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r. Raciocínio Básico

a) Acuidade, abrangência, pertinêncìa. profundidade e relevåncia das

análises realizadas;
o - não atende

1â3-atendepouco;

4a6-atende
medianâmente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oa10

qb) Compreensão das informações cont¡das no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendimento sobre o objet¡vo de c,lmunicação exposto no Anexo l; o - não atende;
1â3-atendemuito

pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
roar3-atende

relativamente bem;

14 a r7 - atende bem;
18 a 20 - atende com

excelência.

NotaMáxima: oâ20

J8

b) Amplitude e adequação dos desdob'amentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimentotécn¡co comunicacional demonstrados
na estratégia de comunicação apresentada no desafio;

d) Capacidade de articulâção, abrangência, peftinência, profundidade e

relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo
e a solução escolhida.

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ide¡a criativa ofertada ao cl¡ente;
o - não atende;

1a 6 -atende muito
pouco;

7 a ro - atende pouco

11a14-atende
medianamente;
r5ar8-atende

relatìvamente bem;

19 a zr - atende bem;

22 a 25 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oaz.5

J¿ì

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

c) Originalidade, criatividade, simplicidade, adequação, pertinênc¡a e

entendimento entre a proposta elaborada e o cliente;

d) pertinência entre as at¡vidades da U1ìdade Contratante e sua inserção
nos contextos soc¡al, ðdm¡n¡strativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do material;

f) Clareza e objetividade das soluções ôpresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

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

1â3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
10 a 13 - atende bem;

r4 a r5 - atende com

excelência.

Notamáxima: oâ1s

Jq

b) Entendimento quanto ao público-al'/o, cons¡stência da solução
apontada, pertinência e aproveitamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

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

aproveitamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, 2, 3 e 4 Ø5
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Total de
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I
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r. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das ¡nformâçöes contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade

o - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
mediânamente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - atende com

excelência.

NotaMáxima: oalo

+

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos posit¡vos do conce¡to
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comun¡cacional demonstrados
na estratégia de comunicação apresentada no desafio;

d) Capacidade de articulação, abrangência, pert¡nênc¡a, profundidade e
relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo
e a solução escolhidâ.

o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4â6-ãtendepouco;
7a9-atende

medianamente;
ro a 13 -atende

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

excelência.

Notalvláxima: oa20

L5

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia criat¡vã ofertada ao cliente;

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

c) Orìginalidade, criativ¡dðde, simplicidade, ãdequação, pertinência e
entendimento entre a proposta elaboEda e o cliente;

d) pertinência entre as atìvidades da Uridade Contratante e sua inserção
nos contextos social, adm¡nistratìvo e econômico;

e) Exequìbilidade e economicidade das peças e do material;

f) Clareza e objetividade das soluçöes apresentadas

o - não atende;
1a6-atendemu¡to

pouco;

7 a 10 - atende pouco

11ê14-âtende
medianamente;
15a18-atende

relativêmente bem;
19 a 21- atende bem;
zz a z5 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oaz5

-Lq

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

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

b) Entendimento quanto ao público-ah,o, consistência da solução
apontadô, peftinênc¡a e aprove¡tamento das oportunìdades, de forma
eficaz e eficiente;
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c) Demonstrâção efetiva de economicidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otìmização de seu
aproveitamento.

o - não atende;
1a3-atendemuìto

pouco;

4â6-atendepouco;
7ag-atende

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

excelência.

Notamáxima: oã15

It,

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos r, z, 3 e 4 5¿
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r. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

o - não atende
1a3-atendepouco;

4ð6-atende
mediãnamente;

7a8-atendebem;
9 a xo - âtende com

excelência.

NotaMáxìma:oaro

+

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendìmento sobre o objetivo de ccmunicação exposto no Anexo l;

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos positivos do conce¡to
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional demonstrados
na estratégia de comunicação apresentada no desaf¡o;

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

o - não êtende;
1a3-atendemu¡to

pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
roa13-atende

relativamente bem;
14 a 17 - atende bem;
r8 a zo - atende com

excelência.

NotaMáximã:oa20

lL1

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ide¡â criðt¡va ofertada ao cliente;

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

c) Origìnalidade, criatividade, simplicidade, adequação, pertinência e
entendìmento entre a proposta elaboradâ e o cliente;

d) pert¡nênc¡a entre as atividades da Unìdade Contratante e sua inserção
nos contextos social, administratìvo e econômìco;

e) Exequibilidade e economicidade das peçâs e do material;

fl Clareza e objetìvidade das soluçöes êpresentadas.

o - não âtende;
1â6-ãtendemuito

pouco;

7 a ro - atende pouco

uar4-atende
medianamente;
15a18-atende

relat¡vamente bem;
r9 a zr - atende bem;
22 ã 25 - atende com

excelência-

NotaMáxima:oaz5

lg

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

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

b) Entend¡mento quanto ao público-ah,o, consistência da solução
apontada, pertinênc¡a e aprove¡tamento 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 adequãção e otimização de seu
aproveitâmento.

o - não atende;
1a 3 -atende muito

pouco;

4â6-atendepouco;
749-atende

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

excelência.

Notamáximâ:oa15

q

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, z, 3 e 4 ¿19
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r. Raciocínio Båsico

a) Acuidade, abrangêncìa, pertinênciã, profundìdade e relevância das
análises realizadas;

o - não âtende
1a3-êtendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a ro - atende com

excelência.

NotaMáxima:oaro

õ
b) Compreensão das informações cort¡das no Anexo l;

c) Clareza e objetìvidade.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entend¡mento sobre o objetivo de ,:omunicação exposto no Anexo l; o - não atende;

1â3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
10 a x3 -atende

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

excelência.

NotaMáxima:oa20

Jg

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

c) Exequibilidade e conhecimento téclico comunicâcional demonstrados
na estratégia de comunicação apresentada no desafio;

d) Capacidade de art¡culação, abrângênc¡a, pertinêncìa, profundidade e
relevåncia dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu públìco alvo
e a solução escolhida.

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia cr¡ativa ofertadð ao cliente;
o - não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco

11 a 14 -atende
mediânamente;
r5ar8-atende

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

excelência.

NotaMáxima: oau5

tT

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

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

d) pertinência entre as atividades da Unidade Contrâtãnte e sua inserção
nos contextos social, adm¡n¡strativo e econômico;

e) Exequìbìlìdade e economicidade das peças e do materìal;

fl Clareza e objetividade das soluções âpresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clarezâ quânto a este tópico;

o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4a6-atendepouco;
7â9-atende

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

excelência.

Notamáx¡ma:oa15

43

b) Entendimento quanto ao público-a vo, consistência da solução
âpontada, pert¡nência e ãproveitamento das oportunidades, de forma
eflcaz e eficìente;

c) Demonstração efetiva de economicÌdade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu
aproveitam€nto-

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos e, z, 3 e 4 56
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Total de o
Membro da Comissão

ouEstToS VALOR cRtrÉRros PoNTUAçÃo NOTA

r. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade

o - não atende
1a3-atendepouco;

446-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - atende com

excelência.

NotðMáxima:oã10

+

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional demonstrados
na estratég¡a de comunicação apresentada no desafio;

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

o - não atende;
1a3-atendemulto

pouco;

4a6-atendepouco;
7 a g- atende

medianamente;
10a13-âtende

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

excelência.

NotaMáxima:oazo

tq

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia criât¡va ofertad¿ ao cliente;

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

c) Orig¡nalidade, criatìvidade, simplicidade, adequação, pertinência e
entendimento entre a proposta elabortda e o cl¡ente;

d) pertinência entre as at¡vidades da Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos social, administrativo e econômico;

e) Exequibìlìdade e economicidade das peças e do material;

f) Clareza e objetividade das soluções;presentadas.

o - não atende;
146-atendemu¡to

pouco;

7 a ro - atende pouco

11a14-atende
med¡anamente;

r5ar8-atende
relativamente bem;

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

excelêncìa.

NotaMáxima:oaz5

b8

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstradc., notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto a este tópio;

b) Entend¡mento quanto ao público-aI o, consistência da solução
apontâda, pertinência e aproveitamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficìente;
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c) Demonstrâção efetiva de economic¡dade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com ad€quação e otimização de seu
âproveitamento.

o - não âtende;
1a3-atendemuito

pouco;

4a6-âtendepouco;
7a9-atende

medianamente;
ro a r3 - atende bem;

14 a 15 - atende com

excelência.

Notamáximðioa15

3L

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos r, z, 3 e 4 5c
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Total de
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Membro da Comi n tr.,,
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ouEstTos VALOR cRrrËRtos PoNTUAçÃo NOTA

r. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade

o - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-ôtende
medianamente;

7a8-âtendebem;
9 ã 10 - atende com

excelência.

NotalVláxima:oaro

lo

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

c) Exequibilidade e conhec¡mentotécnico comunicacional demonstrados
na estratégia de comunìcãção apresentada no desafio;

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

o - não atende;

1a3-âtendemuito
pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-atende
medìanamente;

roar3-atende
relativamente bem;

r4 a 17 - atende bem;
18 a 20 - ôtende com

excelência.

NotaMáximâ:oa20

tq

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ide¡a cr¡ativa ofertadê ao cl¡ente;

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

c) Originalidade, criatividade, simplicidade, adequação, pertinênc¡a e
entendimento entre a proposta elabortda e o cliente;

d) pertinência entre as atividades da Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos soc¡â1, admin¡strativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do materiâl;

f) Clareza e objetividade das soluções ¿presentadas.

o - não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - âtende pouco

11a14-atende
med¡anamente;

15a18-atende
relat¡vamente bem;

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

excelência.

NotaMáxima: oa25

,lq

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

ã) Conhecìmento técnico demonstrad(,, notadamente dos hábitos de
consumo, e clãreza quanto a este tópìco;

b) Entendimento quanto ao público-ah'o, consistêncìa da solução
apontada, pertinência e aproveitamenÌo das oportunìdades, de forma
eficaz e eficìente;
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu
aprove¡tamento.

o - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4 a 6-atende pouco;

7ð9-atende
med¡anamente;

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

excelência.

oa15

t4

Nota

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos r, z, 3 e 4 b+



ffi'a

Licitação Publicidade CDHU Concorência no r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * vtA NAo tDENTtFtcADA - tNVóLUCRO No 1

Total de Po

rr¿bi1.c'olrt
e Urbano

CDHL'

folha 1ll

Licitante Õ?

Membro da Comissão: ',)>Cr.r.,r'L-<l 'kt^:4h
Assinatura lr [., f

-/-

ouES¡TOS VALOR CRITÉRIOS PONTUAçÃO NOTA

1

s
É,

F
9
Jo
l
o-
o
(}
\J
z3
=o
L.,
ulô
oz
J
o-

oN
o
o
oït
o
c
o
CL

o
1'

-eG

r. Raciocínio Básico

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

o - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - atende com

excelência.

NotaMáx¡ma:oâ1o

Ib) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

a) Entendìmento sobre o objetivo de c:municação exposto no Anexo l; o - não atende;

1a3-âtendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
10413-âtende

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

excelência-

NotaMáxima:oa2o

Tç,

b) Amplitude e adequação dos desdob.amentos positìvos do conceito
proposto na solução apresentada;

c) Exequibilidade e conhec¡mento técnico comunicacional demonstrados
na estratégia de comunicação apresentada no desafìo;

d) Capacidade de articulãção, abrangência, pertinêncìa, profundidade e
relevância dos argumentos demonstraCos sobre o cliente, seu público alvo
e a solução escolhida.

3.ldeia Criativa

a) Adequação da ¡deia cr¡ativã ofertada ao cliente;
o - não atende;

1â6-atendemuito
pouco;

7 â 10 - atende pouco

11a14-atende
mediênamente;
15a18-ãtende

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

excelência.

NotaMáxìma:oaz5

lcti

b) Entendimento sobre o público alvo, l¡nguâgem, objetivos, projetos,
açóes e programas do Governo;

c) Originalidade, criatividade, simplicidade, adequação, pertinênc¡a e
entendimento entre a proposta elabortda e o cliente;

d) pertinência entre as atìvidades dã Un¡dade Contrâtãnte e sua inserção
nos contextos social, admìnistrativo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do materiðl;

fl Clareza e objetividade das soluções :presentadas.

4. Estratég¡a de Mídia e Não Mídia

â) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clâreza quênto a este tópi(o; o - não atende;

143-âtendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

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

excelência.

Notamáxima:oar5

J3

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da solução
apontada, pertinência e aproveitamen:o das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

c) Demonstração efetiva de economici Jade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu
aprove¡tamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos r, z, 3 e 4 5ø



ffi7
Licitação Publicidade cDHU concorência no r5o/r8 - processo Geral no 1o.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * vrR lrÃo tDENTIFtcADA - tNVóLUcRo No 1

Total de

folha 1i1

cl>FtL,

Licitante og

Membro da Co Assinatura. '4A-'

ouEstToS VALOR cRrrÉRros PONTUAçÄO NOTA

r,. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

o - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebem;
9 ã xo - atende com

excelência.

NotaMáxima:oaro

5

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

c) Exequibilidade e conhec¡mentotécnico comun¡cac¡onal demonstrados
na estratég¡a de comunicação apresen:ada no desafìo;

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

o - não atende;
1a 3 -atende muito

pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-atende
medianamente;
10a13-atende

relativamente bem;
14aq-âtendebem;
xg a 20 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oazo

la

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia crìatìva ofertada ao cl¡ente;

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

c) Originalidade, criatividade, simplicid:de, adequação, pertinência e
entendimento entre a propostã elaborada e o cliente;

d) pertinência entre as atividades da Unidade Contratante e sua ¡nserção
nos contextos social, ðdministrat¡vo e econômico;

e) Exequibilidade e economicidade das peças e do material;

fl Clareza e objetìvidade das soluçöes apresentadas.

o - não atende;
1a 6 -atende mu¡to

pouco;

7 a ro - atende pouco

11a14-atende
medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;

r9 a zr - atende bem;

22 a 25 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oa25

t5

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

ã) Conhec¡mento técnico demonstradc, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto a este tóp¡co;

b) Entendimento quanto ão públ¡co-âlro, consistência da solução
apontada, pertinência e aproveitamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficìente;
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c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com ad€quação e otimização de seu
aprove¡tamento.

o - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;

4 a 6-atende pouco;

7a9-ðtende
med¡anamente;

ro a 13 - atende bem;
r.4 a 15 - atende com

excelência.

Notamáximâ:oa15

q

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos e, z, 3 e 4 3q
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folha 1/1

CE HU

Licitante: ,ôq

Licitação Publicidade cDHU - concorência no r5o/r8 - processo Geral no 10.43.15o

Avaliação de Proposta Técnica * vln ruÃo tDENTIFtcADA - tNVóLUcRo No 1

Total de

Membro da Comissão,W Assinatura

ouEstTos VALOR cRrrÉRtos PoNruAçÃo NOTA

r. Raciocínio Básico

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

b) Compreensão das ìnformações contidas no Anexo l;

c) Clareza e objetividade.

o - não atende

1a3-atendepouco;
4ã6-atende

medianamente;

7a8-atendebem;
9 a 10 - atende com

excelência.

NotaMáxima:oa10

g

z. Estratégia de Comunicação Publicitária

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

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

c) Exequibilidade e conhec¡mento técn co comunicacionãl demonstrados
na estratégìa de comun¡câção apresentada no desafio;

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

o - não atende;

1a3-atendemu¡to
pouco;

4a6-âtendepouco;
7a9-atende

med¡anamente;

10a13-âtende
relativamente bem;

14ary-atendebem;
18 a 20 - atende com

excelência.

NotaMáximaroazo

-L+

3. ldeia Criativa

a) Adequação da ideia cr¡at¡va ofertada ao cliente;

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

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

d) pertinência entre as atividades da Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos social, administrat¡vo e econômico;

e) Exequibilidade e economìcidade das peças e do material;

fl Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

o - não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 â 1o - atende pouco

x1a14-atende
mediãnamente;
15ãx8-atende

relativamente bem;

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

excelência.

NotaMáxima:oaz5

JO

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia

a) Conhecimento técnico demonstradc, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quânto a este tópica;

b) Entendimento quãnto ao público-al!o, consistênc¡a da solução
apontãda, pertinência e aproveitamento das opoftunidades, de forma
eficaz e eflciente;
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c) Demonstrãção efetiva de economicidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugãda com adequação e otimização de seu
aproveìtamento.

o - não atende;

1a3-atendemu¡to
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

medianamente;
10 a 13 - âtende bem;
r4 a r5 - atende com

excelência.

Notamáxìma:0a15

/3

SUBTOTAL 1 . soma dos subquesitos e, z, 3 e 4 58


