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r. Raciocínio Básico

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

o - não atende
xa3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a ro - atende com

excelência.

NotaMáxìma:oaro

jcb) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetìvidade.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendìmento sobre o objetivo ie comunicação exposto no Anexo l; o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
10413-âtende

relativamente bem;
14 a 17 - atende bem;
18 a 20 - êtende com

excelência.

NotaMáxima:oazo

LC\

b) Ampl¡tude e adequação dos desdobramentos pos¡tivos do conceito
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilìdade e conhec¡mentotécn¡co comunicac¡onal demonstrados
nã estratégia de comunicação apreientadâ no desãfio;

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

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;
o - não atende;

146-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco

11ê14-atende
medianamente;
15ar8-atende

relativamente bem;
19 a zr - atende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

NotaMáx¡ma:oa25

2\

b) Entendimento sobre o públìco alvo, linguagem, objetivos, projetos,
açöes e programas do Governo;

c) Orig¡nalidade, cr¡atividade, simplicidade, adequação, pertinência e
entend¡mento entre ã proposta elaborada e o clìente;

d) pert¡nência entre âs atividades dt Unidade Contratante e sua ¡nserção
nos contextos social, administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do materìal;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstrâdo, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto a este tópico; o - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-atende
med¡anâmente;

ro a r3 - atende bem;
14 a 15 - atende com

excelência.

Notâmáxima:oã15

L5

b) Entendimento quanto ao públicc.alvo, consistêncìa da solução
apontãda, pert¡nência e aproveitamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

c) Demonstrêção efetiva de econonicidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e ot¡mização de seu
ôproveitamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, 2, 3 e 4 ús
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r. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pert¡nência, profundidade e relevância das
análises realizadas;

Õ - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
med¡anômente;

7a8-atendebem;
9 a 10- âtende com

excelência.

NotaMáxima:oaro

Ib) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendimento sobre o objetivo ce comunicação exposto no Anexo l; o - não atende;

1a3-atendemu¡to
pouco;

4 a 6-atende pouco;

7â9-atende
medianamente;
10a13-atende

relat¡vamente bem;
r4 a 17 - atende bem;
18 a 20 - âtende com

excelência.

NotaMáxìma: oã20

45

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos pos¡t¡vos do conceito
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento tecnico comunìcacionâl demonstrados
na estratégia de comunicação apre;entada no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrarrgência, pert¡nência, profundidade e
relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu públìco alvo
e a solução escolhida.

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia cr¡ativâ ofertada âo cliente;
o - não atende;

1â6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco

11414-atende
medìanamente;

r5ar8-atende
relativamente bem;

r9 a zr - atende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oaz5

2O

b) Entendimento sobre o público aluo, linguagem, objetivos, projetos,
ações e programâs do Governo;

c) Originalidade, criatividade, simplicidade, adequação, pertinência e
entendimento entre a proposta ela:orada e o cliente;

d) pertinência entre as atlvidades d r Unidade Contratante e suê inserção
nos contextos social, administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do material;

f) Clareza e objetividade das soluçõ:s apresentêdas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clêrezã quanto a este tópico; o - não atende;

1a3-âtendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
ro a r3 - atende bem;
14 a x5 - atende com

excelência.

Notamáxima:oar5

J,L
b) Entendimento quanto ao públicc -alvo, consistência da solução
apontada, pertinência e aproveitãmento das oportunidades, de forma
efìcaz e efìciente;

c) Demonstração efetivã de econon¡cidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequãção e otim¡zação de seu
aproveitamento.

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos r, 2,3e 4 E.Kr-l - ,,
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r. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinència, profundidade e relevência das
análises realizadas;

b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

o - não atende
1a3-âtende pouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - atende com

excelência.

Õa10Nota

+
z. Estratégia de Comunicação publicitária

a) Entend¡mento sobre o objetivo de comunicação exposto no Anexo l;

b) Amplìtude e adequação dos desdobramentos posit¡vos do conceito
proposto nð solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional demonstrados
na estratégia de comunicação apr:sentada no desâflo;

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

o - não atende;
ra3-atendemuito

po0co;

4 a 6-atende pouco;

7a9-atende
medianamente;
roar3-atende

relativamente bem;
r4 a 17 - atende bem;
18 a 20 - âtende com

excelência.

NotaMáxima:oazo

!5

3. Ideia Criativa

a) Adequação da ideia cr¡ativa ofertada ao clìente;

b) Entendimento sobre o público elvo, linguagem, objet¡vos, projetos,
açoes e do Governo;

c) Originalidade, criatividade, simp licidade, adequação, pertinência e
entendimento entre a proposta elaborada e o cliente;

d) pertinência entre as atividades da Un¡dade Contratante e sua inserção
nos contextos social, administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do mater¡al;

fl Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

o - não atende;
1a6-atendemuito

Pouco;
7 a xo - atende pouco

1xâ14-atende
med¡anamente;

r5ar8-atende
relat¡vamente bem;

r9 a zr - atende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oa25

J8

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

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

b) Entendimento quanto ao públic,:-alvo, cons¡stência da solução
apontada, pertinênciã e aproveitarnento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;
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c) Demonstråção efetiva de economicidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu
aproveìtamento.

o - não ãtende;
1a3-ôtendemuito

pouco;

4 a 6 -ãtende pouco;

7a9-atende
medianamente;

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

excelência.

Notamáxìma:oa15

tc

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos e, 2,3e 4 5o



co¡¡r)rîrrid dc
Þerc'ìvôlwimenrô

CÞHU
ffi7

Licitação Publicidade cDHU concorência no r5o/r8 - processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * vtA NÃo tDENTIFICADA - tNVóLUCRo No 1

folha 1/1

Licitante: ô¿t Total de Pontos: 5T
.';

Assinatura., ,\ {. r-t (i r,. , .\< ,.ffr,Membro da Comi

ouEStTos VALOR cRtrÉRlos PoNTUAçÃo NOTA

1

É,

Þ
g
d¡f
o-
o

\,
z
f
=o
L,,
l¡Jô
oz
J
o-

o
N
G
o
o

'ct

o
Ê
o
CL

oît

-9o

r. Raciocínio Básico

â) Acuidade, abrangência, pertinéncia, profundìdade e relevância das
análises realizadas;

o - não âtende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
med¡anamente;

7a8-atendebem;
g a 10 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oa10

{.lt
b) Compreensão das informações contidâs no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendìmento sobre o objetivo de comunicação exposto no Anexo l; o - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-ðtende
medìânamente;

10â13-atende
relâtivamente bem;

14 a 17 - atende bem;
18 a 20 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oazo

t8

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

c) Exequibìlìdade e conhecimento técnico comunicacional demonstrados
na estratégia de comun¡cação 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.

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideiã cr¡ativa ofertada ao cliente;
o - não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco

11a14-atende
medianamente;
15a18-atende

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

excelência.

NotaMáxima: oaz5

J+

b) Entendimento sobre o público elvo, linguagem, objetivos, projetos,
ações e progrãmas do Governo;

c) Originalidade, criatividade, simp.licìdade, adequação, pertinência e
entendimento entre a proposta elaborada e o cl iente;

d) pertinência entre as atividades da Unidade Contrãtante e sua inserção
nos contextos sociã1, administrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do materìal;

fl Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadâmente dos håbltos de
consumo? e clareza quânto a este tóp¡co;

o - não atende;
1a3-ðtendemu¡to

pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

med¡anamente;
10 ê 13 - atende bem;
14 a 15 - atende com

excelêncla.

Notamáxima:oar5

43

b) Entend¡mento quanto ao públicl-alvo, consistência da solução
apontada¡ pertinência e aproveitamento dâs oportun¡dades, de forma
eficaz e eficiente;

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

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, 2t 3 e 4 5+
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r. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinênciâ, profundidade e relevância das

análises realizadas;
o - não atende

1a3-atendepouco;

4a6-atende
med¡anamente;

7a8-atendebem;
9 a ao - atende com

excelência.

NotaMáxìma:oaro

B
b) Compreensão das informações cont¡dâs no Anexo l;

c) Clareza e objetividade

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

â) Entendimento sobre o objetivo de comun¡cação exposto no Anexo l; o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

med¡anamente;

10a13-atende
relat¡vamente bem;

r4 a r7 - atende bem;
rB a zo - atende com

excelência.

NotaMáxima:oazo

j,5

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

c) Exequibilidade e conhecimento lécnico comunicacìonal demonstrados
na estratégia de comunicação apresentada no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangência, pertinência, profundidade e
relevância dos argumentos demon rtrados sobre o cliente, seu públìco alvo
e a solução escolhida.

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ide¡ê criativa ofertada ao cliente;
o - não atende;

1a6-atendemu¡to
pouco;

7 a 10 - âtende pouco

11a14-atende
medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;

19 â 21 - ãtende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Notalvláxima:oa25

JC

b) Entendìmento sobre o público atvo, linguagem, objetivos, projetos,
ações e programas do Governo;

c) Originalidâde, criat¡vidade, simp ìcidade, adequação, pertinência e
entend¡mento entre a proposta elaborada e o cliente;

d) pertinência entre as ativìdades da Unidade Contratânte e sua inserção
nos contextos soc¡al, âdmin¡stratìvo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do mater¡al;

f¡ Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

4. Estratég¡a de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonst.ado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto a este t,5pico; o - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

med¡anamente;

ro a 13 - atende bem;

r4 a r5 - atende com

excelência.

Notamáxìma:oã15

4L

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistêncla da solução
apontada, pertinênciâ e aproveitarnento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

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

aproveitamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, 2, 3 e 4 51
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r. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinê1cia, profundidade e relevância das
análises realizadas;

o - não atende
1â3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - âtende com

excelência.

NotaMáxima:oaro

:LA
b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetivìdade

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

ô) Entend¡mento sobre o objetivo de comunìcação exposto no Anexo l; o - não atende;

1a3-atendemu¡to
pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-atende
medianâmente;
10ax3-atende

relatìvamente bem;
14 a 17 - atende bem;
18 a 20 - atende com

excelência.

NotaMáxima;oazo

"/.t)

b) Amplitude e adequação dos desJobramentos positivos do conceìto
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento iécnico comun¡cacional demonstrados
na estrâtégia de comunicãção apr€ sentada no desafio;

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

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ¡deia criativa ofer:ada ao cliente;
o - não atende;

1ã6-atendemuito
pouco;

7 â 10 - atende pouco

11a14-atende
medianamente;
15a18-âtende

relatìvamente bem;
rg a zr - atende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oa25

J-5

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

c) Originalidade, criatividade, simplicidade, adequação, pertinência e
entendìmento entre a proposta elaborada e o cl¡ente;

d) pertinência entre as atividades ca Unidade Contratante e suâ ¡nserção
nos contextos social, administratìvl e econômico;

e) Exequibìlidade e economicidade das peças e do material;

f) Clareza e objetiv¡dade das soluçi'es apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto a este topico; o - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-atende
med¡anamente;

10 a 1j - atende bem;
14 a 15 - êtende com

excelência.

Notamáx¡ma:oax5

-!5

b) Entendimento quanto ao públic,:-alvo, consistência da solução
êpontðda, pertinência e aprove¡tarnento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

c) Demonstração efet¡va de economicidade dô solução do desôf¡o, na
aplicação da verba, conjugada cor adequação e otimização de seu
aproveitamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, z, 3 e 4 +o
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r. Raciocínio Básico

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

o - não ôtende
1a3-atendepouco;

4ê6-ðtende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oaro

'ç1
b) Compreensão das informaçöes,:ontidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

2. Estratég¡a de Comunicação Publicitária

a) Entend¡mento sobre o objetivo de comunìcação exposto no Anexo l; o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4â6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
roa13-atende

relâtivamente bem;
r4 a r7 - atende bem;
18 a 20 - atende com

excelência.

Notâlvláxima:oa20

J+

b) Amplitude e adequação dos desJobramentos positìvos do conceito
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunjcacional demonstrados
nâ estratégia de comunicação apr€sentada no desafio;

d) Capacìdade de articulðção, abrangência, pertinência, profundidade e
relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público ãlvo
e a solução escolhida.

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia criativa ofer:ada ao clìente;
o - não atende;

1a 6 -atende muito
pouco;

7 A 10 - atende pouco

t a r4 -atende
medianamente;
15a18-atende

relatìvamente bem;
19 a 21 - ðtende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

NotalVáxìma:oaz5

..4'l

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

c) Originalidade, criatividade, simp icidade, adequação, pertinêncta e
entendimento entre a proposta elaborada e o cliente;

d) pertinência entre as atividades da Unidãde Contratânte e sua inserção
nos contextos social, administrat¡v,) e econômico;

e) Exequibilìdade e economicidade das peças e do material;

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

ã) Conhec¡mento técnico demonstrado, notadamente dos hábltos de
consumo, e clareza quanto a este t,jpico;

o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-atende
medianamente;

ro a r3 - atende bem;
r4 a r5 - atende com

excelência.

Notômáxima:oa15

"4Ll

b) Entendimento quanto ao públ¡co-ðlvo, consistência da solução
apontada, pertinência e aproveitamento das oportunidâdes, de forma
eficaz e eficiente;

c) Demonstração efetiva de econorn¡cidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimlzação de seu
aprove¡tamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, 2, 3 e 4 5ci
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r. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pert¡nê1cia, profundìdade e relevância das
análises realizadas;

o - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a ro - atende com

excelência.

Notalvláxima:oa10

(4,'

b) Compreensão das informaçöes contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade

2. Estratég¡a de Comunicação Publicitária

a) Entend¡mento sobre o objetivo 11e comunicação exposto no Anexo l; o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4a6-âtendepouco;
7a9-atende

med¡anamente;

roar3-atende
relativamente bem;

14aU-âtendebem;
18 a 20 - atende com

excelêncìa.

NotalVáxima:oazo

J.ç

b) Amplitude e adequação dos desJobramentos positìvos do conceìto
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento :écnico comunicâcional demonstrôdos
nã estratégÌa de comunicação apresentâda no desafio;

d) Capacidade de articulãção, abra rgência, pertinêncìa, profundidade e
relevåncia dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo
e a solução escolhida.

3. ldeia Criativa

a) Adequãção da ¡deiô cr¡ativa ofer:âda ao cliente;
o - não atende;

146-atendemuito
pouco;

7 a 1Õ - atende pouco

11a14-atende
medianamente;
r5a18-atende

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

excelência.

NotaMáxìma:oaz5

/(,

b) Entend¡mento sobre o público alvo, linguagem, objet¡vos, projetos,
ações e programas do Governo;

c) Originalidade, cr¡ativìdade, simy'icidade, adequação, pertinência e
entendimento entre a proposta el¿borada e o cliente;

d) pertinência entre as atividades c a Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos sociâ1, âdministrativf, e econômico;

e) Exequìbilìdade e economicidade das peças e do material;

fl Clareza e objetividade das soluçc,es êpresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

ã) Conhec¡mento técnico demonsùado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clarezð quanto a este topico; o - não atende;

1ê3-atendemu¡to
pouco;

4 a 6-âtende pouco;

7ê9-atende
medianômente;

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

excelência.

Notamáxima:oa15

q
b) Entendimento quanto ao públic':-alvo, cons¡stência da solução
apontðdð, pertinência e aprove¡tarnento das oportunidades, de forma
efìcaz e eficiente;

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

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, z, 3 e 4 4*
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r.. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinênc¡a, profundidade e relevância das
análises realizadas;

b) Compreensão das informaçöes contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

o - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a ro - atende com

excelência.

NotaMáx¡ma:oaxo

q

z. Estratégia de Comunicaçäo Publicitária

a) Entendimento sobre o objet¡vo de comunicação exposto no Anexo l;

b) Ampl¡tude e adequação dos desdobramentos posit¡vos do conceito
proposto na solução apresentada;

c) Exequ¡bilidade e conhecimentotécnìco comunicacional demonstrados
na estratégia de comunicação apresentada no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangêncla, pert¡nência, profundidade e
relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo
e a solução escolhida.

o - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
roar3-atende

relativamente bem;
r4 a r7 - atende bem;
18 a zo - atende com

excelência.

oa20

t+

Nota

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia criat¡va ofertâda ao clìente;

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

c) Origìnâlidade, cr¡at¡v¡dade, simplicidade, adequação, pertinência e
entendimento entre a proposta elaborada e o clie nte;

d) pertinênc¡a entre as at¡v¡dâdes dã Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos soc¡al, administratÌvo e econômico;

e) Exequibilidade e economìcidade das peças e do material;

fl Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

o - não atende;
xa6-âtendemuito

pouco;

7 ð 10 - atende pouco

1xãx4-atende
medianamente;
x5ax8-atende

relatÌvamente bem;
a zr - atende bem;

uzaz5-atendecom
excelêncìa.

oa25

2L

Notã

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstrado, notãdamente dos hábitos de
consumo¡ e clareza quanto a este tóp¡co;

b) Entend¡mento quanto ao públicc-alvo, consistência da solução
apontada, pertinência e aproveitamento das oportunidades, de forma
eficaz e efìciente;
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c) Demonstração efetivâ de econom¡cidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e ot¡mização de seu
aproveitamento.

o - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4 a 6-atende pouco;

749-atende
medianamente;

ro a 13 - atende bem;
14 a 15 - atende com

Notamáxima:oã15

43

SUBTOTAL 1 . soma dos subquesitos e, z, 3 e 4 6A


