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Avaliação de Pnoposta Técnica * vtA NÃo IDENTTFICADA - INVóLUCRo Na 1

Lícitante: ø7

Membro da Subcomissão: JOÃO MOURA FItHo

Total de Pontos: 51,

Assinatura:

QUESITOS VATOR CRITÊRIOS POI{TUAçÃO NOTA

1. RaciocÍnio Básico

a) Acuidade, abrangência, pentinência, profundidade e
relevåncia das análises reaJ.izadas;

b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota¡1áxina:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem.;
7ø a !2: atende com

excelêncÍa.

9

2. Estratégia de Conunicação Publícitária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito proposto na solução apresentadaj

c) Exequibj.Iidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estnatégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangência, pertinência,
pnofundidade e relevãncia dos argumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público aLvo e a solução
escolhida.

Nota i\4axima: ø a 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

pouco;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9; atende
medianamente;

1ø a L3: atende
nelativamente bem;

14 a L7: atende bem;
78 a 2ø: atende com

excelência.

T4

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público alvo, linguagem,
objetivos, pnojetos, ações e pnogramas do Governo;
c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne a proposta
elaborada e o cliente
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômico;
e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

NotalYáxima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medi.anamente;
15 a 18: atende

reLativamente bem;
79 a 2I: atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

18

4. Estratégia de llídia e Não trtÍdia

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumor e cLareza quanto a este tópicoj

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
soJ.ução apontada, pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficiente;
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notanìáximê:ôa15
ø: não atende;

L a 3: atende muito
p0 u co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem.;
74 a 15: atende com

exaêl ên.i â

LØ
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * coNcoRRÊNcIA N9 øI/2ø2I x PRocEsSo SEGoV-PRC-2ø2ø/ø3øg4

Avalíação de Proposta Técnica * vIA NÃo TDENTIFICADA - INVOLUCRO Ne 1

Licitante: ø2

Membno da Subcomissão: JOÃO MOURA FtLHo

Total de Pontos: 52røø

Ass inatura

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO 1{OTA

1. Raciocínío Básíco

a) Acuidade, abrangência, pentinência, profundidade e
relevância das análises nealizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Claneza e objetividade

NotaiYáxima:0a12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
7ø a 72: atende com

excelência.

9

2. EstratégÍa de Comunicação PublicÍtária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito proposto na solução apresentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estratégia de comunicação apresentada
no desafioj

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinência,
profundidade e nelevância dos angumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida .

Nota r'1áxirna: ø a 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

pouco;
4 a 6: atende pouco.;

7 a 9: atende
medianamente j

1ø a 13: atende
relativamente bem;

!4 a L7i atende bem;
78 a 2øi atende com

excelência.

T4

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagen,
objetivos, projetos, ações e prognamas do Govenno;
c) 0niginalidader cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elabonada e o cliente:
d) pentinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econõmico;

e) ÊxequibiJ.idade e economicidade das peças e do
mãte nial j

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

Notai{¿xim¿:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muÍto
p0uco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: êtende
medianamente;

15 a 18: atende
relativamente bem;

19 a 21: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

18

4. EstratégÍa de Mídia e Não t4ídía

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópico;

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
soLução apontada, pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otirnização de seu aproveitamento.

Notaflèxiùl¿:ø¿:t5
ø; não atende.;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco.;
7 a 9: atende
medianamente.;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

excelência -

t1
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 øT/2ø27 * PRocEsso sEGoV-PRc-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técníca * VIA NÃ0 IDENTIFICADA - INVóLUCRo Ns 1

Licitante: ø3

Membro da Subcomissão: lOÃO MOURA FILHo

Total de Pontos: 64,

As s inatu ra

VALORQUESITOS CRITÉRIOS PONTUAçÃO I{OTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abnangência, pertinência, profundidade e
relevância das análises realizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo Ij

c) Clareza e objetividade

Nota¡4áxima:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
7ø a 72i atende com

excelência.

TT

2. Estratégia de ComunÍcação PublicÍtária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito pnoposto na solução apresentada;

c) Exequíbílidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estratégia de comunicação apnesentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abnangência, pentinência,
profundidade e relevância dos argumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

Nota I"1áxrrna: ø a 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende mui.to

pouco;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
nelativamente bem;

L4 a I7i atende bem;
78 a 2ø'. atende com

excelência.

L8

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente.;

b) Entendimento sobre o públÍco alvo, Iinguagem,
objetivos, pnojetos, ações e prognamas do Govennoj
c) 0riginalidade, criatividade, sirnplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social-r
administrativo e econômicoj

e) ExequÍbilidade e economicidade das peças e do
mate nial;

f) Clareza e objetividade das soLuções apresentadas

Nota f..táxima: ø a 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

pouco j
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: êtende
medianamente;

15 a 18: atende
nelati.vamente bem;

!9 a 2Ii atende bemj
22 a 25: atende com

excelência,

22

4. Estratégia de filídia e Não MÍdia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e cLareza quãnto a este tópico;

b) Entendimento quanto ao público-alvor consi.stência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
oportunidadesr de forma eficaz e eficientej
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c) Demonstração efetiva de economicidade da soLução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento,

Notail¿xiûra:øa15
ø: não atende;

L â 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

êYapl ênai â

13
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LICITAÇÃO PUBLICIDADE UNICOM * CoNcoRRÊNcIA N9 ø1/2ø27 * PRocEsSo sEGoV-PRc-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * VIA NÃO IDENTII.ICADA - INVÓLUCRo N9 1

Licitante: ø4 Total de Pontos øø

Membro da Subcomissão: l0Ã0 MOURA FILHO As s inatu na ffi
QUÊSITOS VALOR CRITÉRIOS POf{TUAçÃO NOTA
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1. Raciocínio BásÍco

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
nelevância das análises nealizadas;

NotaMáxi¡nê:øâ12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 5: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
!ø a L2i atende com

excelência -

8b) Compreensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Clareza e objetividade

2. Estratégia de Comunicação Publicltária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

NotaMáxinra:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende mui.to
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

14 a I7i atende bem;
78 a 2ø: atende com

excelência.

L3

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estratégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abrangência, pertinência,
profundidade e relevância dos argumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

3. fdeía Críatíva

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

Notaflaxlilra:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medi.anamente;
15 a 18: atende

nelativamente bem;
!9 a 21,: atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

L5

b) Entendimento sobre o público alvo, J.inguagem,
objetivos, projetos, ações e pnognamas do Governo;
c) 0niginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne a proposta
elaborada e o cliente
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

4. Estnatégia de ftlídÍa e Não fvtídia

a) Conhecinento técnico demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópico;

Notamáxir¡a:øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
po u co;

4 a 6: atende pouco.;
7 a 9: atende
medi.anêmente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

excelência.

1,ø
b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinència e apnoveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficiente.;

c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento,
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNTCOM * CONCORRÊNCIA N9 øT/2ø2L * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Pnoposta Técnica x vrA NÃO IDENTIFICADA - INVóLU(-RO No 1

Licitante: ø5 Total de Pontos t

Membno da Subcomissão: lOÃ0 MOURA FILHO As s inatu na

øø

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS POI{TUAçÃO IIOTA

1. Raciocínio BásÍco

a) Acuidade, abnangência, pertinência, profundidade e
nelevância das anáIises realizadas;

b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

NotaiYáxima:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
7ø a L2: atende com

excelência.

T1

2. Estratégia de Cornunicação Publicitária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito proposto na solução apresentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estratégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abnangência, pertinênciar
profundidade e relevância dos angumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

Nota14áxirna:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
nelativamente bem.;

74 a !7: atende bem;
L8 a 2ø: atende com

excelência.

15

3. IdeÍa Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programãs do Govenno;
c) oniginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elabonada e o cliente;
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
mate nial j

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

Nota¡4áxina:øâ25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

nelativamente bem;
19 a 21: atende bem;
22 a 252 atende com

excelênciâ.

18

4. EstratégÍa de MÍdia e Não MÍdia

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumo, e claneza quanto a este tópico;

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e efj.cientej
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notanáxinra:ø¿15
ø: não atende;

L a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

excelência ^

TT
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LTCITAçÃO PUBLICTDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA Ns øT/2ø2T * PRocESso sEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * VTA NÃr-r 1¡¡*tttICADA - INVóLUCRO Ns I

Licitante: ø6 Total de Pontos 4 øø

Membro da Subcomissão: lOÃO MOURA FILHO As s inatu ra

QUESITOS VATOR CRITÉRIOS POT¡TUAçÃO trtoTA

1. RacíocÍnio Básíco

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
nelevância das análises nealizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo l;

c) Claneza e objetividade

Nota 11áxinìa: ø â 12
ø : não atende

1 a 3: atende poucoj
4 a 6: atende
medianamente.;

7 a 9: atende bem;
7ø a 72i atende com

excelência.

7

2. Estratégía de Comunícação Publicitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito pnoposto na solução apresentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estratégia de conunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangência, pertinência,
pnofundidade e relevância dos angumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público aLvo e a solução
escolhida,

NotäiYaxinra:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pou co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente.;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

!4 a 77: atende bem;
L8 a 2øi atende com

excelência.

13

3. Ideia Críativa

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobne o púbJ.ico alvo, Iinguagem,
objetivos, pnojetos, ações e prognamas do coverno;
c) 0riginalÍdade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entne a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
materia I;

f) Clareza e objetividade das soluçöes apresentadas

Notailax1ill¿:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
p0uco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

nelativamente bem;
79 a zLt atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

15

4. Estratégía de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstnador notadamente dos
hábitos de consumoJ e cl-areza quanto a este tópico;

b) Entendimento quanto ao público-alvor consistência da
solução apontada, pentinência e apnoveitamento das
opontunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento,

'lota mdxiÌr¿: 0 a 1i
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco.;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

7ø a 1-3: atende bem;
14 a L5: atende com

eYapl Ànai â

LØ
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LrcrrAçÃo PUBLTCTDADE uNrcoM * coNcoRRÊNcrA Ne ørl2ø21 * pRocESSo sEcov-pRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Pnoposta Técnica * vrA NÃO TDENTTFTCADA - INVóLUCRO Ns 1

Licitante: ø7

Membno da Subcomissão: lOÃO MOURA FILHO

Total de Pontos

As s inatura

'ØØ

VALORQUESITOS CRITÉRIOS PONTUAçÃO I{OTA

1. Racfocínio Básico

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
relevâncÍa das análises nealizadasj

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota |.4áxima: ø a 12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
1ø a !2: atende com

excelência.

TØ

2. Estratégía de Comunicação publicitánia

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito pnoposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estnatégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinência,
profundidade e reLevãncia dos argumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

NotaMáxina:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
relati.vamente bem;

!4 a 17i atende bem;
L8 a 2ø: atende com

excelência.

L7

3. Ideía Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetosr ações e prognamas do Governo;
c) 0niginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos sociaLr
administnativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
mate rial;

f) Clareza e objetivi.dade das soluções apresentadas

Nota¡4axima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco j

7 a 1ø: atende pouco
11 a L4: atende
medi.anamente;

15 a 18: atende
relatÍvamente bemj

79 a 2L: atende bem;
22 a 25: atende com

excelêncÍa.

2T

4. Estratégia de t{ídia e Não l4ídia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópicoj

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notamáxima:øa15
ø: não atende.;

L a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

êY.Plên.iâ

L2
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LICITAÇÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø2:- * PRocEsSo SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avalíação de Pnoposta Técnica * vIA NÃO TDENTIFTCADA - ]NVóLL.JCRO []s t_

Licitante: ø8

Iqembno da Subcomissão: lOÃO ¡4OURA FILHO

Total de Pontos: 5Ø øø

Assinatuna:

VATORQUESTT0S CRITÉRIO5 POtI¡TUAçÃO t'toTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
nelevância das análises nealizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota!1ãxlm¿:ø¿12
ø : não atende

atende pouco;
a 6: atende

medianamente;
7 a 9: atende bem;
Lø a \2i atende com

excelênci.a.

1a

9

2. EstratégÍa de ComunÍcação PublÍcitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo l;

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito proposto na solução apresentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estnatégia de comunicação apnesentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abnangência, pentinência,
pnofundidade e relevåncia dos angumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público al-vo e a soLução
escolhida.

Not¿lYaxina:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pou co;

4 a 6: atende poucoj
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

74 a 77: atende bem;
L8 a 2øi atende com

excelênciê.

t4

3. Ideia Criatíva

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao cLiente;

b) Entendimento sobre o público alvo, Iinguagem,
objetivos, pnojetos, ações e programas do Govenno;
c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
mate rial;

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

Notd ilaxinrê: ø d 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

pouco;
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: atende
medi.anamente.;

15 a 18: atende
nelativamente bem;

a9 a 2!i atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

17

4. Estratégia de l¡lÍdia e Não frlÍdia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópico;

b) Entendimento quanto ao público-a1vor consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

¡lot¡ fl;xí ila: ¡¿ ¿ t5
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
p0 u co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
74 a 75: atende com

excelên.iâ -

TØ
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LrcrrAçÃo PUBLTCTDADE uNrcoM * coNcoRRÊNcrA Ne ør/2ø2r * pRocEsso sEcov-pRc-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Pnoposta Técnica * vIA NÃo ÌDENTTFTCADA - TNV0LUCRo Ne 1

Licitante: ø9 Total de Pontos: 72 øø

Membro da Subcomissão: JOÃO MOURA FILHO Assinatuna:

QUESITOS VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO I{OTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pentinência, pnofundidade e
relevância das análises reaJ.izadas;

b) Compreensão das informações contidas no Anexo fj

c) Clareza e objetividade

NotaMéxima:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 â 9: atende bem;
Lø a L2: atende com

excelência -

1,2

2. Estratégia de Comunícação publicitária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito proposto na solução apresentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estratégia de comunicação apnesentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abrangência, pentinência,
pnofundidade e relevåncia dos angumentos demonstrados
sobne o cliente, seu púb1ico alvo e a solução
escolhida.

Notafl¿ixima:øa2ø
ø: não atende.;

1 a 3: atende muito
pou co;

4 a 6: atende poucoj
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

74 a 77: atende bem;
18 a 2øt atende com

excelência.

2Ø

Ideia CríatÍva3

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendi.mento sobne o público aLvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e pnogramas do Governo;
c) 0niginaJ.idade, criatividade, simplicÍdade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cliente:
d) pentinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos sociaL,
administnativo e econômi co;
e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
mate rial;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

NotaNláxima:0a25
ø: não atende;

1 a 6: atende mui.to
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

relativamente bem;
19 â 21: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

25

4. Estratégia de Mídía e Não tltídia

a) Conhecimento técnico demonstnador notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópicoj

b) Entendinento quanto ao público-alvo, consistêncÍa da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficiente.;
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

Nota máxinl¿: ø a 1S

ø: não atendej
1 â 3: atende muito

pouco;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
med ianamente;

l.ø a 13: atende bem;
14 a L5: atende com

excelência -

L5
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LICITAÇÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA NS øT/2ø27 * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Pnoposta Técnica * VIA NÃo IDENTIFICADA - rNVóLUCRO Ns 1

Licitante: tø

Membno da Subcomissão: lOÃ0 MOURA FILHO

Total de Pontos:

Assinatura

56 

^øø

M

QUESITOS VATOR CRITÉRÎOS POilTUAçÃO I{OTA
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1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
relevância das análises realizadas;

Nota[4áxlna:øa12
ø: não etende

1 a 3: atende pouco.;

4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
7ø a 72.. atende com

excelência.

11b) Compneensão das infonmações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

2. Estratégia de CornunÍcação PublicitárÍa

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

Notafláxima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
p0 u co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: âtende
medianamente;

1ø a 13: atende
nelativamente bem;

74 a !7: atende bem;
I8 a 2ø: atende com

excelência -

15

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito proposto na solução apnesentada;

c) ExequibiJ.idade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estnatégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangência, pertinência,
profundidade e nelevância dos argumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

NotaMaxinra:øa25
ø: não atende;

L a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medi.anamente;
15 a 18: atende

relativamente bem;
L9 a 21: atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

18

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e pnogramas do Govenno;

c) 0riginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elabonada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material j

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

4. Estratégía de Mídia e Não trlídia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e cLareza quanto a este tópico;

Notdnáxiilra:øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

exael ênai ã

L2
b) Entendimento quanto ao púb1ico-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
opontunidades, de fonma eficaz e eficiente;

c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø2I * PRocESso SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * vrA NÃ0 TDENTIFICADA - INVóLUCRO Ne 1

Licitante: tl Total de Pontos øø

Membro da Subcomissão: lOÃO MoURA FILHO As s inatuna

46¡

ë

QUESTTOS VALOR cRrrÉRros PoilTUAçÃo NOTA
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1. RaciocínÍo Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, pnofundidade e
relevåncia das análises nealizadas;

Notafláxima:øaL2
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
1ø a 72i atende com

excelência.

7b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

Notal4axima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muÍto
pou co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
nelativamente bem;

74 a !7: atende bem;
18 a 2ø: atende com

excelência -

T4

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito proposto na solução apnesentada.;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estnatégÍa de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinência,
pnofundidade e relevância dos argumentos demonstnados
sobre o cliente, seu púb1ico alvo e a solução
escolhida.

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniatÍva ofertada ao cliente;

Notai{áxima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 ã 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

relativamente bem;
79 a 2I: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

1,6

b) Entendimento sobre o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Governo;

ãdequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente;
d) pertinència entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
materia l;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

4. Estratégia de ftlÍdia e Não fitídia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e cfareza quanto a este tópicoj

Notamáxlma:øa15
ø: não atendej

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

excelêncie -

9
b) Entendinento quanto ao público-alvo, consistênciã da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;

c) Demonstração efetivê de economicidade da soLução do
desafio, na apl.icação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento,
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNIcoM * coNcoRRÊNcIA N9 øT/2ø27 * PRocESSo sEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - rNVóLUCRO Ne 1

Licitante: a2

Membro da Subcomissão: lOÃO MOURA FILHO

Total de pontos: 44 øø

As s inatu na

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS POI{TUAçÃO NOTA

1. RacÍocínio Básíco

a) Acuidade, abrangência, pentinência, pnofundidade e
relevância das análises real.izadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

Nota f"láxima: ø a 12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
Lø a 12: atende com

excelência.

7

2. Estratégia de ComunÍcação publÍcitária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo l;

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito pnoposto na solução apresentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estnatégia de comunicação apnesentada
no desafioj

d) Capacidade de artículação, abrangência, pertinência,
profundidade e nelevância dos argunentos demonstrados
sobne o cliente, seu púb1ico alvo e a solução
escolhida.

Notê 1.1áxirna: ø a 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

pou co;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medianamente.;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

14 a L7: atende bem;
78 a 2øi atende com

excelência.

L3

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobne o púbtico alvo, lÍnguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Governo;
c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entne a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
nateriaL;

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

r\olaflaxtfl¿:Øa25
ø: não atende.;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
L1 a 14: atende

medÍanamente;
15 a L8: atende

relativamente bem;
19 a 2L: atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

15

4. Estratégia de trlídia e Não l¡tídia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e claneza quanto a este tópicoj

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficientej
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notamáxinta:øa15
ø: não atendej

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

excelência .

9
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Ava1iação de Proposta Técnica * vrA NÃO TDENITFTCADA TNVOLUCR0 Ne 1

LicÍtante: t3

Membno da Subcomissão: lOÃO MOURA FILHO

Total de Pontos: 56 øøt

As s inatu na

VALORQUESITOS CRITÉRIOS POÍ{TUAçÃO NOTA

1. RaciocÍnio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, pnofundidade e
relevância das anáIises nealizadasj

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota lYáxlrna: ø a 12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente.;

7 a 9: atende bem.;

Lø a L2i atende com

excelência.

LT

2. EstratégÍa de Comunicação PublicitárÍa

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito pnoposto na solução apresentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estratégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abrangência, pentínência,
profundidade e nelevância dos angumentos demonstnados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida,

Nota f"1áxinra: ø ¿ 2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

L4 a I1i atende bem;
78 a 2øi atende com

excelência.

L5

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao clientej

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e prognamas do Govennoj

c) 0riginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos socialr
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

Notêiqaxima:0a25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

relati.vamente bem;
79 a 2Li atende bem.;

22 a 25i atende com

excelência.

L8

4. Estratégia de titÍdia e Não l4Ídia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópi.coj

b) Entendimento quanto ao púbtico-alvo, consistência da
solução apontada, pentinência e aproveitam€nto das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Nota Ìaxiùa: tl à 15

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

poucoj
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
L4 a 15: atende com

excelênciâ.

1,2
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFÌCADA - ÏNVóLUCRO Ns 1

Licitante: t4

Membno da Subcomissão: l0Ã0 MoURA FILHO

Total de Pontos: 44røø

Assinatura:
M

QUESITOS VALOR CRITÉRIOS P,OI{TUAçÃO tr¡oTA
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1. Raciocínio BásÍco

a) Acuidade, abrangência, pertinência, pnofundidade e
nelevância das anáIises realizadasj

NotaMéxima:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
7ø a 72: atende com

excelência.

7b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo Ij

NotaMáxima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pou co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø ã 13: atende
relativamente bem;

74 a 77i atende bem;
18 a 2ø: atende com

excelência.

L3

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito proposto na solução apresentada.;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estratégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abrangência, pertinência,
pnofundidade e relevåncia dos angumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

Notãlláx1nìa:øa25
ø: não atende;

1 a 6: âtende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende
medianamente;

15 a 18: atende
nelativamente bem;

L9 a 2!: atende bem;
22 a 25: atende com

excelênci.a.

L4

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e prognamas do Governoj
c) 0riginalidade, cniativÍdade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimênto entne a proposta
elqborada e o cliente;
d) pentinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômicoj

e) ExequibiJ.idade e economicidade das peças e do
mate nial.;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

4. Estratégia de fitídia e Não f{ídia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópico;

Àlot¿máxiÌra:øa15
ø: não atendej

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 ê 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

excelência.

tØ
b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento dãs
oportunidades, de forma eficaz e eficiente;

c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento,
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCoRRÊNCIA N9 ø!/2ø2:- * PRocESSo sEGoV-PRc.2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * vTA NÃo rDENlrFrcADA - llvôLLjcRO i\te 1

Licitanter 15

Membro da Subcomissão: lOÃO MOURA FILHO

Total de Pontos: 52røø

Assi natura

quEsrTos VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO IiOTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, pnofundidade e
relevância das análises nealizadas.;

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota i'1éxinra: ø a 12

ø : não atende
1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
Lø a L2,. atende com

excelência -

TØ

2. Estratégia de Comunicação publicitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito proposto na solução apnesentadaj

c) ExequibiLidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estnatégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangênciar pertinência,
profundidade e relevância dos argunentos demonstrados
sobne o cliente, seu público aÌvo e a solução
escolhida.

Nota;!láxi¡ìê: 0 ¿ 7ø

ø: não atende.;
1 a 3: atende muito

po u co.;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

!4 a 77| atende bem;
l8 a 2ø: atende com

excelência -

1,4

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o púbJ-ico alvo, linguagem,
objetivos, pnojetos, ações e pnognamas do Governo;
c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) ExequibiJ.idade e economicj.dade das peças e do
mate rial j

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

llotä J.laxrrì¡. 0 a 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

pou c o;
7 a Lø: atende pouco

11 a 14: atende
med ianamente;

15 a 18: atende
relati.vamente bem;

79 a 2l: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

18

4. Estratégia de fvlídia e Não fr1ídía

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumo, e clareza quanto a este tópicoj

b) Entendimento quanto ao púbJ.ico-alvo, consistência da
solução apontada, pentinência e aproveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstnação efetiva de economicj.dade da solução do
desaflo, na aplicação da verbar conjugadã com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

¡ioia ilìáxifr¿: ¡.t l:
ø: não atendej

1 a 3: atende muito
pouco.;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente j

7ø a L3: atende bem;
14 a 15: atende com

excelênciâ -

LØ
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vTA NÀo rurrutlr[CADA - INVóLUCRO No 1

Licitante: f6

Membro da Subcomissão: lOÃO MOURA FILHo

TotaL de Pontos

Assinatuna:

66,øø

QUESITOS VALOR cRrrÉRros POÍ{TUAçÃO I{OTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
relevåncia das anáIises nealizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo Ij

c) CJ.aneza e objetividade

Notai!áxinr¿:øa12
ø : não ¿tende

1 a 3: atende poucoj
4 a 5: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
Iø a L2i atende com

excelência.

Tø

2. Estratégía de Comunicação publicitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

b) Amplitude e adequação dos desdobran¡entos positivos
do conceito proposto na solução apnesentadaj

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estratégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abnangência, pentinência,
profundidade e relevãncia dos angumentos demonstnados
sobne o cliente, seu público afvo e a solução
escolhida -

Nota t'1é/iùla: ø ê 2ø

ø: não atende;
L a 3: atende muito

pouco;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
med ianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

\4 a 77: atende bem;
78 a 2øi atende com

excelência.

!9

3. Ideia Criatíva

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvor ]inguagemr
objetivos, projetos, ações e programas do Governo;
c) 0rigi.nalidade, cpiatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cliente
d) pentinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos social,
administrativo e econômic

e) ExequibiJ.idade e economicidade das peças e do
materia I;

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

¡lota rYaxiria: 0 a 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

p0 u co;
7 a 1ø: atende pouco

11 a L4: atende
medianãmente;

15 a 18: atende
nelativamente bem;

L9 a 27: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

23

4. Estratégía de tvtídía e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstnador notadamente dos
hábitos de consumor e claneza quanto a este tópicoj

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficientej
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notê ilêxiùÌ¿ e ¡ 1;
ø; não atende;

1 a 3: atende muito
p0 u co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: êtende bem;
14 a 15: atende com

excelência -

T4
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vrA NÃO iur¡lrrrrcÀDA - TNVOLUCRO Ns l.

Licitante: t7

Membro da Subcomissão: loÃ0 MoURA FrLHo

Total de Pontos: 55rØø

,#As s inatu na

QUESITOS VALOR CRITÉRIO5 PONTUAçÃO NOTA
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1. RacíocÍnio Básico

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
relevância das análises realizadas;

Nota l'1éxirna: ø a 12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
!ø a ].2i atende com

excelência .

TØb) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

2. Estnatégia de Comunicação Publícitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

Notal"laxrila:0a2ø
ø: não atende;

1 ê 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
nelativamente bem;

74 a 77i atende bem;
18 a 2øi atende com

excelência.

L6

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceÍto proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estratégia de comunicação apresentada
no desafioj

d) Capacidade de articuLação, abrangência, pertinência,
profundidade e relevãncia dos argumentos demonstrados
sobne o cliente, seu púbJ.ico alvo e a solução
escolhida .

3. fdeÍa Críativa

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente;

Notd lìáxiril¡: ø a 25

ø: não atende.;
1 a 6: atende muito

pouco;
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: atende
medÍanamente;

15 a 18: atende
relativamente bem;

19 a 21: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

L8

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
ivos, projetos, ações e programas do Governo;

c 0riginalidader cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pentinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos socialr
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

4. Estratégia de MÍdia e Não fvlÍdia

a) Conhecimento técnico demonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e cfaneza quanto a este tópicoj

Nota rìa:lù¿: ø ¡ l5
ø; não atende;

1 a 3: atende muito
po u co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
med ianamente;

1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

ex.el ên.i â

LT
b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;

c) Demonstração efetiva de economi.cidade da solução do
desafio, na apJ.icação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.



ffi
colEÈ\o Þo Esl¡rc DE 5AO P.itto

:': F ÍÀTS OE øl'ÉF ì iI
!ì ¡Þ::E ÞE aata,-- t¡c.Å(a.r
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nvaliação de pnoposta Técnica * vrA irÃo ro¡rurrprcnoa - rruvólucRo Ns 1

Licitante: 18

Membno da Subcomissão: JOÃO MOURA FILHO

Total de Pontos: 43
'ØØ

Assinatura

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS POf'ITUAçÃO NOTA

1. RacÍocÍnio Básico

a) Acuidade, abnangência, pertinência, profundidade e
nelevância das análises realizadas.;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo fj

c) Clareza e objetividade

Not¿tYáxima:øa12
ø: não atende

1 a 3: atende pouco.;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem.;

Lø â L2i atende com

excelência.

6

2. Estratégia de Comunicação publfcitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos
do conceito pnoposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstnados na estnatégj.a de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abrangência, pertinência,
profundidade e relevância dos argumentos demonstrados
sobne o cliente, seu púb1ico alvo e a solução
escolhida.

Nota I'láxima: ø a 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

pou co;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medj.anamente j

1ø a 13: atende
neLativãmente bem;

74 a L7i atende bem;
18 a 2øi atende com

excelência.

13

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideÍa criativa ofentadâ ao cliente;

etivosr projetos, ações e rognamas do Govennoj

b) Entendimento sobnê o público alvo, linguagem,

0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne a proposta

d) pentinência entre as atividades da Unidade
Cont¡atante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
mate nial j

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

Notal"láxima:øã25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco.;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende
medianamente.;

15 a 18: atende
nelativamente bem,i

'J,9 a 2!: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência -

L4

4. Estratégia de frtídia e Não f{ídía

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumo, e cLareza quanto a este tópico;

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notam¿xiìa:øa15
não atende;
: atende muito

poucoj
: atende pouco;
a 9: atende

medianamente;
1ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

7

ø:

1,ø



&
GO!æ\O æ EgTaæ OE $O ?Âtto

I.EC Fã,1& O! Ar€È ;O
t':iFÀlE :E(:aIûilaÂqÂO

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø2t * PRocESSo SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - INVóLUCRO Ns 1

Lícitante: 19 Total de Pontos 39,øø

f4embno da Subcomissão: JOÃO MOURA FILHo As s inatu ra

QUESITOS VALOR CRITÉRIOS POiITUAçÃO NOTA

1. Raciocínio BásÍco

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
relevåncia das anál.ises realizadas;

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Clareza e objetividade

Notal"láxima:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco.;
4 a 6: atende
medianamente j

7 a 9: atende bem;
7ø a 72i atende com

excelênciê.

6

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação exposto
no Anexo I;

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito pnoposto na soJ.ução apnesentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional
demonstrados na estratégia de comunicação apresentada
no desafio;

d) Capacidade de anticulação, abnangência, pertinência,
profundidade e relevância dos argumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

NotâiYáxima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

!4 a 77i atende bem;
1.8 a 2ø: atende com

excelênciã.

TL

3. IdeÍa Críativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente.;

b) Entendimento sobne o púbtico alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Governo;
c) 0riginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos sociat,
administnativo e econômicoj

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Clareza e objetividade das soLuções apresentadas

Nota I'4áxiila: ø a 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

po uco;
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: atende
medianamente.;

15 a 18: atende
relativamente bem;

L9 a 21i atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.
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4. Estratégia de Mídía e Não frlÍdÍa

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumo, e claneza quanto a este tópico;

b) Entendimento quanto ao públi.co-aLvo, consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento,

Notamáxima:3a.t5
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente;

l.ø a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

ÞYapl ênai â
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