡ poro prestcçôo dos serviços;

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

excelên€¡o.

NolõMóx¡mo:odl

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

IUBIO¡AL 2¡ tom¡ dcr ¡¡¡iq¡¡c¡lùcatrzrrr4.| 44,clv
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Concorrêncio ne O2l2o17 r Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Procelso ne 158.¿t49l2o15

Avolioçôo de Proporto Técnico i VIA IDENTIF|CADA - |NVóLUCRO Ne 3

(
Membro do Comissõo: )6//ø/vA-

Licitonte

o) Consi*êncio dos reloções de cou¡o e efeito entre o
desafio ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
proporto,

b) Evidêncio de plonejomento do rcluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dor roluções;

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

o - nôo otende
lo2-dtendepouco,

3-4-otendg
5 - otêndê com

excelênclq,

NotoMóxlmqtoq5

11

o) Copocidode de síntere;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre desofio e soluçöo
criqtivo;

O - nõo otende
lo3-otende

poucoi
4o6-otende
medionomente;
7o8-qtende

bem;
9q10-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

q

d) Eficócio de soluções e røultodos opontodos.

tU¡tOftL t I romodø¡ubquerttqt e2 43



folha 1t2s

Concorrêncio n9 o2l2o17 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Proces¡o ne 158.449l2ot5

Avolioçõo de Propostc Técnico * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ns 3

Licitonte: Quþ
Totol de

n/)
/-L t¿t

(
Membro dq comislöo: )<w¿vc"

QUI,ITO'/ VALON cR¡tlnþt POr{ruaçÂo IfOTA

2

o
EI
ÊI¡
¡â
I
Êac-ta¡at
I

o
o
o

6
oÊ

s
ó
E

tUtOU¡tllO t¡ Príncipois Clientes

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

o - nöo qtende;
I - qtende;

2- otende com
excelênciq.

NotqMóximqroo2

4b) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuois do licitonte no mercqdo ou relevôncio do
otuoçõo desses no sociedqde.

tUlOUltllO t¡ Quolificoçöo Técnico dc Equipe de Þrofissionoís.

Cólculo oritmético com bose nos regros dos itens
12.2.1 (112.2.3

O o 5 ponto,

bpedên.is Proñr¡onal

NotoMóximo:Oq5

9,y5
tUlCUf¡llO Ì Estruturo FÍe¡co - ¡nstoloçõet infroestruturo e recursos moteriois

Adequoçdo dos instoloções, do infroestruturo e dos
recursoe moteriqis que estorõo ò disposiçôo do
execuçöo do controto.

o - nõo qtende;
I - qtende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóx¡mq:oq2

,2

tÜlOUltlfO a¡ Shtemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do sirtemótico/operocionolidode
proposto pelo licitonte, em suo soluçõo (uiobilidode
de implementoçôo, efetividode dos meios e procesos
e demois formos que comprouem o copocidode de
atendimento do empreso),

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

excelênc¡o.

NotqMóx¡mqroo3

2

lUlOUltllO t¡ Discriminoçôo dos ínformoções de morheting, dos pesquisos de oudiêncio,
ouditorio de circuloçõo, controle de mídio e outros ferromentos

o) Utilidode, otuolidode, prestezo e eficócio dos
ferrsmentos utilizodos poro prestoçöo dos serviços;

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

excelêncio,

NotqMóximqrOq3

3
b) Efetividode e releuônciq no demonstroçôo do
copocidode do ogêncio de fovorecer o cliente com
toit fenomentqs.

IUBIOÎAL a ¡cmc do¡ ¡¡LquqIto.t,z.r,4.'tt .41, y 5
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Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Proce¡¡o ne t58.449l2o15

Avolioçõo de Proporto Técnico * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Na 3

K"l-
(?ì

MembrodoComi¡sõo:'!avt¿vtø--

Licltonte:

o) Consirtêncio dos reloções de couso e efeito entre o
de¡ofio ou problemo o ser resolvido e o soluçöo
propo5to,

b) Evidêncio de plonejomento do soluçöo, bem como
quolidode no execuçóo dos :oluções;

c) Relevôncio dor røultodos obtido¡, com
criotividode e clorezo.

o - nöo atende
fo2-dtendepoucot

3-4-otende
5 - otende com

excelêncio.

NotoMóximd:od5

4

o) Copocidode de :íntese;

b) Clorezo e objetividode;

c) Concctenoçöo lógÍco entre de¡ofio e soluçõo
criqtiuo;

o - nöo otende
lo3-otende

pouco,
4o6-qtende
medlonomente;
7o8-atende

brem;

9o10-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo¡OotO

+

d) Eficdcio de ¡oluções e resultodos opontodos,

tullOl Ltt ¡omdø¡ubquerttort ez
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Concorrêncio ns O2l2o17 i Licitoçõo Publicidode SUBtECOM i Processo nq 158.¿14912015

Avolioçõo de Proposto Técnicq ' VIA IDEN'I|F|CADA - INVÓLUCRO Ne 3

Q^^Ò ro¡old"pont*, & Ò,4 '2

(^
Membro do Comissöo: >'vf¿'L\<N

Licitonte:

Qurr¡¡ot / vator cnlftnþt DOXTUAçIO xoll

2

o

¡

I
TIa
¡¡,a¡att

I
o
o
I
Ë
¡
b
T

tUlOUlltfO r¡ Principois Clientes

o) Porte, trodiçõo e conceito doi clientes otuois do
licitonte;

o - nõo qtende;
| - otende;

2- qtende com
excelêncio.

NotoMóximo:Oo2

-2-)
b) Conceito dos produtos e ou serviço: dos clientes
ctuois do licitcnte no mercodo ou relevôncio do
otuoçöo desses nq rociedode.

tUlO¡n]lfÍO Ì Quolificcçõo Têcnico do Equipe de Profissionois.

Cólculo oritmético com bo:e nos regros dos itens
12,2.1 (¡12.2.3

O d 5 pontø

&Þsdêftlo ftoñrbnõl
ldb€ld hpdd

NotoMóx¡mo:oq5

'Ò jLl'2'

tUfCUftlÎO !r Estn¡turo Êlsico - instoloções, infroestn¡tum e recußor moterio¡s

Adequoçôo dos instoloções, do infrqestruturo e do5
recursos moter¡oir que estorôo ò di:posiçöo do
execuçôo do contrqto.

o - nôo otende;
'I - otende;

2- dtende com
excelêncic

NotoMóximo:Õo2

¿

tlllOuftlfo lr Sistemótico do relocionomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçôo do sistemótico/operocionolidade
proposts pelo licitonte, em suc soluçôo (viobilidode
de implementoçôo, efetivídode dor meior e pro(essos

e demqi¡ formos que comprovem o copocidcde de
otendimento do empreso).

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

excelênciq.

NotoMóximo:oo3

.l

-

llllOUltllO t¡ Discriminoçöo dos informoções de morketing, dos pesquisos de oudiêncio,
ouditorio de clrculcçöo, controle de mídio e outros fenomentos

o) Utilidode, ctuolidode, prestezo e eficócio dos
ferromentos utilizodos pcro prestoçöo dos :ervíçog

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

excelênc¡o

NotqMóximo:Oq3

Òb) Efetividode e relevôncio no demonstroçöo do
copocidqde do ogêncio de fovorecer o cliente com
tois ferromentos.

tUltOfAL a ¡on¡ do¡ ¡róqr¡¡¡ñottrzrara., I At4 .)-,
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Licitonte:

Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o ns t58.449l2o15

Auolioçöo de Propotto Técnicq r VIA tDENTtFtcADA - |NVÓLUCRO Ne 3

lÐ"-
Membro do ee

OUI'lrO' 
' 

UAIOR cn]Ilrrot POrrûaçÅo totÀ

t

t
IfI
Ir
I
¡

l|)

o
o

6È
oè
¡
-þft

tUlOUlllfOt¡ Repertório

o) C,onsistêncio dor reloções de cou¡o e efeito entre o
desqfio ou problemo o ser resolvido e o soluçõo
proposto;

o - nõo dtende
1o2-stendepouco;

3-4-otende
5 - qtende com

excelênciq,

NotõMóx¡mo:Oo5

Ò
b) Evidêncio de plonejomento dq rcluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos soluções;

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

tÜfCUfrffO ¡¡ Reloto de Soluçõo de Problemos de Comunicaçõo

o) Copocidode de síntere;

O - nöo otende
1o3-qtende

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

bem;
9o10-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:OolO

+
b) Clorezo e obietividode;

c) Concotenoçõo lógico entre dercfio e soluçöo
criotivo;

d) Eficócio de soluções e resuftodos opontodo:,

tUlfOfAL t I ¡omodø rubquèritøt e2 40
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Concorrêncio ns o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ns t5g.¿t49l2o15

Avolioçöo de Propostc Técnico * VIA IDENTIFICADA - INVÓLUCRO Ne 3

Lirir.,nt, 'z 646

Membro do comis¡ðo: S<v'-t'-^-

Totolde Ponor. 2l) r? B

Qutilfot/ vaton cnllÉnrot ÞollruAçÃo TOTA

2

oÞ2I-tttsa
Iâ
Iâa
¡l,a¡
l,
¡

p
tt
o
o
t
ô.
ô

13

I
o

lUlOlllllfOr¡ PrincipoisClientes

o) Porte, trodiçôo e conceíto dos clientes otuois do
lic¡tonte;

o - nõo qtende;
1 - qtende;

2- qtende com
excelêncic.

NotqMóximo:Oo2

Lb) Conceito dos produtos e ou serviços dos clientes
otuqis do licitqnte no mercodo ou relevôncio do
otuoçôo desses no sociedode.

tUICUülfO 2¡ Quolificoçôo Técnico do Equipe de Profis¡ionois.

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

O o 5 pontor

Exped¿n.¡q Prof¡rionol

NotoMóx¡mq:oq5

rZ,q8

tU¡QUftllO Ì Estruturq Fi5ico - instoloções, infroe:truturo e recuros moteriois

Adequoçõo dos instoloções, do infrqestruturo e dos
recursos moteriois que estorão ò disposiçõo do
execuçõo do contrqto.

o - nôo qtende;
1 - otende;

2- qtende com
excelênc¡o.

NotaMóx¡mq:oo2

L
tU¡CUttlfO ar Sistemótico do relocíonomento entre o SUBSECOM e o CONTRATADA

Adequoçöo do sistemótico/operocionolidode
proportq pelo licitonte, em suo soluçöo (víobilidode
de implementoçôo, efetiuidode doe meior e processos

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

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

excelênciq.

NotqMóximq:Oo3

2)

tUtOlllt¡fO ¡r Díscriminoçôo dos informoç6es de morheting, dos pesquisos de qudiêncio,

oudítorío de circuloçöo, controle de mÍdio e outros ferromentos

o) Utilidodø ctuolidode, prestezq e eficócio dos
ferromentos ut¡lizqdos poro prestoçõo dos serviços;

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

excelênc¡o.

NotoMóximo:oq3

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

,U!ÏO¡A! 2. ¡olrle¡ dc¡ ¡ubquc¡lto.t,z,r,4.t g,?(
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o) Consistêncio dos reloçöes de couro e efeito entre o
deçofío ou problemo o ær røolvido e o soluçõo
proporto,

b) Evidêncio de plone¡omento do roluçöo, bem como
quolidode no execuçöo dos oluçöes;

c) Relevôncio dos resultodor obtidos, com
criatividode e clorezo.

o - nõo atende
lo2-ctendepouco;

3-4-qtende
5 - qtende com

êxcêlênc¡o.

NotoMóxlmo¡oo5

t{

o) Copocidode de síntese;

b) Clqrezo e objetividode;

c) Concotenoçöo lógico entre descfio e soluçõo
cr¡ot¡uo,

d) Eficócio de soluçöes e resultodor opontodos,

O - nõo qtende
1o3-dtende

poucoi
4o6-otende
medionomente;
7o8-qtende

bem;
9olo-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo¡OolO
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