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Avaliação de Pnoposta Técnica * vIA ruÃo ro¡rurrri.cADA - TNVOLUCRO Ns tr

Licitante: øt

Membno da Subcomissão: l0SÉ RoBERTO DESCHAMPS

Total de Pontos

Assinatura

5 t

QUESITOS VALOR cRrrÉRros PONTUAçÃO

I

1. Raciocínío Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
relevãncia das análises reatizadas;

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) Claneza e objetividade

l'lota 1"1áxirna: ø ò 12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco.;

4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bem;
Iø a !2: atende com

excelência.

9

2. Estratégia de ConunÍcação 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 apnesentada
no desafio;

d) Capacidade de articuJ.ação, abrangência, pertinência,
profundidade e relevância dos angumentos denonstrados
sobne o cliente, seu púb]-ico alvo e a solução
escolhida.

ilota i"1áxiilra: 0 a 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

po u co;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: êtende
medi.anamente;

1ø a 13: atende
nelêtivamente bem;

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

excelênci.a.

15

3. IdeÍa CrÍatÍva

a) Adequação da ideiã criativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público a1vo, Iinguagern,
objetivos, pnojetos, ações e pnogramas do Governo;
c) 0niginalidade, cniatividade, simpLicidader
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cÌiente;
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos socialr
administrativo e econômic

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

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

Not¿ I'1áxiila: ø a 25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
p0 u co;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente j
15 a 18: atende

relativamente bemj
19 a 21: atende bem;
22 ê 25: atende com

excelência.

T7

4. Estratégia de f¡lÍdía e Não Mídia

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

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

flota nrariilìJ ø;j I5
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 bem;
14 a 15: atende com

excelên.i â

Tø
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - INVóLUCRO Ns 1

Licitanter ø2

Membro da Subcomissão: IOSÉ ROBERTO DESCHAMPS

Total de 51_,øø

VALORQUESITOS CRITÉRIOS POI{TUAçÃO NOTA

1. Raciocfnio Básico

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota¡láxima:øa12
ø : não atende

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

7 a 9: atende bem;
Iø a !2: atende com

excelência.

9

2. Estratégia de Comunicação publicitária

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

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

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

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

Nota f"láxima: ø a 2A

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

pouco;
4 a 6: atendê pouco;

7 a 9: atende
medi.anamente;

1ø a 13: atende
relativâmente bem.;

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

excelência.

L4

3. fdeia CriatÍva

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobre o púb]ico alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Governo;
c) Originalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos social,
administnativo e econômico;

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

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

NotaJvláxima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
p0uco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 ã 18: atende

relativamente bem;
79 a 2L| âtende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

L8

4. Estnatégia de frtídia e Não Mídia

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

þ) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pentinência e aproveitamento das
opontunidades, de fonma efÍcaz 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 aproveitamento.

Notarnáxiila: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

excelên.i â

Tø
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM X CONCoRRÊNcIA N9 øt/2ø2I * PRocEsSo SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Pnoposta Técnica * vrA NÃO IDËNTTFTCADA - rNVóLUCRO Ns 1

Licitante: ø3

Membno da Subcomissão: JoSÉ ROBERTO DESCHAI4PS

Total de Pontos: øø62

QUESITOS VATOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO NOTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
neLevãncia das análises realizadas;

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Clareza e objetividade

Nota14áxinìa:øa12
ø : não atende

L a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medi.anamente;

7 a 9: atende bem.;

Lø a L2i atende com

excelência.

LØ

2. Estratégia de Comunicação publicitárÍa

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abrangência, pentinência,
profundidade e nelevância dos argumentos demonstnados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhidã.

NotalYéxiùd:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
nelativâmente bem;

!4 a 17i atende bem;
78 a 2øi atende com

excelência,

T7

3. IdeÍa Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cLiente;

b) Entendimento sobre o público a]vo, Iinguagem,
etos, ações e programas do Govenno;

0niginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cfiente:

c

etivos,

d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos social,
administrativo e econômico;

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

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

Nor¿iYaxi0a:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
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.

22

4. Estratégia de Mídia e Não filídía

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, pentinência 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.

Itol:a ilá)i:i ¡¿: ø a 15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

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

ex.el ên.i â

1_3
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LICITAÇÃo PUBLICTDADE UNICOM * CONCoRRÊNCIA Ne ør/2ø2r * pROCESso SEGoV-pRC-2ø2ø/ø3øs4

Avaliação de Pnoposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - rNVôlucRO Ne 1

LÍcitante: ø4

Membro da Subcomissão: J0SÉ RoBERTO DEscHAMps

Total de Pontos:

Assi

øø7

QUESITOS VALOR CRITÉRIOS POI{TUAçÃO NOTA

1. RaciocÍnio BásÍco

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
relevãncia das anáIises realizadas.;

b) Compreensão das informações contidas no Anexo Ij

c) CJ"aneza e objetividade

llotallaxim¿:øal2
ø : não atende

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

7 a 9: atende bem;
7ø a \2: atende com

excelência.

8

2. Estratégia de Comunícação publicitária

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abrangência, pentinência,
pnofundidade e nelevåncia dos argumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

lilota [1ãxiD]a: 0 ê 2ø

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;

14 a 77i atende bem;
78 a 2øi atende com

excelência.

L3

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao clientej

b) Entendimento sobre o púb1ico alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e pnogramas do Govenno;
c) 0niginalidadej criatividade, simpJ.icidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elabonada e o cliente;
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

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

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

NotaiÌariira; øa25
ø: não atende;

1 a 5: atende muito
pouco;

7 a Lø: atende pouco
11 a 14: atende

med ianamente;
15 a 18: atende

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

excelência.

1,6

4. Estratégia de ftlídia e Não f{Ídia

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

b) Entendimento quanto ao púb1ico-alvo, consi.stência da
solução apontadar pertinência e aproveitamento 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.

ùio[a !nâxriè ø.i ]S
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

10 a 13: atende bem;
14 a 15: atende com

excel ên.i â

tØ
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Avaliação de pnoposta Técnica * vTA uÀo ro¡¡llrrrc¡o¡ - rruvorucRo 
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1

Total de Pontos

Membro da Subcomissão: JoSÉ RoBERTO DESCHAI4PS

Licitante: ø5 5

VALORQUESITOS CRITÉRIOS ilOTAPor{TUAçÃo

1. RacíocÍnio 8ásico

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

b) Compneensão das Ínfonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota I,'iéxi¡ra: 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.

1,!

2. Estratégia de ComunÍcação publicitáría

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

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

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

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

Nota¡4áxinla:øa20
ø: não atende;

1 a 3: atende mui.to
po u co;

4 a 6: atende pouco;
7 a 9: atende
media namente;

1ø a 13: atende
relativamente bem.;

74 a 1,7i atende bem;
L8 a 2ø: atende com

excelência.

t4

3. IdeÍa CrÍatíva

a) Adequação da i.deia cniativa ofentada ao cLientej

b) Entendimento sobre o público aJ.vo, Linguagem,
objetivos, pnojetos, ações e programas do Governo;
c¡ Orig
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,
administnativo e econômico;

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

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

Nota iqáxinla: ø a ts
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
po u co;

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

15 a 18: atende
relativamente bem;

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

excelência.

T9

4. Estratégia de ilÍdia e Não MÍdia

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

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontðda, pentinência e aproveitamento das
oportunidades, de formã 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.

ñota iráxiì¿: A a 15

ø: não atende;
1 a 3: atende mui.to

p0 u co;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medi.anamente;

1ø a 13: atende bem;
L4 a L5: atende com

exaê1 enai â

LI
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Avaliação de proposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - INVóLUCRO Ne 1

Total de Pontos

Membro da Subcomissão: JOSÉ ROBERTO DESCHAMPS

Licitante: ø6

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS POI{TUAçÃO

I

NOTA

Racl.ocÍnio Básico1

a) Acuidade, abrangência, pertinência, pnofundidade e
nelevância das análises realizadas;

b) compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

NotalYáxima:øa12
ø : não atende

atende pouco;
a 6: atende

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

excelência.

1

8

2. Estratégia de Comunlcação Publicitária

a) Entendimento sobne 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 apnesentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinênciar
profundidade e relevância dos argumentos demonstnados
sobre o cliente, seu púb]ico alvo e a solução
escolhida.

NotaMáxima:øa2ø
ø: não âtende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 1.3: atende
relati.vamente bem;

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

excelência.

12

3. Ideía Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao clíente;

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

c) 0niginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entne a proposta
elabonada e o cLiente:
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômicoj

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

f) Clareza e objetividade das soluçöes apresentadas

Nota f,4áxirna: ø a 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

po u co;
7 a 1ø: atende pouco

L1 a 14: atende
medianamente;

15 a 18: atende
nelativamente bemj

79 a 212 atende bem;
22 ê 25'. atende com

excelência.

15

4. Estratégia de ftlídia e Não Mídia

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
opontunidades, 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.

Nota maxira:0 a 15
ø: não atendej

L a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende bem.;

14 a 15: atende com
excelênai â .

9
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vIA NÃO IDÊNTIFICAD/r - INVOLUCRO Na 1

Licitante: ø7

Membro da Subcomissão: tosÉ RoBERTo DEScHAvIpS

Total de Pontos

Assi

3,øø

QUESTTOS VAIOR CRITÉRIOS POÍI¡TUAçÃO NOTA

1. Raciocínío Básico

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
relevância das análises realizadasj

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Notaiqéxim¿:¿a12
ø: não atende

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

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

excelência.

tt

2. Estratégia de Comunícação PublicitárÍa

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

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

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

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

Notaiulaxiila:øa2ø
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
relativamente bem;

L4 a L7: atende bem;
78 a 2øi atende com

excelência.

18

3. fdeia Criatíva

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público alvo, Iinguagem,
objetivos, projetos, ações e pnognamas do Govenno;

c) 0niginalidade, criatividade, simpJ.icidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elabonada e o cliente;
d) pentinência entne as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos social-,
administnativo e econômico;

e) Exequibilidade e economícidade das peças e do
mate niaI.;

f) Clareza e objetividade das soì.uções apresentadas

Nota illâxinr¿: ø ¡ 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

pouco;
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: atende
medianamente;

15 a 18: atende
relativamente bem;

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

excelência.

22

4. Estratégia de f¡lídia e Não ilídía

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

b) Entendimento quanto ao púb]ico-alvo, 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.

Nota r¡di:iùa: 0 ¿ 15

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

etaêl ênai â

L2
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Avaliação de Pnoposta Técnica * VIA triÃO tOf¡ltrrlCADA - INVóLUCRO Nc 1

Total de Pontos

Membno da Subcomissão: l0SÉ RoBERTO DESCHAMPS Assi

Licitante: øA
t

¿a

QUESITOS VALOR cRrrÉRros POI{TUAçÃO NOTA

1. Racíocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pentinência, pnofundidade e
relevância das anáIises realizadas;

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

Nota lvláxima: ø a 12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco.;
4 a 6: atende
medi.ânamente;

7 a 9: atende bem;
Lø a 'J,2: atende com

excelência.

8

2. Estratégia de Comunícaçäo publicitária

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

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

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

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

Notalláxina:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

Lø â 13: atende
nelativamente bem;

14 a !7i atende bem;
78 a 2øt atende com

excelência.

T4

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobre o púbJ"ico alvo, Iinguagem,
objetivos, pnojetos, ações e pnogramas do Govenno;
c) oniginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a p¡oposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entre as atÍvidades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos social,
administnativo e econômico;

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

f) CLareza e objetividade das soluçöes apresentadas

Notafláxin¿:øâ25
ø: não atende;

1 a 5: atende mui.to
pou co j

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

15 a 18: atende
relativamente bem;

19 a 27: atende bem;
22 a 25: âtende com

excel.ência.

T7

4. Estratégia de ftlídÍa e Não t4ídia

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

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

1

l-{É

¡{
Il{
o
Ðè
or<(}
¡{z3
=o
¡¡¡o
?
o-

N

t!
o
0,
tt
6
o
+,
o
ßt
ooÌt
L
o
'-lt!

c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

Notamáxifia: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;
L4 a 75, atende com

excelência -

Tø
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Avaliação de Pnoposta Técnica * VIA NÃ0 IDENTIFICADA - INVóLUCRO Na 1

Licitante: ø9 Tota] de Pontos:
'ØØ

Membro da subcomissão: tosÉ RoBERTO DESCHAqPS

7

VALORquEsrTos CRITÉRIOS POI{TUAçÃO f{OTA
[l

1. Raciocínio Básico

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) Claneza e objetividade

NotaJvláxima:øa12
ø: não atende

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

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

excelência.

L2

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinência,
pnofundidade e relevãncia dos argumentos demonstnados
sobne o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

Notalláxim¿:ø¿2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
relati.vamente bem;

L4 a 77i atende bem;
!8 a 2øt atende com

excelência.

2ø

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ídeia criativa ofertada ao ctiente;

b) EntendÍmento sobne o público alvo, Iinguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Governo;
c) Oniginalidade, criatividade, 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 social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Clareza e objetividade das soJ.uções apresentadas

NotalYáxrfla:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 â 14: atende

medi.anamente;
15 a 18: atende

nelativamente bem.;

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

excelênci.a.

25

4. Estratégia de MídÍa e Não fttÍdia

a) Conhecimento técnico demonstrador notadamente dos
hábitos de consumo, e cLaneza quanto a este tópicoj

b) Entendimento quanto ao púþIico-alvor consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficientej
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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.

NotanáxÍrìa:ød:t5
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 5: atende poucoj
7 a 9: atende
medi.anamentej

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

êxaêì êna'i â

L5
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LTCITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 øU2ø2I * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * vrA NÃo IDENTTFICADA - INVOLUCRO Ns 1

Total de Pontos

Membro da Subcomissão: l0SÉ ROBERTo DESCHAI4PS Ass

Licitante: !ø øø5

VALORQUESITOS CRITÉRXOS POI{TUAçÃO NOTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangêncía, pentinência, profundidade e
relevåncia das análises realizadas;

b) Compreensão das informações contidas no Anexo f;

c) Clareza e objetividade

NotaMáxima:øa12
ø : não atende

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

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

excelência,

13

2. Estratégia de Comunicação Publlcitária

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

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, pertinência,
profundidade e relevância dos argumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

Notafláxima:ø¿2ø
ø: não atende;

1 a 3: âtende muito
pouco;

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

1ø â 13: atende
relativamente bem;

L4 a L1i atende bem;
78 d 2ø: atende com

excelência.

13

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público alvo, J.inguagem,
objetivos, pnojetos, ações e prognamas do Governo;
c) 0riginalidade, criatividade, simpJ.icidade,
adequação, pentinência 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 apnesentadas

NotâMáxinra:øa25
ø: não atende,

1 a 6: ãtende muito
p0 u co.;

7 a Lø: atende pouco
11 a 14: atende
medianaßente;

15 a 18: atende
nelativamente bem;

!9 a 21: atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

18

4. Estratégia de MÍdia e Não Mídía

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, pentinência e aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficientej

a

¡.1Ê

co
JÀ
ol<
IJ

ç,
z
Ð
=oIJ
t¡¡ô
2
o-

N

t!
o
oÎt
t^
o.p
Eo
Êt
oott
g
o
'-lo

c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimi.zação de seu aproveitamento,

Notårnáxima:0a15
ø: não atendej

1 a 3: atende muito
pouco;

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

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

excelência -

LT
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNcIA N9 ø7/2ø2T x PRocESSo sEGoV.PRc-2ø2ø/ø3øg4

Ava]iação de Proposta Técnica * vIA NÃ0 IDENTIFICADA - INVóLUCRo Ne 1

Total de Pontos:

Membro da Subcomissão: JOSÉ ROBERTO DEscHAMps

Licitante: 11
'ØØ

VALORquEsrros CRITÉRIOS POr'rTUAçÃO NOTA

1. RaciocÍnio Básico

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

b) Compneensão das informações contÍdas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

NotalYáxima:øa12
ø : não atende

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

7 a 9: atende bem;
Lø a ]-zi atende com

excelência.

8

2. Estratégia de Comunicação Publicltária

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abrangência, pentinência,
profundidade e relevåncia dos angumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público aLvo e a solução
escolhida.

NotafIáxÍma: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;

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

excelênci.a.

L3

3. Ideia Cniativa

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, Iinguagem,
objetivos, pnojetos, ações e pnogramas do Govenno;

c) Originalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos social,
administrativo e econômíco;

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

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

Notâ 1"1áxima: ø a 25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente.;
L5 a 18: atende

nelativamente bem.;

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

excelênci.a.

T6

4. Estratégia de ftlídia e Não ilídia

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

b) Entendimento quanto ao público-a1vo, consistência da
solução apontada, pentinência 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.

Noianáxrma:øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

7ø a 73: atende bem;
14 a 15: atende com

excelência.

Lø
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AVAIiAção de Proposta Técnica * VIA NÃO ]DLNTIF]CADA . INVÓLUCRO Ns 1

Licitante: 72

Membno da Subcomissão: losÉ RoBERTo DESCHA\4PS

Total de Pontos
'ØØ

ts
VALORQUESTTOS CRITÉRIOS ÞONTUAçÃO NOTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pentinência, profundidade e
relevância das anáIises realizadas;

b) Compneensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Notai!éxiilra:øa12
ø : não ãtende

atende pouco;
a 6: atende

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

excelência.

1

7

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

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

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

Notalláxinra:Aa2ø
ø: não atende;

L a 3: atende muito
po u co;

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

1ø a 13: atende
relativamente bem;

1,4 a !7: atende bem.;

Lg a 2øi atende com

excelência.

t2

3. Ideia CriatÍva

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do 6overno;
c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entne a proposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

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

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

Notai,laxiilra:øa25
ø: não atendej

1 a 6: atende muito
po u co;

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

15 a 18: atende
relativamente bem;

!9 a 27: atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

!4

4. Estratégia de MÍdia e Não MÍdia

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

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

\ofà ilaxir¡: ¡ a 15
øi não atende.;

1 a 3: atende muito
p0 u co;

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

1ø a 13: atende bem;
74 a I5:, atende com

pYrÞl Ân.i ¡

8
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LICTTAçÃO PUBLICIDADE UNICOM X CONCoRRÊNCIA N9 øt/2ø2T * PRocESso sEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Pnoposta Técnica * VIA NÃO IDENTIFICADA - INVóLUCRO Ns 1

Licitante: 13

Membro da Subcomissão: losÉ RoBERTO DESCHAqPS

Total de Pontos øø5

VALORquEsrTos CRITÉRIOS PONTUAçÃO iIOTA

1. RacfocÍnio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
relevåncia das análises realizadas;

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) claneza e objetividade

NotaMáxima:øa12
ø : não atende

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

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

excelência.

IT

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunj.cação exposto
no Anexo I;

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

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

d) Capacidade de articulação, abrangência, pentinência,
profundidade e relevância dos argunentos demonstnados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida,

Notô i\4áxima: ø a 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

pouco;
4 a 6: êtende pouco;

7 a 9: ätende
medi.anamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

!4 a 77i atende bem;
!8 a 2øi atende com

excelência.

15

3. Ideia Cniativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

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

adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o clientei
d) pentinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos social,
administnativo e econômico;

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

f) Claneza e objetividade das soLuções apresentadas

Notafláxima:øa25
ø: não atende;

1 ê 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medi.anamente;
15 a 18: atende

relativamente ben;
19 a 21: atende bem;
22 a zsi atende com

excelência.

L9

4. Estratégia de ftlídÍa e Não lrlídia

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

b) Entendimento quanto ao público-alvor consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficientej
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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.

Notaméxinrê:Aê15
ø; não atende.;

1 a 3: atende muito
pou co;

I atende pouco;
a 9: atende

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

excelên.iã -

4a6
7

1,2
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø2! * PRocESSo sEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * vrA NÃ0 TDENTTFTCADA TNVOLUCRO Ne 1

øøTota1 de PontosLicitante: t4

Membro da Subcomissão: IOSÉ ROBERTo DESCHAVIPS

QUÉSITOS VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO NOTA

1. RaciocÍnio BásÍco

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Cl.aneza e objetividade

NotalYáxlma:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
med ianamente;

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

excelência.

6

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
demonstrados na estnatégia de comunicação apnesentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangência, pentinência,
profundidade e relevância dos angumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

llotâ i\.1áxioìa: ø a 2ø

ø: não atende.;
1 a 3: atende mui.to

pouco;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medianamente.;

1.ø a 13: atende
nelativamente bemj

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

excelência.

1,2

3. IdeÍa Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao clientej

b) Entendimento sobre o público al.vo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Govenno.;

c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratänte e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econônico.;

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

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

Nota i,1áxiil¿: ø ¿ 25

ø: não atende;
1 ¿ 5: 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 25: atende com

excelência.

L4

4. Estratégia de ftlÍdia e Não frlídia

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

b) Entendj.mento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficientej
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da soJ.ução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

tuota{êxrÙê: Aa I5
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pou co;

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

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

exael êna'i ¡

Lø
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø2T * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * vIA NÃO IDENIIFICADA - INVóLUCRO Ns 1

Total de Pontos

Membro da Subcomissão: l0SÉ ROBERTo DEScHAf"lps Assi

Licitante: 15 øø53

QUESTT0S VALOR CRITÉRIOS POI{TUAçÃO NOTA

1. RaciocÍnio BásLco

a) Acuidade, abrangêncj.a, pentÍnência, profundidade e
relevância das análises realizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

NotaPtáxima:øa12
ø : não atende

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

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

excelência.

LØ

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abrangência, pentinência,
pnofundidade e relevância dos angumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhidã.

NotaPtáxima:øa2ø
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 L7: atende bem;
L8 a 2øi atende com

excelência.

L5

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia críativa ofertada ao ctiente;

b) Entendimento sobre o público alvo, Iinguagem,
objetivos, projetos, ações e pnogramas do Govenno;

c) 0riginalidader criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elabonada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos social,
administnativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
mate nial.;

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

Nota¡4áxima;ø¿25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

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

15 a 18: atende
nelativamente bem;

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

excelência.

L8

4. Estratégia de Mídia e Não lilídia

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
oportunidades, de forma eficaz e eficientej
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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.

Nota rnáxinra: A a l5
ø: não atende;

L a 3: atende muito
pouco;

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

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

excelênciâ.

Tø
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LICITAÇÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA Ng øL/2ø2T x PRocEsSo SEGoV.PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * vTA r'.rÃO IDt wllrlcaon truvór,ucRo Nq 1

Licitante: t6

Membro da Subcomissão: lO5É ROBERTO DÊSCHA\4PS

Total de Pontos: øø

VATORqrÊsrros cRrrÉRros NOTAPOI,ITUAçÃO

1. Raciocínio BásÍco

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

b) Compneensão das infonmações contidas no Anexo fj

c) Clareza e objetividade

Nota i\4éxi,ra: ø d 12
ø: não atende

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

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

excelência.

T!

2. Estnatégia de Comunicação Publícitária

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

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

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

d) Capacidade de anticulação, abnangência, pertinência,
profundidade e nefevância dos angumentos demonstrados
sobre o clienter seu público alvo e a solução
escolhidã ,

Nota iqárirai ¿ a 2ø

ø: não atende.;
1 a 3: atende muito

pou co;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
med ianamente;

1ø a 13: atende
relativamente bem;

74 a 77i atende bem;
LB a 2ø: ãtende com

excelência.

T9

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, Iinguagem,
objetivos, projetosr ações e pnogramas do Governo;
c) 0niginaJ-idade, 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 rial;

f) CLaneza e objetivj.dade das soluções apresentadas

Nota i\1ax:Lilr¿: A r 25

ø: não atende;
L a 6: atende muito

pouco j
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: atende
medianamente;

15 a 18: atende
nelativamente bem.;

!9 a 2Ii atende bem.;

22 a 25: atende com

excelência.

22

4. Estratégia de tvlídia e Não frtídia

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

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

Notê ilá;riira: A d :t:'
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

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

excelência.

t4
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vIA NÃ0 TDENTTFTCADA - rNVóLUCR0 Ns 1

Licitante: f7

Membro da Subcomissão: IOSÉ ROBERTO DESCHA\4PS

Total de Pontos

As s inatu

52'

quEsrTos VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO f{OTA

1. Raciocínio Básíco

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Clareza e objetividade

Nota14áxima:øa:t2
ø : não atende

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

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

excelência.

9

2. Estratégia de Comunicação PublicÍtária

a) Entendimento sobre 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
demonstnâdos na estnatégia de comunicação apresentada
no desafio;

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

NotalYáxima: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 L7i atende bem;
I8 a 2øi atende com

excelência -

L5

3. IdeÍa CrÍatíva

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público alvo, J.Ínguagem,
objetivos, pnojetos, ações e programas do Govenno;
c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cliente:
d) pentinência entre as atividades da unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
matenialj

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

NotaMáxirna:øa25
ø: não atende;

1 a 5: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

nelativamente bem;
79 a 2!i atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

L8

4. Estratégia de tvlídia e Não Itlídia

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

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistênci.a da
solução apontadar pertinência e apnoveitamento das
opontunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do
desafior na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notamáxinra:øa1s
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

excelên.iâ -

tØ
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Avaliação de Proposta Técnica * vIA ruÃO lof¡firrrcnoa - r¡tvóLucRo \te 1

Total de Pontos

Membno da Subcomissão: ¡OSÉ nOgenrO DESCHAIIPS

Licitante: 18 ,ø

QUESTTOS VALOR CRITÉRTOS PONTUAçÃO NOTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pentinência, pnofundidade e
relevância das análises realizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Claneza e objetividade

NotâlYáxima:øa12
ø : não atende

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

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

excelênciâ.

6

2. Estratégia de Comunicação PublicÍtária

a) Entendimento sobne 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
demonstnados na estnatégia de comunicação apnesentada
no desafioj

d) Capacidade de articulação, abrangência, pertinência,
profundidade e nelevância dos argumentos demonstnados
sobne o cliente, seu público alvo e a solução
escolhidâ.

Notafláxima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
relativamente bem;

!4 a I7i atende bem;
78 a 2ø: atende com

excelência.

L2

3. Ideia Críativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao clientej

b) Entendimento sobne o público a]vo, Linguagem,
objetivos, projetos, ações e pnognamas do Govenno;
c) 0riginalidade, cniatividade, simpticidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elabonada e o cliente:
d) pentinêncía entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos socialr
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

Notauáxi¡na:øâ25
ø: não atende.;

1 â 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
1.5 a 18: atende

relativamente bem.;

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

excelência.

T4

4. Estnatégía de llídÍa e Não frtídia

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

b) Entendimento quanto ao púbtico-a1vor consistência da
solução apontada, pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e efÍciente;
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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.

Notamáxiiìa:øaÌ5
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende bemj
14 a 15: atende com

êYaÞl ên.i â

Lø
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Licitante: 19 Total de Pontos 38,øø

Menbro da Subcomissão: 105É RoBERTo DESCHAIVIPS /wr"',
-r-,

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS

,l

POI{TUAçÃO NOTA

1. RacíocÍnio Básico

a) Acuidade, abnangência, pentínência, pnofundidade e
nelevância das análises nealizadas;

b) Compneensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota rYáxrn¡a: ø ¿ 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.

5

2. EstratégÍa de Comunicação Publicitárla

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

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos 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, abnangência, pertinênciar
profundidade e nelevância dos angumentos demonstrados
sobne o cliente, seu público aLvo e a solução
escolhidâ.

Nota Jvláxrnra: ø a 2ø

ø: não atende.;
1 a 3: atende muito

pouco;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medianamente;

1ø a 13: âtende
relativamente bem;

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

excelência.

Lø

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao cLiente;

b) Entendimento sobre o público alvo, J.inguagern,
objetivos, projetosr ações e prognamas do Governo;
c) 0niginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elabonada e o cliênte:
d) pentinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econônicoi
e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
rnateriaL;

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

Notafláxinra:øâ25
ø: não atende.;

1 a 6: atende muito
po u co;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

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

excelência.
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4. Estratégia de MídÍa e Não Mídia

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, pentinência e apnoveitamento das
oportunidades, 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 otimização de seu apnoveitamento,

Llotamaxima:øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
po u co;

4 a 6: atende pouco.;

7 a 9: atende
medi.anamente;

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