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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNTCOM * CONCoRRÊNCIA N9 ø7/2ø2:- x PRocEsso SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * VIA NÃO IDENTIFICADA - ]NVÓLUCRO Na 1

Licitante: ø1,

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos

Ass inatura

øø

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO NOTA

1. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abnangência, pentinência, profundidade e
relevância das anáLises nealizadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Notal"laxima:4a12
ø: não atende

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

7 a 9: atende bemj
lø a 72i atende com

excelência.

8

2. Estratégia de ComunÍcação Publicitáría

a) Entendimento sobne o objetj.vo 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 estratégia de comunicação apnesentada
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinência,
pnofundidade e nelevância dos argumentos demonstnados
sobne o clienter seu púbJ.ico alvo e a solução
escolhida.

llota¡4axirilê:øa20
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 17: atende bem;
78 a 2ø: atende com

exceLência.

t4

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e pnognamas do Govenno;
c) 0riginalidade, cniatividade, simplicidad
adequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elabonada e o cliente;

e,

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

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

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

Nota i!ìáxiÌla: 0 ¿ 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

poucoj
7 a 1ø: atende pouco

11 ã 14: atende
medianamente;

15 a 18: atende
nelativamente bem;

79 a 2L2 atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

!7

4. Estratégia de l{ídia e Não frtídÍa

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

b) Entendimento quanto ao púbLico-alvo, consistência da
solução apontadar pentinência e apnoveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente;
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c) Demonstração efet¡.va de economicidade da solução do
desafio, na aplicação da venba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

tlot¿ ilá;iiir¿ 0; l;
ø: não atendej

1 a 3: atende muito
pouc0;

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

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

exael ènai ¡

1,1
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LICITAçAO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 øT/2ø2T * PRocEsso sEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica + vrA NÃo TDENTTF-tcnoa - il,lvóLucRo Ne 1

Licitante: ø2 Total de Pontos Øø2 t

Membno da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA Assinatura

QUESTTOS VALOR CRTTÉRI05 POI{TUAçÃO ftofa

1. RaciocÍnio BásÍco

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
nelevâncÍa das análises reaJ.izadas;

b) Compneensão das infornações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

Nota¡4áxima:øa12
ø : não atende

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

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

excelência.

9

2. EstratégÍa de Conunicação PublicÍtária

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinênciaJ
profundidade e relevåncia dos argumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

NotaMáxi.ma:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
relativamente bem;

74 a !7: atende bem;
LB a 2øi atende com

excelência.

15

3. Ideia Crfativa

a) Adequação da Ídeia cniativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público atvo, linguagem,
objetivos, pnojetos, ações e pnognamas do Governo;
c¡ Or
adequação, pentinência e entendimento entne a proposta
elabonada e o cliente:
d) pertÍnência entre as ativj.dades da Unidade
Contnãtante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômico;

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

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

Nota lrláxi¡ra: ø a 25

ø: não atende;
1 a 6: êtende muito

po uco;
7 â 1ø: atende pouco

11 a 14: atende
medianamente;

15 a 18: atende
nelativamente bem;

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

excelência.

L8

4. EstratégÍa de ftlídia e Não t4ídía

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

b) Entendi.mento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontãda, pentinência e apnoveitamento das
oportunidades, de forma 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.

Notamáxifra:øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
p0uco;

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

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

excelência -

Lø
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LrcrrAÇÃo PUBLTCTDADE uNrcom * coNcoRRÊNcrA Ne ør/2ø2r * pRocEsso sEcov-pRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * vtA NÃO rDENIrFrcnon - r¡lvóLucRo Ne 1

Licitante: ø3

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos:

AssÍnatuna:

øøt

VALORQUESITOS CRITÊRIOS p0ilTUAçÃ0 I{OTA

1. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Claneza e objetividade

NotaMáxima:øa12
ø : não atende

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

7 a 9: atende bemj
Lø a lzi âtende com

excelência.

1,ø

2. Estratégía de Co¡nunÍcação PublÍcitária

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

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

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

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

NotaMáxima:øa2ø
ø: não atende;

L a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
relati.vamente bem.;

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

excelência.

18

3. Ideia CriatÍva

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Governo;
c) originalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Claneza e objetividade das soluções apresentãdas

Nota f"láximar ø a 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;
!9 a 21,i atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

22

4. Estratégia de f¡lídia e Não fitídia

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, 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 otimização de seu aproveitamento.

Notamáxirna:øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

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

excelência.

L3
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LrcrrAçÃo PUBLTCTDADE uNrcoM * coNcoRRÊNcrA Ne ør/2ø2r * pRocEsso sEcov-pRc-2ø2ø/ø3øs4

Avaliação de Proposta Técníca * vrA NÃo ÌDENTI-rCADA - rNVóLUcRo Ne 1

Licitante: æ

Membno da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos

Assinatura:

7,øø

quEsrTos VATOR CRITÉRIOS POt{TUAçÃO I{OTA

1. RaciocÍnio Básíco

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

b) Compneensão das infonmações 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;
Lø a L2i atende com

excelência.

8

2. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

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

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

NotaMáxima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: êtende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
nelativamente bem;

14 a L7: atende bem,
LB a 2øi atende com

excelência.

L4

3. Ideia CrLatíva

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao cliente.;

b) Entendimento sobne o público a]vo, linguagem,
objetivos, pnojetos, ações e pnogramas do Governo;
c) 0niginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinència e entendimento entne a proposta
elabqnada e o cliente;
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contnatante 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 apnesentadas

Nota l'4áxina: ø e 25

ø: não atende;
1 ã 6: atende muito

p0uco;
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: âtende
medianâmente;

15 a 18: atende
nelativamente bem;

19 a 2li atende bem;
22 a 25i atende com

excelência.

15

4. Estratégia de t¡lídia e Não frlÍdia

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

b) Entendimento quanto ao púb1ico-alvo, consistência da
solução apontada, pentinência e aprovei.tamento das
opontunidades, de forma 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.

Notamáxiùa: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

excelência.

1,ø
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Avaliação de Proposta Técnica * VIA NÃo TDENTIFTCADA - rNVóLUCRo Na 1

Licitante: øS

Membro da Subcomissão: MAR]sTELA GIUSTRA

Total de Pontos

Assinatura :

øøt

VALORQTJESTTOS CRITÉRIOS POiITUAçÃO NOTA

1. Raciocínio BásÍco

a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e
relevância das análises realizadasj

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

NotaPláxima;øa12
ø : não atende

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

7 a 9: atende bem;
Lø a I2i atende com

excelência.

TT

2. Estratégia de Comunícação Publicitáría

a) Entendinento 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 estnatégia de comunicação apnesentada
no desafio;

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

NotalYáxina;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;

74 a 77i atende bem.;

!8 a 2øi atende com

excelência.

L4

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

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

adequação, pentinência e entendimento entre a proposta
elabonada e o cliente;
d) pentinêncía entre as atividades da Unidade
Contnatante 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 apresentadas

Nota l'1áxim¿: ø a 25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

7 ã 1ø: atende pouco
11 a 14: ãtende

medianamente;
15 a 18: atende

relativamente bem;
79 a 2!i atende bem.;

22 a 25i atende com

excelência.

L8

4. Estratégia de frlídia e Não t4ídia

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

þ) Entendi.mento quanto ao público-alvo, consistência da
solução âpontada, pentinência e aproveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficientej
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c) Demonstnação efetiva de economicidade da solução do
desafio, na apJ.icação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

Not¡máxiùa:øa15
ø: não atende;

L a 3: atende muito
p0 u co;

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

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

excelência.

L2
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø27 * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Pnoposta Técnica * v-IA NÃo TDENTTFTCADA - rNVóLUCRO Ns 1

Licitante: ø6 Total de Pontos:
'ØØ

Mcmbro da Subcomissão: MARISTELA GTUSTRA As sinatura

VATORQUESTTOS CRITÉRIOS POI{TUAçÃO f{OTA

1. RacÍocínio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Claneza e objetividade

NotaMéxirna:øa12
ø : não atende

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

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

excelência.

8

2. Estratégia de ComunÍcação PublicitárÍa

a) Entendimento sobre 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 conunicacional
demonstrados na estnatégia de comunicação apresentâda
no desafio;

d) Capacidade de articulação, abnangência, pertinência,
profundidade e relevância dos argumentos demonstnados
sobne o clíente, seu público alvo e a solução
escolhida.

Nota l"1áximê: ø ð 2ø

ø: não atende;
1 a 3: atende muito

p0 u co;
4 a 6: atende pouco;

7 a 9: atende
medianâmente;

1ø a 13: atende
nelativamente bem;

L4 a 17: atende bem;
18 a 2ø: atende com

excelência.

L3

3. IdeÍa CrÍatÍva

a) Adêquação da ideia cniativa ofertada ao clientej

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, pnojetos, ações e prognamas do Governo;
c) OriC
adequação, pertinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente
d) pentinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômico.;

e) ExequibiLidade e economicidade das peças e do
matenial;

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

Notaf4áxima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pou co;

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

15 ä 18: atende
relativamente bem;

19 a 2I: atende bem;
22 â 25i atende com

excelência.

L5

4. Estratégía de t{Ídia e Não frtídÍa

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

b) Entendimento quanto ao público-a]vo, consistência da
solução apontada, pentinência e aproveitamento das
oportunidadesr de fonma 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 aproveitamento.

lotamáxinr¿;øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

7ø a 731 atende bem;
14 a 15: atende com

excelência.

LØ
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Avaliação de Proposta Técnica * VIA NÃO IDENTIFIC,ADA - INVÓLUCRo Ns 1

Licitante: ø7

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos

As s inatu na

,øø

QUESITOS VALOR CRITÉRIOS POÍIITUAçÃO NOTA

1. Raciocínio Básico

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Clareza e objetividade

Nota¡4áxima:øa12
ø : não atende

atende pouco;
a 6: atende

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

excelênciâ.

1a

Lø

2. Estratégia de Comunicação publicitáría

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 nå estnatégia de comunicação apresentada
no desafio;

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

Nota 1"1áxima: 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: atende
relativamente bem;

14 a 77: atende bem;
18 a 2ø: atende com

excelência,

T7

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público al.vo, Iinguagenr,
objetivos, projetos, ações e pnogFamas do Governo;
c¡ Origin
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elaborada 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
material;

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

Nota¡4áxima:øa25
ø: não atende;

1 ê 6: atende muito
pou co.;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medi.anamente.;
15 a 18: atende

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

22 a 25: atende com

excelência.

2t

4. Estratégia de tttídia e Não MÍdia

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

b) Entendimento quanto ao público-alvor consistência da
solução apontada, 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 verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

¡lota ráxinra: ø a 15
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

excelência.

13
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LICITAÇÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø21 * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * VIA NÃO IDENTIFICADA . INVÓLUCRo N9 1

Licitante: ø8

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos 5L,øø

As sinatuna

QUESITOS VALOR CRITÉRIOS por{TuaçÃo f{OTA

1. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Nota¡4áxi.ma:øa12
ø : não âtende

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

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

excelência.

8

2. Estratégia de Comunicação publfcitária

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abnangência, pentinência,
profundÍdade e nelevåncia dos angumentos demonstnados
sobne o cliente, seu púbJ.ico alvo e a solução
escolhida.

NotaMáxima:øa2ø
ø: não atende.;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
nelativamente bem.;

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

excelência.

L5

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideiâ cniativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público aJ.vo, linguagem,
objetivos, projetos, ações € programas do Govennoj
c¡ Ori
adequação, pentinência e entendimento entne a proposta
elabonada e o clÍente;
d) pertinência entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

Nota lYáxi"m¿: ø a 25

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 25r atende com

excelência.

L8

4. Estratégia de ftlidía e Não frtídia

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

b) Entendimento quanto ao púb]ico-a]vor 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 aproveitamento.

Notamáxir¡a:øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
p0 uco;

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

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

excelên.iã -

Tø
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCoRRÊNcIA N9 øL/2ø2T * PRocEsso SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * VIA NÃo IDENTIFICADA - INVóLUCRO Ns 1

Licitante: ø9

Membro da Subcomissão: MARTSTELA GIUSTRA

Total de Pontos:

Assinatura:

øø

QUESTTOS VALOR CRITÉRIOS POt'ITUAçÃO I{OTA

RaciocÍnio BásÍco1

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

Nota!1áxim¿:øa12
ø : não ãtende

atende pouco;
a 6: atende

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

excelência.

1

L2

2. EstratégÍa de Comunicação Publicitáría

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

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

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

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

NotaMaxima: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;

\4 a 77i atende bem;
18 a 2øi atende com

excelência.

2ø

3. Ideia Criatíva

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público a1vo, linguagem,
objetivos, projetos, âções e prognamas do Governo;
c) 0riginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a pnoposta
elaborada e o cliente:
d) pentinência 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 soluçóes apresentadas

NotaMéxima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
p0uco.;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: êtende

mediênamente;
15 a 18: atende

nelativamente bem;
L9 a 2L: ãtende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

24

4. Estratégia de MídÍa e Não i|ídia

a) Conhecimento técnico denonstnado, notadamente dos
hábitos de consumo, e cl"areza quanto a este tópico;

b) EntendÍmento 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 solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

Not¿mâxi.ra: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;
\4 a 75: atende com

excelênciâ.

L5
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA Ns øI/2ø2T * PRocEsso SEGoV-PRC-2ø2ø/ø3ø94

AvalÍação de Pnoposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - rNVóLUcRO Ne 1

Licitante: tø

Membro da Subcomissão: Í{ARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos

Assinatuna

5,øø

QUESITOS VALOR cRrrÉRros Por{TUAçÃo f{OTA

1. Raciocínio Básico

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) CJ.areza e objetividade

NotaMáxima:øa12
ø: não atende

L â 3: atende pouco.;
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 9: atende bemj
7ø a 72i atende com

excelência.

T2

2. Estratégia de ComunLcação Publicitária

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
demonstrados na estratégia de comunicação apnesentada
no desafio;

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

NotaMãxima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: âtende
nelativamente bem;

74 a !7: atende bem;
78 a 2øt atende com

excelência.

1,4

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao clientej

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do Govenno;
c) 0niginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entne a proposta
elaborada 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 j

f) CLareza e objetividade das soluções apnesentadas

Notafláxim¿:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pouco;

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

15 a 18: atende
nelati.vamente bem;

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

excelência.

L8

4. Estratégia de Mídia 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, 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 verba, conjugada com adequação
e otimização de seu aproveitamento.

Notanaxima:øa15
ø: não atendej

1 a 3: atende muito
pouco;

4 a 5: atende pouco;
7 a 9: atende
medianamente.;

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

exael ênai â

LT
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø2I * PRocEsso SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * VIA NÃO TDENTIFICADA - TNVóLUCRo Ne 1

Licitante: 11 Total de Pontos
'ØØ

MCMbro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA Ass inatura

QUESTTOS VATOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO NOlA

1. RaciocÍnio Básico

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

NotaMáxi.ma:øa12
ø : não atende

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

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

excelência.

8

2. Estratégia de Comunicação PublicÍtária

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

b) Amplitude e adequação dos desdobnamentos positivos
do conceito pnoposto 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 nelevância dos argumentos demonstrados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escolhida.

NotalYáxima:ø¿2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
p0 uco;

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

1ø a 13: atende
nelativamente bemi

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

excelência.

1,4

3. Idefa Criatfva

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao clientej

b) Entendimento sobre o público a1vo, Iinguagem,
objetivos, projetos, ações e prognamas do Governo;
c) 0niginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a proposta
elabonada e o cliente;
d) pentinência entne as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos social,
administnativo e econômicoj

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

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

Nota i\4áxima: ø a 25

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 27i atende bem;
22 a 25: atende com

excelência.

t6

4. Estratégia de Mídia e Não t4ídia

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
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.

Notamáxinr¿:øa15
ø: não atende;

1 a 3: âtende muito
pouco;

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

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

êvapì ênaì â

1,Ø
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vrA I'lÃo toErurrrrcaolr - rruvóLUCRO Ne 1

Licitante: 12

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos

As s inatu ra

'ØØ

VALORQUESITOS CRITÉRIOS POilTUAçÃO NOTA

1. RaciocÍnio Básico

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

b) Compneensão das ínfonmações contidas no Anexo fj

c) Claneza e objetividade

Nota¡4áx1ma:øa12
ø : não atende

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

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

excelência.

7

2. Estratégia de Comunlcação PublicitárÍa

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

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

NotaMáxi.ma:øa2ø
ø: nâo âtende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a L3: atende
nelativamente bem;

74 a 77i atende bem;
I8 a 2ø: atende com

excelência.

T2

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao clientej

b) Entendimento sobre o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e pnognamas do Govennoj
c) 0niginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne a proposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

Nota l"láxi.r[a: ø a 25

ø: não atende;
1 a 6: atende muito

pouco;
7 a 1ø: atende pouco

11 a 14: atende
medj.anamente.i

L5 a 18: atende
relativêmente bem;

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

excelência.

L5

4. EstratégÍa de filídia e Não MídÍa

a) Conhecimento técníco demonstrado, notadamente dos
hábitos de consumo, e claneza quanto a este tópicoj

b) Entendimento quanto ao público-a1vo, consistência da
solução apontada, pentinência e apnoveitamento das
oportunidadesr 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,

Notanáxima: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

excelência.

8
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNIcoM * coNcoRRÊNcIA N9 øTl2ø2T x PRocEsso SEGoV.PRc-2ø2ø/ø3ø94

Avaliação de Proposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - rNVóLUcRo Na 1

Licitante: 13 Tota1 de Pontos:

MEMbNO dA SUbCOMiSSãO: MARISTELA GIUSTRA Assinatuna:

øø

quÊsrros VALOR CRITÉRIOS POilTUAçÃO tr¡oTA

1. RacfocÍnío Básico

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

b) Compneensão das infonmações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

NotaMéxima:øa12
ø : não atende

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

7 a 9: atende bem.;

7ø a !2:. atende com

excelência -

T2

2. EstratégÍa de Comunicação publicÍtáría

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

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

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

d) Capacidade de anticulação, abrangência, pertinência,
pnofundidade e nelevãncia dos angumentos demonstnados
sobre o cliente, seu públíco alvo e a solução
escolhida.

Notalláxima: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
nelativamente bem;

L4 a L7i atende bem;
18 a 2øi atende com

excelência.

15

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do 6overnoj
c¡ 0"i
adequação, pentinência e entendÍmento entre a pnoposta
elaborada e o cliente;
d) pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos social,
administnativo e econômicoj
e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
mate nial;

f) Clareza e objetividade das soluções apnesentadas

Nota lYáxlrna: ø a 25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
po u co;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianâmente;
15 a 18: atende

relativamente bem;
79 a 2L'. atende bem;
22 a 25i atende com

excelênciâ.

L8

4. Estratégia de frlídia e Não MídÍa

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

b) Entendimento quanto ao púbtico-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
opontunidades, de fonma eficaz e eficientej
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c) Demonstração efetiva de economicidãde da solução do
desafio, na aplicação da verba, conjugada com adequação
e otimização de seu apnoveitamento.

Notamáxima;øa15
0: 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

L2
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 ø7/2ø2T * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3øg4

Avaliação de Proposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA rNVóLUcRo Ne j.

Licitante: 74

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos: 44røø

Assinatura:

QTJESTTOS VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO I{OTA

1. RaciocínÍo Básico

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

b) Compreensão das infonmações contidas no Anexo l;

c) Claneza e objetividade

NotaMáxim¿:øa12
ø : não atende

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

7 a 9: atende bem;
!ø a l2i atende com

excelência.

7

2. Estratégia de Comunicação PublicitárÍa

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abnangência, pentinência,
pnofundidade e nelevância dos angumentos demonstnados
sobre o cliente, seu público afvo e a solução
escolhida,

Nota¡4áxima:øa2ø
ø: nâo 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 Lli atende bem;
78 a 2ør atende com

excelênciâ.

1,2

3. Ideia Críativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobre o púbtico alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e prognamas do Govenno;
c) originalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne a pnoposta
qlaborada e o cliente;
d) pertinência entre as atividades da UnÍdade
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 soluções apresentadas

Notô lYáxi.ma: ø a 25
ø: não atendej

1 a 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

relati.vamente bem;
!9 a 2L: atende bem;
22 a 2si atende com

excelência.

L5

4. Estratégía de fitÍdia e Não ilídia

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 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.

Notamáxima:øa15
ø: não atende.;

1 a 3: atende muito
poucoj

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

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

excelência.

tØ
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LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 øT/2ø2! * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94

Ava1iação de Proposta Técnica x vrA NÃO IDENTTFTCADA - rNVóLUCRO Nq 1

Licitante: 15 Total de Pontos
'ØØ

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA As s inatu ra

VALORQTJESTTOS CRITÉRIOS PONTUAçÃO f{OTA

1. Raciocínio Básico

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clareza e objetividade

Notal4áxima:øa12
ø : não atende

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

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

excelênciâ.

1,ø

2. Estratégla de ConunÍcação Publicitária

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

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

c) Exequibilidade e conhecinento técnico comunicacional
demonstnados na estratégia de comunicação apnesentada
no desafioj

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

Notalvláxima: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;

74 a 77i atende bem;
L8 a 2ø: atende com

excelência.

T4

3. IdeÍa Criatíva

a) Adequação da ideia cniâtiva ofertada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e prognamas do Governo;
c) 0niginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne a proposta
elaborada e o cliente:
d) pertinência entre as atividades da UnÍdade
Contnatante e sua insenção nos contextos social,
administnativo e econõmico;

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

f) Claneza e objetividade das soluções apnesentadas

NotaMáxima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pou co;

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,

18

4. Estratégia de tttidia 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 aproveitamento das
opontunidades, de fonma 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 aproveitamento.

Notarnáxima:ø¡15
ø: não atende;

L a 3: atende muito
pou co;

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

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

excelên.i â -

LT
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LICITAçÃO PUBLICTDADE UNICOM * CONCORRÊNCIA N9 øT/2ø27 * PRocESSo SEGoV-PRc-2ø2ø/ø3ø94

Ava1iação de Proposta Técnica * vrA NÃo IDENTTFTCADA - rNVóLUcRo Ns 1

Licitante: 16

Membno da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos

As s inatura

67,øø

VALORQUESTTOS CRITÉRIOS POHTUAçÃO A

1. Raciocínio Básico

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I;

c) Clâneza e objetividade

NotaMáximâ:øa12
ø : não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: êtende
mediananente;

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

excelência.

LL

2. Estratégia de Comunicação PublÍcitária

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

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, abnangência, pertinência,
pnofundidade e relevância dos angumentos demonstnados
sobre o cliente, seu público al-vo e a solução
escolhida.

NotalYáxima:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
nelati.vamente þem;

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

excelência.

L8

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobne o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e prognamas do Governo;
c) 0riginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a proposta
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
mate rial j

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

Notê¡1áxinraiø125
ø: não atende;

L â 6: atende muito
pouco;

7 a 1ø: atende pouco
11 a 14: atende

medianamente;
15 ã 18: atende

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

excelência.

24

4. Estratégia de filÍdía e Não tvlÍdia

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

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontadar pentinência e aproveitamento 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 aproveitamento.

Nota ìáxina: ø a 15
ø: não atende;

L â 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

êYaplênaiâ

T4
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vlA NÃo TDENTTFTCADA - rNVóLUcRo Ne 1

Licitante: t7

Membro da SubcomÍssão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos: 53,øø

Assinatura:

QUESrros VALOR CRITÉRIOS POI{TUAçÃO NOTA

1. RaclocínÍo Básíco

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

b) Compneensão das informações contidas no Anexo I.;

c) Claneza e objetividade

NotalYáxima:øa12
ø : não atende

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

7 ¿ 9: atende bem;
7ø a 721 atende com

excelência -

Iø

2. Estratégía de Comunicação PublicitárÍa

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

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

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

d) Capacidade de articulação, abnangência, pentinência,
pnofundidade e relevãncia dos angumentos demonstnados
sobre o cliente, seu público aLvo e a solução
escolhida.

NotalYáxima:øä2ø
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.;

L4 a 17: atende bem;
78 a Zø'. atende com

excelência.

t6

3. IdeÍa Criativa

a) Adequação da ideÍa cniativa ofentada ao cliente;

b) Entendimento sobre o público a1vo, tinguagem,
objetivos, pnojetos, ações e pnognamas do Governo;
c) oniginalidade, cniatividade, simpticidade,
adequação, pentinência e entendimento entre a proposta
elaborada e o cliente:
d) pertinênci.a entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos social,
administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do
matenial;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

Notalláxinla:øa25
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: êtende bem.;
22 a 25: atende com

excelência.

!7

4. EstnatégÍa de filídia e Não trlídia

a) Conhecimento técnico demonstnador 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 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.

¡lotamaxifla:øa15
ø: não atendej

1 a 3: atende muÍto
poucoj

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

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

exaêlênaiâ

tø



#ä
Go9¿R\O æ ESTÀæ OE SO PÀ([O

iEaú,\É.i Þf æ1'Ea::!r
!: lFÀlE ¡E,:!: \4.: r!:iç À¡
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nvaliação de Proposta Técnica * vrA NÃo TDENTTFTCADA - rNVóLUcRo Ns 1

Licitante: 18

Membro da Subcomissão: MARISTELA GIUSTRA

Total de Pontos 41,øø

As s inatu ra

VALORQUESITOS CRITÉRIOS POf{TUAçÃO I{OTA

1. RaciocÍnio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Clareza e objetividade

NotaMáxima:øa12
ø : não atende

L â 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianamentè;

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

excelência -

6

2. Estratégía de Conunicação publicitária

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto
no Anexo 1;

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

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

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

Nota¡1áxina:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
relatÍvamente bem;

74 a 77: atende bem;
18 a 2ø'. atende com

excelência.

L2

3. Ideia Criatíva

a) Adequação da ideia criativa ofentada ao clientej

b) Entendimento sobre o público alvo, Iinguagem,
objetivos, projetos, ações e pnognamas do Governo;
c) 0riginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência 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 econômÍco;

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

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas

Notaùláxima:øa25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
po uco.;

7 a 1ø: atende pouco
LL a 14: atende

medianamente;
15 a 18: atende

relativamente bem;
1,9 a 2l,. atende bem;
22 a 25: atende com

exceLência .

14

4. Estratégia de filÍdia e Não frlídia

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 apnoveitðmento 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.

r\ola máxinra: 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 L5: atende com

êYaêl ên.i â

9
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Avaliação de Pnoposta Técnica * vIA trlÃo roE¡trr¡rcaon - r¡lvóLUCRO Nq t

Licitante: 19 Total de Pontos: 39 t øø

Membro da Subcomissão: MARISTELA GTUSTRA Assinatura: R

quEsrros VALOR CRITÉRIOS p0ñtTUAçÃ0 I¡OTA
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1. Racfocínio Básico

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

NotaMáxima:øa12
ø : não atende

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

7 a 9: atende bemj
7ø a 12: atende com

excelência.

6b) Compreensão das informações contidas no Anexo Ij

c) Claneza e objetividade

2. Estratégia de Comunicação publicitária

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

NotêlYáxlma:øa2ø
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco;

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

1ø a 13: atende
relâti.vamente bem;

!4 a 17: atende bemj
18 a 2øi atende com

excelência.

1,1

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

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

d) Capacidade de anticulação, abnangêncÍa, pertinência,
profundidade e relevância dos argumentos demonstnados
sobre o cliente, seu público alvo e a solução
escoLhida.

3. fdeia Criativa

a) Adequação da ideia cniativa ofertada ao cliente;

Nota i\4áxima: I a 25
ø: não atende;

1 a 6: atende muito
pou 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.

L3

b) Entendimento sobre o púbtico alvo, linguagem,
objetivos, pnojetos, ações e prognamas do Govennoj
c) Originalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entne a proposta
elaborada e o cliente:
d) pentinência entne as atividades da Unidade
Contnatante e sua inserção nos contextos social,
administnativo e econômicoj

e) Exequibilídade e economicidade das peças e do
mateniaL;

f) Claneza e objetividade das soluções apresentadas

4. Estratégia de llÍdia e Não Mídia

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

Notanáxiûìa øa15
ø: não atende;

1 a 3: atende muito
pouco i

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

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

excelênciâ.

9
þ) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da
solução apontada, pertinência e apnoveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficiente;

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


