
sÐt GOVERNO DO ÉSTAOO D€ SÀO PAUIO

Licitonte:

Concorrênciq nQ o2l2o17 Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Proces¡o ne ts8.449l2ols

Avolioçdo de Proposto Técnicq VA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9I
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lUlOûttllO l¡ Rqciocínio Bó¡ico

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

O - nóo otende
1a3-otendepouco;

4o6-atende
medionomente;

7q8-otendebem;
9 o lO - dtende com

excelêncio.

NotoMóximo:oolo

qb) Compreensõo dos informoções contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objetiuidode.

tl¡lOultlfo ù E¡trqtégiq de Comunicoçöo Publicitórlq

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

O - nõo otende;
lq3-qtendemu¡to

poucot
4o6-otende

pouco,
7o9-otende

medionomente;
loa13-atende

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

excelêncio.

NotdMóx¡mo:oq20

\8

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

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrqdos no estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
desqfio;

d) Copocidode de orticuloçõo obrongêncío, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumento¡ demonstrodo¡
sobre o cliente, leu público olvo e o solução escolhido.
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GOVERNO æ ESIAOO DE SÀO PAUIO

Concorrênciq ne o2l2o17 * Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne lsg, 4glzols

Avolioçõo de Proposto Técnico * VÁ NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ne r
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tUfolttlr0 L ldeis Criqtlvo

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
considerondo suo quolidode de ór9ão centrol do SICOM;

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

7o10-otende
pouco

11o14-otende
medionomente;
15o18-qtende
relativomente

bem;
19o21-dtende

bem;
22c25-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

2/)

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

c) Originolidode, crictividode, simplicidode, odequoçôo
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodq e
o cliente;

d) pertinêncio entre os qtividodes do SUBSECOM e suo
inserçõo nos contextor sociol, odmini¡trqtivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos.

3llOltlllO l¡ &rtS¡ril¡ dr ffiür r t¡o ffiü.

o) Conhecimento técnico demonstrodq notodomente dos
hóbitos de consumo, e clorezo quonto o este tópico; O - nõo qtende;

1o3-atende
muito pouco;

4o6-qtende
pouco;

709-qtende
medionomente.;
lOo13-qtende

bem;
14of5-qtende
com excelêncio.

NotqMóx¡mo:Oo15

tò
b) Entendimento quonto oo público-olvq consistêncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçüo efetivo de economicidode do soluçõo do
desofio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
cdequoçöo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

tUEfOÌA! f ¡ lcrn¡ dct ¡nbque¡ltcr t, z, t . ¿
Cd)
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GOVERNO OO ESTÂæ DË SÁO PAULO

Concorrênciq ne o2l2ol7 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Processo ne ts8.449l2ots

Avolioçõo de Proposto Técnicq VIA NAO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 1

Licitontc: Qzr

Membro do Cn irrao, W

Totol de 51
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lUlOÜtttlO t¡ Rociocínio Bó¡ico

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

O - nöo qtende
lo3-atendepoucot

4q6-ctende
medionomente,

7q8-qtendebem;
9 o lO - otende com

excelêncio,

NotoMóximq:OqtO

8b) Compreensöo dos informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tUtOûltlIO t¡ E¡trqtégiq de Comunicoçôo Publicitóriq

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçõo exposto no
Anexo 1,.

O - nôo otende;
1o3-otendemuito

pouco;
4o6-otende

pouco,
7o9-otende

medionqmente;
lOo13-otende

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

scelêncio-

NotdMóx¡mo:od20

44

b) Amplitude e odequoçöo dos desdobromentos positivos do
conce¡to proposto no soluçöo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no ertrotégio de comunicoçðo oprerentodo no
desqfio;

d) Copocidode de orticulcçôø obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrados
sobre o cliente, reu público olvo e q soluçõo escolhido.
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Concorrêncio ns o2l2o17 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Proce¡so ne lsg.44gl2ots

Avolioçôo de Proporto Técnico VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 I

Licitonte: 82r
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tüaOUltllo tr ldeio Criotivo

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

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

TolO-otende
pouco

ltot4-otende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:ooã

t+

b) Entendimento ¡obre o público olvo, linguogem,
objetivor, projetol, oçöer e progromos do Governo:

c) Originolidode, criotividode, simplicidode odequoçöq
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or otividodes do SUBSECOM e suq
inserçôo no¡ contextos sociol, odmini¡trqtivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode do3 peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluçðes opresentodos.

tUEOUltllO a¡ lrlrcr¡r¡. d.Illl¡ e Xi. XldL

o) Conhecimento técnico demonrtrodo, notodomente dos
hóbitos de consumo, e clorezo quonto q e¡te tópico; O - nõo qtende;

1o3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7a9-otende
medionomente;
10o13-qtende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

Noto Móximo: O o'15

\'2J

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

c) Demonltroçõo efetivo de economicidode do loluçõo do
desqfio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

IUBIOÎAL l¡ ¡cnr¡ dc¡ ¡¡¡bq¡¡e¡ltc¡ t,2, , e a 5q
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Concorrêncio ns o2l2o17 r Licitoçöo Publicidode SUBSECOM * Processo ne 159.449l2ot5

Avolioçôo de Proporto Técnicq * VtA NÃo tDENTtFtcADA - tNVóLUcRo Ne 1
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illlOelülO !¡ Rqclocínío Bó¡ico

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

O - nôo dtende
ld3-otendepouco;

4oó-dtende
medionomente;

7d8-otendebem;
9 o tO - qtende com

excelênciq.

NotoMóx¡mo:OqtO

Ib) Compreensöo dos informoçöes contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

fglgEnE3 E¡trctéglq de Çomun¡Gqtôo Publicitráfia

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

O - nðo ctende;
1o3-otendemuito

pouco,
4o6-otende

pouco;
7d9-qtende

medionomente;
lOo13-qtende

relotivomente bem;
14o17-otende

bem;
18 o 20 - stende com

excelêncio,

NotoMóximo:Oo20

tÇ

b) Amplitude e odequoçõo dos desdobromentos positivor do
conceito propotto no soluçöo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no ertrqtég¡o de comunicoçöo opiesentodo no
desofio;

d) Copocidode de orticuloçõø obrongêncicr, peÉinênc¡o,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
sobre o cliente, seu público olvo e o solução escolhido.
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GOVERNO DO ESIADO DE SÃO PÂULO

Licitonte:

Concorrênciq na o2l2o17 * Licitoçôo Publicidqde SUBSECOM * Procesro ne 1sa,44glzo1s

Avolioçôo de Proposto Técnicq * vlA NAO |DENT|F|CADA - INVóLUCRO Ne l
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tûÞUttl Ì ldeio Criqtivo

o) Adequoçöo do ideio criqtivo ofertqdo qo cliente,
considerondo suo quolidode de órgõo centrol do SICOM;

O - nõo qtende;

1o6-otende
muito pouco;

7o10-qtende
pouco

llo14-otende
medionqmente;
15o18-qtende
relqtivomente

bem;
19o21-qtende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

r6

b) Entendimento sobre o público olvo, linguogem,
objet¡vos, projetos, oçõei e progromos do Governo;

c) Originolidode, criqtividode, simplicidode, odequoçõo
peÈinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) peÊinêncio entre os qtividodes do SUBSECOM e suo
inserçõo nos contextos sociol, qdmin¡strotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções oprerentodos,

lUlOUltllO l¡ l¡¡r*¡¡l¡ dr *t¡ ¡ Xåo ffiúr

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

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

4o6-otende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximq:Oo15

tÒ

b) Entendimento quonto oo público-olvo, consistêncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidoder, de forms eficoz e eficiente;

c) Demonstroçõo efetivo de economicidode dc solução do
desofio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e ot¡m¡zoçöo de seu oproveitomento.

tUBfOfA! ll tcrn¡ dct ¡ubque¡ltcr trzrt e I 53
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lülOUttlIO t¡ Rqclocínio Bó¡íco

o) Acuidode, obrongêncio, pertínêncio, profundidode e
relevôncio dos onólises reolizodo¡;

o - nõo otende
lq3-otendepouco;

4d6-otende
medionqmente;

7o8-qtendebemt
9 o lO - otende com

excelênciq.

NotdMóximqrOolO

o()
b) Compreensöo dos informoções contido¡ no Anexo h

c) Clorezo e objetividode.

tulOUltllO r¡ Estratégio de Comunicoção Publicitório

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

o - nöo otende,
lo3-otendemuito

pouco;
4o6-atende

pouco;
7o9-otende

mediqnomente;
lOd13-qtende

relotivomente bem;
'14 a 17 - otende bem;
18 q 20 - otende com

excelêncio.

NotdMóx¡mo:oo20

'lg

b) Amplitude e odequoçõo dos desdobromentor positivos do
conce¡to proposto no soluçõo oprerentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
de¡qfio;

d) Copocidode de orticuloçöo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
sobre o cliente, seu público olvo e q soluçõo escolhido.
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COVER¡O æ ESIAæ DE SÀO PÂULO

Licitonte:

Concorrêncio ne o2l2o17 i Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o ne 158.¿t49l2o15
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tUlOUttllO t¡ ldeio Criotivo

o) Adequoçõo do ideiq criotivo ofertodo oo clientg
con¡iderondo ruo quolidode de órgöo centrol do SICOM;

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

7o10-otende
pouco

11o14-otende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:oo25

å4

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

c) Originolidode, criotividode, simplicidode odequoçõo,
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborqdo e
o cliente;

d) pertinêncio entre or otividodes do SUBSECOM e cuo
inserçõo nos contextos ¡ociql, odminirtrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peçor e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções oprerentodos.

tUlOUttl¡O & tûl¡ril.a.Ild¡r r¡.ffiaL

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

O - nöo otende;
1c¡3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
10o13-otende

bem;
14o15-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

t5
b) Entendimento quonto oo público-olvo, consirtêncio do
roluçóo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçõo efetivq de economicidode do soluçõo do
desofio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

IUBÎOIAL l¡ ¡cm¡ do¡ r¡¡bqlc¡lto¡ t,2, , G 4
Çar
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Concorrênciq ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM * Processo ne ts8,.44g'2o1s
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lUlOUttllO l¡ Rociocínio Bó¡ico

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

O - nöo otende
lo3-dtendepouco;

4o6-stende
mediondmente;

7o8-otendebem;
9 a lo - otende com

excelênc¡o.

NotoMóximo:oolO

l
b) Compreensõo dos informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tlllOUttllO f¡ E¡trqtégio de Comunicoçöo Þublicitório

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

O - nõo otende;
to3-qtendemu¡to

pouco;
4q6-otende

poucoi
7s9-otende

medionomente;
lOq13-otende

relot¡vomente bem;
14 o 17 - otende bem;
t8 o 20 - otende com

excelêncio.

NotoMóximorOo20

4Q

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

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicqcionql
demonstrodos nc estrotégio de comunicoçôo opresentodo no
desofio;

d) Copocidode de crticuloção, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumento¡ demonstrodos
sobre o cliente, seu público olvo e q soluçõo escolhido.
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Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçôo Publicidode SUBSECOM t Proce¡so ne 158.¿t49l2ots
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tUlOUltlfO lr ldeio Criotivo

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

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

7o10-otende
pouco

11 o14-otende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelênciq.

NotoMóximo:Oo25

411

b) Entendimento sobre o público olvø linguogem,
objetivos, proieto3, oçõe: e progromo¡ do Governo;

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

d) pertinêncio entre or otividodes do SUBSECOM e suo
inserçõo nos contextos ¡ociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
msteriol;

f) Clorezo e objetiuidode dor soluções oprerentodor.

tUlQUttltO l¡ lüt lórll. d. Ildr r Xôo Hfll¡

o) Conhecimento técnico demonstrodo, notodomente dot
hóbito¡ de consumo, e clorezo quonto o erte tópico;

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

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
rOo13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

1O

b) Entendimento quonto oo público-olvo, consi¡tèncio do
soluçõo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçöo efetivo de economicidode do soluçdo do
desafio, no oplicoçõo do verbq, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçöo de seu oproveitomento.

IUBIOIAL l¡ ¡om¡dortrbql¡etllor t,r,te¿t \a
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Licitonte:

Concorrêncio nQ o2l2o17 * Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Proces¡o ne 158.44912015

Avolioçõo de Proposto Técnico * VtA NÃO tDENTtFtcADA - |NVóLUCRO Ne I

CG
,

Totol de Porrtos: h5-
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Quttlrot / va¡.or crllarlot DOffir¡AçaO XOTA
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o
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tUlOEtllC lr RscioclnioBó¡ico

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

O - nõo dtende
lo3-otendepouco;

4oó-dtende
medionomente;

7o8-qtendebem;
9 o 10 - otende com

excelôncio.

NotoMóximo:OolO

+
b) Compreensõo dos informoçõe¡ contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tüfCUltlIO f. Estrqtégia de Comunlcqçôo Publicitóriq

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

O - nõo qtende;
tq3-otendemuito

pouco.:

4o6-otende
pouco;

7q9-otende
med¡onomente,
10o13-otende

relotivomente bem;
14o17-qtende

bem;
18 q 20 - otende com

excelêncio.

NotoMóx¡mqrOo20

to

b) Amplitude e odequoçöo dos de¡dobromentos potitivos do
conceito proporto no soluçõo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio de comunicoçõo opresentcdo no
desofio;

d) Copocidode de orticuloçõo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodos
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçõo escolhido,
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Concorrênciq ns o2l2o17 * Licitoçöo Publicidqde SUBSECOM * Processo ng 158.44912015

Avolioçõo de Proposto Técnicq * vlA NÃo IDENTIFICADA - tNVÓLUcRo Ne l

I

Lticitqnte: <)Æ

i

' la"u*tn'ø/Membro do Comissðo:_ b

9Uttlrot , UALON cn¡rÊrrot POXTUAçÄO xora

tlftoUftllO ¡ ldeio Criqtivo

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

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

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

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

e) Exequibilidqde e economicidode das peços e do
mqteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos.

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

7o1o-qtende
pouco

11o14-qtende
medionomente;
15o18-qtende
relotivomente

bem;
19q2f-qtende

bem;
22o25-otende
com excelênciq,

NotoMóximo:oo25

lF

lUlOûltllO ar l¡¡r*¡j. d. ffiür I Xå. Xü¡

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

b) Entendimento quonto oo público-olvo, consistêncio do
soluçõo opontodcç pertinêncio e oproveitomento do¡
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçõo efetivo de economicidqde do soluçöo do
desofiq no oplicoçõo dq verbo, conjugodo com
odequoçõo e ot¡mizoçõo de seu oproveitomento.

o - nõo qtende;

1o3-qtende
muito pouco;

4o6-qtende
poucoi

7o9-otende
medionomente;
1Oo13-otende

bem;
14o15-atende
com excelêncio.

NotoMóximo:oo15

tL

IUBIOIAL f¡ tcrncdc, lrbtrGrltcl t,rrtG¿t 4 5
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Licitonte: O6

Concorrênciq nQ o2l2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ns tsg.449l2o15

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

Totol de Pontor, À/J

Membro do

gurÍÍot, uaton cnfiÊn¡ot POffiUAçaO xota

I
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Ð¡
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o
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tUlOUttllO l¡ Rociocínio Bó¡ico

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

O - nõo otende
lo3-otendepoucot

4a6-otende
medidnomente;

7o8-otendebem;
9 q lO - otende com

excelêncio.

NotoMóximo:OolO

I
b) Compreenlõo dos informoçõe¡ contido¡ no Anexo l;

c) Clqrezo e objetividode.

tlllOUlt¡fO ù E¡trotégiq de Comunicoção Publicltório

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

O - nõo stende;
lo3-dtendêmu¡to

pouco;
4o6-qtende

pouco;
7o9-otende

medionomente;
lOo13-otende

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

excelêncio.

NotoMóximo:Oo20

4c

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

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

d) Copocidode de orticuloçöo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevônciq dos orgumento¡ demonstrodos
¡obre o cliente, seu público olvo e o soluçðo escolhido.
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Licitonte:

Concorrênciq ne o2l2o17 a Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Processo ne t5g.¿t49i2ots

Avolioçöo de Proposto Técnico * VtA NÃO |DENT|F|CADA - INVóLUCRO Ns l

Co ¡rrao, hnnt;þWJMembro do

OU!'|ÎO' / UALOT c¡rÍlr¡ot poxruaçao ltota
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tUlCUttltO ù ldeio Criativo

o) Adequoçöo do ideio criotivo ofertodo oo cliente,
considerondo suo quolidode de órgõo centrol do 5ICOM;

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

TolO-otende
pouco

llo14-qtende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-qtende

bem;
22o25-stende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oq25

4ll

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

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

d) pertinêncio entre or otividqde¡ do SUBSECOM e ¡uo
inserçõo nor contextor sociol, odministrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
moteriol;

f) Clorezo e obletividode do; soluçöes opresentodo:.

tUDOUttlfO a¡ t¡trcttrl¡ Jo Ildl¡ c X¡o lldL

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

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

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
1Oo13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotqMóximo:oo15

q
b) Entendimento quonto oo público-olvo, consistêncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dor
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonltroçôo efetivq de economicidode do soluçöo do
desafio, no oplicoçöo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

IUBIOÌAL lr ¡cm¡ dc¡ ¡r¡bqre¡fto¡ t, z, t e 4 ho
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Concorrêncio ne ozl2o17 * Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Processo ne 158.44912015

Auolioçõo de Proposto Técnico VIA NÃO IDENTIFICADA - INVÓLUCRO N9 I

Licitonte: 09 Totol de Pontos: h I

(t

Membro ¿oço^¡116o; kvwd,¡r,Õ{

QUE llot 
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valon cnlfÊn¡ot DOxruaçÂo xora
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lÜlOUllltO ¡¡ Rqciocínio Bó¡ico

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

o - nõo otende
lo3-otendepouco;

4o6-otende
medionqmente;

7o8-otendebem;
9 o lo - otende com

excelênc¡o.

NotoMóximo:ooro

tb) Compreensöo dos informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tUlOUttlIO à E¡trotégio de Comunicoçõo Publicitório

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

O - nõo otende;
la3-otendemuito

pouco;
4o6-qtende

pouco;
7a9-otende
medioncmente;
rOq13-qtende

relotivomente bem,
14 o 17 - otende bem;
t8 o 20 - atende com

excelêncio.

NotoMóximo:Oo20

1c

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

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

d) Copocidode de orticuloçöo, obrongêncic, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos crgumentos demon¡trodos
sobre o cliente,:eu público olvo e o soluçöo escolhido.
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Licitonte:

Concorrênciq ne o2l2o17 r Licitoçõo Publicidqde SUBSECOM * Proces¡o ne tsg.449l2o15

Avolioçõo de Proporto Técnico * vtA NÃO tDENTtFtcADA - |NVóLUCRO Ns r
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Membro do ô¡!
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tUlOuttllO r¡ ldeio Criotivo

o) Adequoçõo do ideio cristivo ofertodo oo cliente,
con¡iderqndo suo quolÍdode de órgõo centrol do SICOM;

O - nöo otende;
lo6-otende
mu¡to pouco;

7o10-otende
pouco

t1o14-otende
medionomente;
15o18-otende
relqtivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:oo25

^Lt

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

c) Originolidode criotividode, simplicidode, odequoçöo,
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os qtividode¡ do SUBSECOM e ¡uo
inserçöo no¡ contextos sociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilídode e economicidode dor peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos.

tUlCUltlfO a¡ trtrrl¡rb d. ffill¡ o Xô. Xld!

o) Conhecimento técnico demon¡trodo, notodomente dos
hóbitos de conrumo, e clorezo quonto o erte tópico,

o - nõo otende;
lo3-qtende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
loo13-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

q
b) Entendimento quqnto oo público-olvo, conshtêncio do
toluçõo opontqdo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidoder, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçõo efet¡vo de economicidode do soluçöo do
de¡sfio, no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoçõo e otimizoçõo de ¡eu oproveitomento.

IUBÎOTAL l¡ ¡cm¡ dc¡ rlbqledtot t,2, t e a At
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Licitonte: 41 )

Totol de Þontos: 4Ç

Membro do

euE llot, talon cnlrÊntot POnruaçao TOTA
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tUlOlltltO l¡ Rociocínio Bó¡ico

o) Acuidode obrongêncio, pertinêncio, profundidode e
relevônciq dos onóli¡e: reolizodos;

O - nöo otende
lo3-otendepouco;

4o6-otende
med¡cnomente;

7o8-qtendebem;
9 a lO - otende com

excelêncio.

NotoMóximd:Oalo

7
b) Compreensõo dos informoçöes contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objet¡vidode.

tUlOUltIIO l¡ E¡trqtégio de Comunicoçõo Publicitório

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

O - nõo qtende;
ld3-otendemu¡to

pouco;
4oó-otende

pouco;
7o9-qtende

medicnomente;
lod13-otende

relativqmente bem;
14 o 17 - ûtende bem;
18 q 20 - otende com

excelênc¡o.

NotqMóximo:oo20

ltq

b) Amplitude e odequoçõo dos desdobromentor positivos do
conceito proposto no roluçõo opre¡entqdo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comunicocionol
demonstrodos no estrotégio dê comunicoçöo opresentodo no
desofio;

d) Cqpocidqde de orticuloçôo, obrongêncio, pert¡nênc¡o,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodo¡
sobre o cliente, seu público olvo e q soluçõo escolhido.
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Concorrênciq ne o2l2ol7 * Licitoçõo Publicidode SUBSECOM * Proce¡¡o ne ts8.¿t49l2o1s

Avolioçöo de Proposto Técnicq * vlA NÃo IDENTIFICADA - lNvÓLucRo Ne I
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tUECUttllO t¡ ldeio Criqtivo

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

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

7o10-qtende
pouco

11 o14-otende
medionomente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

45

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

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

d) pertinêncio entre os otividodes do SUBSECOM e suo
inserçôo nos contextos rociol, odmin¡rtrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções opresentodos.

tUtOUEtllO a¡ l¡trctt¡lc Jr lfll¡ e llio llll¡

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

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

4o6-otende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
loot3-otende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

1c
b) Entendimento quonto oo público-olvo, consi¡têncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçöo efetivo de economicidode do roluçôo do
desqfio, no oplicoçôo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçõo de seu oproveitomento.

IUBIOÏAL ft lonr¡ do¡ rubq¡etltot tr z,t c tt ùc
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Concorrêncio ne o2l2o17 * Licitoçðo Publicidode SUBSECOM * proce¡so ne 158.44912015
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l'7 Totol de Pontor,--€Q-

¿-.
Comi¡sõo: b.wtOltwO'l

durnrot / UALOI cr¡ïlrþt DOffiüAçaO xofa

llllOlllllO t¡ Rsctocínío Bdrico

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

b) Compreensöo dos informoções contido¡ no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

O - nõo otènde
1d3-otendepouco;

4oó-dtende
medionqmente;

7o8-otendebem,
9 d lO - otende com

excelôncio.

OolONoto

3

,üloültlto r. EstrctéEio de Comunicoçöo publicitório

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

b) Amplitude e odequoçõo dos desdobromentor porit¡vo, do
conce¡to proposto no soluçðo opresentodo;

c) Exequibilidode e conhecimento técnico comun¡cocionol
demonstrodos nq estrotégio de comunicoçõo opresentodo no
desofio;
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d) Copocidcde de orticuloçõo obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demon¡trodos
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçäo ercolhido.

O - nôo otende;
'lq3-dtendemuito

pouco,
4o6-otende

pouco;
7q9-qtende

medionomente;
'lOo13-otende

relot¡uomente bem,
14o17-qtende

bem;
18 o 20 - otende com

excelêncio.

Oo20

'ð

Noto
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,2

Assinqturo.:

/ UALON CTllÊNþ' Dorru çao xota

tUfO![ltO ] ldeio Crlotlva

o) Adequoçúo do ideiq cr¡ot¡vo ofertodo oo clientg
considerondo suo quolidode de ór9öo centrol do SICOM;

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

c) Originolidode, criqtividodg simplicidodq odequoçõo
pertinêncio e entendimento entre o proposto eloborodo e
o cliente;

d) pertinêncio entre os qtividodes do SUBSECOM e suo
inserçöo nos contextos socioL odministrotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peços e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções oprerentodos.

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

7o10-dtende
pouco

11q14-atende
medionomente;
15o18-otende
relotívomente

bem;
19o21-otende

bem;
22aT - otende
com excelêncio.

NotoMóximo:oo25

-2/

lUlCûltlÌO a¡ &¡r¡¡¡fu dr *ü¡ I Xtr *tr

o) Conhecimento técnico demonstrodq notodomente dos
hóbitos de conJumo, e clorezo quonto o este tópico;

b) Entendimento quonto oo público-olvq consistêncio do
soluçôo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodel, de formo eficoz e eficiente;
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c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do soluçöo do
desofiq no oplicoçõo do verbo, conjugodo com
odequoção e otim¡zoçõo de seu oproveitomento.

O - nöo atende;
lo3-stende
muito pouco;

4o6-qtende
pouco;

7o9-qtende
medionomente;
lOo13-qtende

bem;
14o15-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo15

l9
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tUlOUttlrO tr Rqciocínio Bó¡íco

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

O - nõo otende
lq3-qtendepouco;

4o6-otende
medionomente;

7o8-otendebem;
9 o lO - otende com

excelêncio.

NotoMóx¡mo:oolo

,øb) Compreensõo dcs informoções contidos no Anexo l;

c) Clorezo e objetividode.

tUEOUltlÍO à Estrqtégio de Comunicoçöo Publicitóriq

o) Entendimento sobre o objetivo de comunicoçõo expo3to no
Anexo l;

o - não qtende;
lo3-otendemu¡to

pouco;
4o6-otende

pouco,
7d9-otende

medionomente;
'lOqt3-otende

relotivomente bem;
'l4qu-qtendebem;
18 o 20 - otende com

excelêncio.

NotoMóx¡morOo20

/'5

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

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

d) Copocidode de orticuloçöo, obrongêncio, pertinêncio,
profundidode e relevôncio dos orgumentos demonstrodo¡
sobre o cliente, seu público olvo e o soluçóo escolhido.
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tUtOüttllO ¡¡ ldeio Criqtivo

o) Adequoçõo do ideio criotivo ofeÊodo oo clíente,
con¡iderondo suo quolidode de órgóo centrol do SICOM;

O - nõo qtende;
lo6-qtende
muito pouco;

7o10-otende
pouco

11o14-otende
medionqmente;
15o18-otende
relotivomente

bem;
19o21-otende

bem;
22o25-otende
com excelêncio.

NotoMóximo:Oo25

A6

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

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

d) pertinêncio entre o¡ otividode¡ do SUBSECOM e suo
inrerçõo nor contextor sociol, odmini¡trotivo e econômico;

e) Exequibilidode e economicidode dos peçor e do
moteriol;

f) Clorezo e objetividode dos soluções oprelentodos.

tUlCUltllO a¡ t¡rrdô¡l¡ de lídlc o Xôo tldi.

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

lo3-otende
muito pouco;

4o6-otende
pouco;

7o9-otende
medionomente;
lOo13-otende

bem;
14ot5-qtende
com excelêncio.

NotoMóximo:oo15

1t
b) Entendimento quonto oo público-olvo, con¡istêncio do
soluçöo opontodo, pertinêncio e oproveitomento dos
oportunidodes, de formo eficoz e eficiente;

c) Demonstroçõo efetivo de economicidode do roluçõo do
desofio, no opl¡coçõo do verbo, conjugodo com
odequoçöo e otimizoçöo de leu oproveitomento.

IUBIOIAL l¡ rc¡nc dcl tübqredtor 1,r,, e l 5t


