
CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSON0 10.43.150/18 - L¡citaçäo Publ¡cidade - 15O12O18

LICITANTE: 01

QUESTTO 1: PLANO DE COMUNICAçÃO pUBLtCtTÁRtA

Raciocínio Básico

Critérios Graduação Notas Justificativa

Acuidade, abrangência, pertinência,
profundidâde e relevância das análises
realizadas;

Compreensäo das informações contidas no
Anexo l;

Clareza e objetividade.

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - não attrde

1 a3-atendepouco;
4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebeml
9a10-atendecom

excêlência.

o?"

Excelente acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e relevância
nas anál¡ses, além de excelente
compreensäo das informações contidas
no Anexo l, com clareza e objetiv¡dade
excelentes.

2: Estratégia de Comunicação Pub-licitária

Critérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçåo
exposto no Anexo l;

Amplitude e adequaçäo dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na soluçäo
apresentada;

Exequìbilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicaçåo apresentada no desafio;

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

Nota de 0 a 20, sendo:
0 - näo atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;
10a 13-atende

relativamente bem;
14 a 17 - atende bem;
18 a20 - aten,le com

excelènc a.

18 33

Excelente entendimento sobre o objetivo
de comunicação exposto no Anexo l,

com excelente amplitude e adequaçäo
dos desdobramentos positivos do
conceito proposto na solução
apresentada, Excelente exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apresentado na estratégia de
comunicação, excelente capacidade de
articulaçäo, abrangência, pertinência,
profundidade e relevåncia dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a soluçäo
apresentada.

SUBQUESITO 3: ldeia Criativa

Critérios Graduação Notas Justificativa

Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;

Entendrmento sobre o público alvo, I¡nguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do
Governo

Originalidade, criat¡vidade, simplicidade,
adequaçäo, pertinência e entendimento entre a
proposta elaborada e o cliente;

Pertinência entre as atividades da Unidade
Conkatante e sua inserçäo nos contextos
social, administrativo e econômico;

Exequibilidade e economicidade das peças e
do material;

Olareza e objetiv¡dade das soluções
2nresenlâdâs

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - 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.

24,33

Ëxcelente adequação da idéia criativa e
ótimo entend¡mento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
projetos, açöes e programas de
Governo. Excelente originalidade,
criativadade, simplicidade, adequaçäo e
ótima pertinência entre a proposta e o
cliente e sua inserção nos contextos
social, adminstrativo e econômico. Ót¡ma
exequíbilidade e economic¡dade das
peças e materiais propostos, com
clareza e objetividade.

SUBQUSITO 4 : a de Mídia e Não Mídia

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da soluçäo apontada, pertinência
e aproveitamento das oportunidades, de forma
ef¡caz e eficiente;

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

Nota de 0 a 15, sendo:
0 - não atende,

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;

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

excel¡ncia.

14,33

Excelente conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com clafeza.
Excelente entendimento sobre o público
alvo e ót¡ma consistência na soluçäo
apresentada de forma pert¡nente e com
ótimo aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e
eficiente. Ótima demonstraçäo da
economicidade com aproveitamento dos
recursos disponibilizados.
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CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSONo 10.43.150/18 - Liciração pubtictdade -,tSOtZll|B

LICITANTE: 02

QUESTTO 1: PLANO DE COMUNTCAçÃO pUBLtCtTÁRtA

SUBQUESITO ,l: Raciocínio Básico

Critérios Graduação Notas Justificativa
Acuidade, abrangência, pertinência,
profundidade e relevância das análises
realizadas;

Compreensão das informaçöes cont¡das no
Anexo l;

Clareza e objetividade

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - nåo atende

I a3-atendepoucoi
4a6-atende
medianamentel

7a8-atendebeml
I a 10 - atende com

excelênc a.

7,66

Ótima acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e retevância
nas análises, além de boa compreensão
das informações contidas no Anexo I,

com clareza e objetividade ótimas.

SUBQUESITO 2: de Comunicação Publicitária

Gritérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçäo
exposto no Anexo I;

Amplitude e adequaçäo dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na solução
apresentada;

Exequibìlidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicação apresentada no desafio;

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

Nota de 0 a 2Cr, sendo:
0 - näo atende;

1a3-atend3mu¡to
pouco

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente,

10 a 13 - a:ende
relativamente bem,

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

excelência.

1 5,33

Ótimo entendimento sobre o objet¡vo de
comunicaçäo exposto no Anexo l, com
boa amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na soluçäo apresentada.
Regular exequibilidade e conhecimento
técnico comunicacional apresentado na
estratégia de comunicaçäo, com
demonstração de capacidade de
articulação, abrangência e relevância
dos argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

3: ldeia Criativa

Critérios Graduação Notas Justificativa

Adequaçäo da ideia criativa ofertada ao cl¡ente;

Entendrmento sobre o públ¡co alvo, linguagem
objetivos, projetos, açöes e programas do
Governo'

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

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

Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;
Clareza e objetividade das soluçöes
ânrêsêntadaq

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco
11a14-atende
medianamente;

15 a 18 - alende
relat¡vamente bem;

19 a21 - atenCe bem;
22 a 25 - aterde com

excelência.

19,66

Otima adequação da jdé¡a criativa e
ótimo entendimento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
projetos, ações e programas de
Governo. Boa originalidade, criativadade
e pertinência entre a proposta e o cliente
e sua inserção nos contextos social,
adminstrativo e econômico. Boa
exequíbilidade e economicidade das
peças e materiais propostos, com
clar eza e objetiv¡ dade.

SUBQUSITO 4: a de Mídia e Não Mídia

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da soluçäo apontada, pertinência e
aprove¡tamento das oportunidades, de forma
eficaz e ef¡ciente;

Demonstraçäo efetiva de economicìdade da
solução do desafìo, na aplicaçäo da verba,
conjugada com adequação e otimização de seu
aproveitamento.

Nota de 0 a 15, sendo:
0 - nåo atende,

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;

10 a 13 - aten,Je bem;
14 a 15 - atenle com

excelênc a.

ttoo

Ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de
consumo. Bom entendimento sobre o
público alvo e relativa consistêncìa na
soluçäo apresentada de forma
pert¡nente, com razoável aproveitamento
das oportunidades, de forma eficaz e
eficiente. Demonstrou boa
economicidade com aprove¡tamento
dos recursos disponibil¡zados.
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CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSONo 10.43.150/18 - Licitação Publicidadê . 150/2018

LICITANTE: 03

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNTCAÇÃO pUBLtCtTÁRtA

SUBQUESITO ,| Raciocínio Básico

Gritérios Graduação Notas Justificativa

Acuidade, abrangência, pertinência,
profundidade e relevância das análises
real¡zadas;

Compreensäo das informações contidas no
Anexo l;

Clareza e objetiv¡dade

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - náo atende

1 a3-atendepoucol
4a6-âten.rê
medianamente;

7a8-atendebem:
9a10-atendecom

excelência.

7

Boa acuidade, abrangência, pertinência
e relevância nas análises, além de ótima
compreensão das informaçöes contidas
no Anexo l, com clareza e objetividade.

sUBQUESITO 2: Estratégia Gomunicação Publicitária

Critérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçäo
exposto no Anexo l;

Amplitude e adequação dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na soluçäo
apresentada;

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicaçäo apresentada no desafio;

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

Nota de 0 a 2C, sendo
0 - näo atence;

1a3-atendenu¡to
pouco.

4a6-atendep,:uco;
7a9-atence
med¡anamente;
10a13-aterde

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

excelência.

14,33

Ótimo entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo l, com
boa amplitude e adequaçäo dos
desdobramentos positivos do conce¡to
proposto na soluçåo apresentada.
Demonstrou exequibilidade e
conhecimento técn¡co comunicacional
apresentado na estratég¡a de
comunicaçåo, com boa capacidade de
articulaçäo, abrangência, além da
relevância dos argumentos
demonstrados sobre o cliente, público
alvo e a solução apresentada.

Griativa

Gritérios Graduação Notas Justificativa

Adequaçäo da idela criativa ofertada ao cliente;

Entend¡mento sobre o público alvo, linguagem
objetivos, projetos, ações e programas do
Governo'
Originalidade, criatividade, simplicidade,
adequaçäo, pertinência e entendimento entre a
proposta elaborada e o cliente;

Pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, administrativo e econômico;

Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;
Clareza e objetividade das soluções
anresentedaq

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - nåo atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco
11 a 14-atende
medianamente;

15 a 18 - atende
relativamente bem;

19 a 21 - atenCe bem;
22 a 25 - alerde com

excelència.

18,33

Boa adequação da idéia cr¡ativa e
entendimento sobre o cl¡ente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
projetos, açðes e programas de
Governo. Ótima originalidade,
criativadade, com boa pertinência entre
a proposta e o cliente e sua inserção
nos contextos social, adminstrativo e
econômico. Boa exequíbilidade e
economicidade das peças e materiais
propostos.

SUBQUSITO 4 : de Mídia e Não Midia

Critérios Graduação Notas Justificativa

Conhec¡mento técnico demonstrado,
notadamente dos hábitos de consumo, e
clareza quanto a este tópico;

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da soluçäo apontada, pertinência e
aproveitamento das oportunidades, de forma
eflcaz e eficiente;

Demonstraçäo efetiva de economicidade da
solução do desafio, na aplicação da verba,
conjugada com adequaçåo e otimização de seu
aprove¡tamento.

Nota de 0 a 15, sando:
0 - näo atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;

'10 a 13 - aten,le bem;
14 a 15 - atenle com

excelênc a.

9,66

Bom conhecimento técnico e
entendimento sobre os háb¡tos de
consumo. Bom entendimento sobre o
público alvo e ótima consistência na
soluçäo apresentada de forma pertinente
e com aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz. Boa
demonstração da economicidade, com
aproveitamento dos recursos
disponibilizados.
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CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA . VIA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSONo 10.43.150/1E - L¡citação Pubticidade . 150/201S

LICITANTE: 04

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNTCAçÃO pUBLtCtTÁRtA

Raciocínio Básico

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Compreensão das ¡nformações contidas no
Anexo l:

Clareza e objetividade.

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - nåo atende

1 a3-atendepouco;
446-attrde
medianamente:

7aB-atend¿bem;
9410-atendecom

excelênc a.

8,66

Excelente acuidade, abrangência,
pertinência e relevância nas análises,
além de excelente compreensäo das
informações conttdas no Anexo l, com
clareza e objetividade ótimas.

SUBQUESITO 2: ade Gomunicação Publicitária

Crítérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçåo
exposto no Anexo l;

Amplitude e adequaçåo dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na soluçäo
apresentada;

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicaçäo apresentada no desafio,

Capacidade de art¡culaçäo, abrangência,
pertinência, profundidade e relevåncia dos
argumentos demonstrados sobre o cliente, seu
público alvo e a solução escolhida,

Nota de 0 a 2C', sendo:
0 - não atende;

1a3-atend-.muito
pouco

4a6-atendepouco;
7a9-atende
mediânamÈnte,

10 a 13 - a:ende
relativamente bem,

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

excelência.

18,33

Excelente entendimento sobre o objetivo
de comunicaçäo exposto no Anexo l,

com amplitude e adequaçäo dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na soluçäo apresentada. ótima
exequibilidade e conhecimento técnico
comunlcacional apresentado na
estratégia de comunicação, com
demonstraçäo de capacidade de
articulação, abrangência, pertinência,
profundidade e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

SUBQUESITO 3: ldeia Criativa

Critérios Graduação Notas Justificatíva

Adequaçåo da ideia criativa ofertada ao cliente;

b.ntendimento sobre o público alvo, linguagem,
objet¡vos, projetos, ações e programas do
Governo

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

Pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserçåo nos contextos
social, administrat¡vo e econômico;

Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;

Clareza e objetividade das soluçðes
aoresentadas

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - nåo atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco
11 a 14-alende
medianamente;

15 a 18 - alende
relativamente bem;

19 a21 - atenCe bem;
22 a 25 - aterde com

excelênda.

17

Boa adequação da idéia cr¡ativa e
entendimento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, obletivos,
projetos, ações e programas de
Governo. Boa orig¡nal¡dade,
criativadade, adequação e ótima
pertinência entre a proposta e o cliente e
sua inserçäo nos contextos social,
adminstrativo e econômico. Boa
exequíbilidade e economicidade das
peças e mater¡ais propostos, com
clareza e objetividade.

SUBQUSITO 4 : de Mídia e Não Mídia

Critérios Graduação Notas Justificativa
Conhec¡mento técnico demonstrado,
notadamente dos hábitos de consumo, e
clareza quanto a este tópico;

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada, pertinência e
aproveitamento das oportunidades, de forma
eficaz e efic¡ente;

Demonstraçåo efetiva de economicidade da
soluçäo do desafio, na aplicação da verba,
conjugada com adequação e otimização de seu
aproveitamento.

Nota de 0 a '15, sendo:
0 - näo atende;

I a3-atendemu¡to
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;

10 a 13 - aten,Je bem;
14 a 15 - atenle com

excelènc a.

A

IJ

Ótimo conhecimento técnico e ótimo
entendimento sobre os háb¡tos de
consumo, demonstrados com clareza.
Ótimo entendimento sobre o públ¡co alvo
e consistência na soluçäo apresentada
de forma pertinente, além de bom
aproveitamento das oportunidades, de
forma eficaz e efìciente. Ótima
demonstração da econom¡cidade e
aproveitamento dos recursos
disponibilizados.

. ,'" -\-
Sandra Zanet¡
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Caroline Santos de Queióz nto



CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA NAO IDENTIFICADA

PROCESSONo 10.43.150/18 - _icitação pubt¡cidade - 150/2018

LICITANTE: 05

QUESTTO 1: pLANO DE COMUN¡CAçAO pUBLtCtTÁRtA

SUBQUESITO 1: Raciocínio Básico

Critéríos Graduaçäo Notas Justificatíva

Acuidade, abrangência, pertinência,
profund¡dade e relevância das análises
realizadas;

Compreensåo das informaçöes contidas no
Anexo l;

Clareza e objetividade.

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - não atende

1 a3-atendepcuco;
4a6-atende
medianamente;

7aB-atend:bemi
9a10-atendecom

excelência.

7,33

Ótima acuidade, abrangéncia,
pertinência, profundidade e relevância
nas análises, além de boa compreensäo
das ¡nformaÇões contidas no Anexo l,

com clareza e objetividade.

SUBQUESITO 2: Comunicação Publicitária

Critérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicação
exposto no Anexo l;

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

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicaçäo apresentada no desafio;

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

Nota de 0 a 20, sendo:
0 - näo atende;

1a3-atendemuito
pouco

4a6-atendepluco;
7a9-atende
medianamen:e;
10a13-a'ierrde

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

excelênc.ia.

14,33

Ótimo entendimento sobre o objetivo de
comunicaçäo exposto no Anexo l, com
boa amplitude e adequaçäo dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na soluçåo apresentada. ótima
exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional apresentado na
estratégia de comunicaçäo, com
capacidade de articulaçäo, abrangência,
e relevância dos argumentos
demonstrados sobre o cliente, público
alvo e a solução apresentada.

SUBQUESITO ldeia Criativa

Critérios Graduação Notas Justificativa

Adequaçäo da ideia criativa ofertada ao cliente;

Entendimento sobre o público alvo, linguàgen¡
objetivos, projetos, açöes e programas do
Governo:

Originalidade, criatividade, simplìcidade,
adequação, pertinência e entendimento entre a
proposta elaborada e o cliente;

Pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, administrativo e econômico,

Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;
Clareza e objetividade das soluções
eôresentãalâs

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - não atence;

1a6-atendenuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco
11a14-atende
medianamenle;

15 a 18 - atende
relativamente bem;

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

excelência.

19

Ótima adequaçäo da idéia criat¡va e
entendimento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
projetos, açöes e programas de
Governo, Ótima originalidade,
criativadade, adequaçäo e pertinência
entre a proposta e o cliente e sua
inserção nos contextos sociaL,
adm¡nstrativo e econômico. Boa
exequíbilidade e economicidade das
peças e materiais propostos, com
clareza e objet¡vidade.

SUBQUSITO 4 : Estratégia de Mídia e Não Midia

Critérios Graduação Notas Justificativa

Conhecimento técnico demonstrado,
notadamente dos háb¡tos de consumo, e
clareza quanto a este tópico;

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

Demonstraçäo efetiva de economicidade da
solução do desafio, na aplicação da verba,
conjugada com adequaçäo e otimização de seu
aproveitamento.

Nota de 0 a 15, sendo:
0 - nåo atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;

l0 a 13 - aten'le bem;
14 a 15 - atenCe com

excelência

11,33

Bom conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza.
Ótimo entendimento sobre o público alvo
e consistência na soluçäo apresentada
de forma pertinente e com
aproveitamento das oportunidades, de
forma eficaz e eficiente. Ót¡ma
demonstração da economicidade com
aprove¡tamento dos recursos
disponibilizados.

'Þandra Zanetr

:
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Caroline Santos de Queirbz i



CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA - VIA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSON. 10.43.150/1E - Lic¡tação Pubtic¡dade . 1SO/2018

LICITANTE: 06

QUESTTO 1: PLANO DE COMUNTCAçÃO pUBLtCtTÁRtA

SUBQUESITO 1: Raciocinio Básico

Gritérios Graduação Notas Justificativa

Excelente acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e relevância
nas análises, além de excelente
compreensão das informaçðes contidas
no Anexo l, com clareza e objetividade
excelentes.

10

Clareza e objetivjdade.

Critérios Justificativa

SUBQUES tTo 2: a de Comunicação Publicitária

NotasGraduação

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

Compreensåo das informaçÕes contidas no
Anexo l:

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - nâo atende

1 a3-atendepouco;
4a6-atsde
medianamentel

7aB-atendÈbeml
9a10-atendecom

excelênc a.

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçäo
exposto no Anexo l;

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

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicac¡onal demonstrados na estratégia de
comunicação apresentada no desafio;

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

Nota de 0 a 2C, sendo:
0 - nåo atende;

1a3-atend3muito
pouco

4a6-atendep,:uco;
7a9-atence
medianamente;
l0a'13*a:erde

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

excelência.

19,66

Excelente entendimento sobre o objetivo
de comunicação exposto no Anexo l,

com excelente amplitude e adequação
dos desdobramentos positivos do
conceito proposto na solução
apresentada. Excelente exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apresentado na estratégìa de
comunicação, com demonstração de
capacidade de articulação, abrangência.
pertinência, profundidade e relevância
dos argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

SUBQUESITO 3: ldeia Criativa

Critérios Graduação Notas Justificativa

Adequaçäo da ideia cr¡ativa ofertada ao cliente;

Entendimento sobre o público alvo, l¡nguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do
Governo

Originalidade, criatividade, simplic¡dade,
adequaçäo, pertinência e entendimento entre a
proposta elaborada e o cliente;

Pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, administrativo e economico,

Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;
çlateza e obJet¡vidade das soluçöes
aoresentadas

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco
11a14-alende
medianamente;
15a18-afende

relativamente bem;
19 a21 - atenJe bem;
22 a 25 - aterde com

excelènea.

24,66

Excelente adequação da idéia criativa e
entendimento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
pro.jetos, ações e programas de
Governo, Excelente originalidade,
criativadade, simplicidade, adequaçåo e
ótima pertinência entre a proposta e o
cliente e sua inserçåo nos contextos
social, adminstrativo e
econômico. Excelente e economicidade
das peças e materia¡s propostos, com
clareza e objetividade,

de Midia e Não MldiaSUBQUSITO 4 :

Gritérios Graduação Notas Justificativa

Conhecimento técnico demonstrado,
notadamente dos hábitos de consumo, e
c¡areza quanto a este tópico;

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada, pertinência e
aprove¡tamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

Demonstraçåo efetiva de economicidade da
soluçäo do desafio, na aplicação da verba,
conjugada com adequaçäo e ot¡mizaÇão de seu
aproveitamento.

Nota de 0 a 15, s:ndo
0 - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-aterìde
medianamente;

10 a 13 - aten,le bem;
14 a 15 - aten'le com

excelênc a.

r..

14,66

Excelente conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza.
Excelente entendimento sobre o público
alvo e ótima consistência na soluçäo
apresentada de forma pertinente e com
excepcional aproveitamento das
oportunidades, de forma eflcaz e
efjciente. Ótima demonstraçäo da
economic¡dade com aproveitamento dos
recursos disponibilizados.

r¡'' 
P¿
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Caroline Santos de Queiroz ndn Zaneli



CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSONô 10.43.150/18 " -icitação Pubticidade . 150/2018

LICITANTE: 07

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNTCAçÃO pUBLtCtTÁRtA

Raciocínio Básico

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Compreensäo das informações contidas no
Anexo l;

Clareza e objet¡vidade.

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - não atende

1 a3-atendepcuco;
4a6-ateflde
medianamente;

7a8-atendÈb3m:
I a 10 - atende com

excelênc a.

8,33

Ótima acuidade, abrangência
pertinência, profundidaàe e relevância
nas análises, além de excelente
compreensäo das informações contidas
no Anexo l, com clareza e objetividade.

SUBQUESITO 2: Estratégi a:de Gomunicação Publicitária

Gritérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçâo
exposto no Anexo l;

Amplitude e adequaçäo dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na solução
apresentada;

Exequibilidade e conhec¡mento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicaçäo apresentada no desafio;

Capacidade de articulaçäo, abrangència,
pertinência, profundidade e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o cliente, seu
público alvo e a solução escolhida,

Nota de 0 a 2Cr, sendo:
0 - näo atende,

1a3-atendamuito
pouco

4a6-atendep,:uco;
7a9-atende
medianamênte;
10a'13-a:erde

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

excelência.

16,33

Ótimo entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo l, com
boa amplitude e adequaçäo dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada. ótima
exequibilidade e conhecimento técn¡co
comunicacional apresentado na
estratégia de comunicaçäo, com
capacidade de articulaçäo, abrangência,
pertinência, e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

SUBQUESITO 3: ldeia Griativa

Critérios Graduação Notas Justificativa

Adequação da ideia criat¡va ofertada ao cliente;

Entendimento sobre o público alvo, linguágern,
objetivos, projetos, açöes e programas do
Governo:

Originalidade, criatividade, simplicidade,
adequaçäo, pert¡nência e entendimento entre a
proposta elaborada e o cliente;

Pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserçäo nos contextos
social, administrativo e econômico;

Exequibilidade e economic¡dade das peças e do
material;

Clareza e objetividade das soluçðes
ânresentadâs

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - näo atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende pouco
11 a 14-alende
medianamente;
15a18-atende

relativamente bem,
19 a21 - atenJe bem;
22 a 25 - atende com

excelêncìa.

19,33

Ótima adequação da ¡dé¡a criativa e
ótimo entendimento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
projetos, ações e programas de
Governo. Ótima originalidade,
criativadade, simplicidade, adequação e
pert¡nência entre a proposta e o clrente e
sua inserção nos contextos social,
adminstrativo e econômico. Boa
exequíbilidade e economicidade das
peças e materiais propostos, com
clareza e objetividade.

SUBQUSITO 4 : Estrat( gia de Midia e Näo Midia

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada, pertinência e
aproveitamento das oportunidades, de forma
ef¡caz e eficiente;

Demonstraçåo efetiva de economic¡dade da
soluçäo do desafio, na aplicação da verba,
conjugada com adequaçåo e otimização de seu
aproveitamento.

Nota de 0 a '15, sendo
0 - näo atencel

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamentel

10 a 13 - atende bem;
14 a 15 - aten,le com

excelência.

'13.33

Ótimo conhecimento técnico e ót¡mo
entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza.
Ótimo entendimento sobre o público alvo
e consistênc¡a na solução apresentada
de forma pertinente, além de bom
aproveitamento das oportunidades, de
forma eficaz e eficiente. Demonstrou
economicìdade com ótimo
aproveitamento dos recursos
disponibilizados.

c,lyr..,I c,.'.1 ,,ri !-',,ir1
Carol¡ne Santos de Queiro'z Zaneli



CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA - VIA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSON. 1 0.43.1 50/1 8. " Licitaçäo Pubt¡cidade - 150t2018

LICITANTE: 08

QUESTTO 1: PLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLIC|TÁR|A

SUBQUESITO iocínio Básico1

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Compreensão das informaçöes contidas no
Anexo l;

Clareza e objetividade.

Nota de 0 a 10 sendo:
0 - nåo atend3

1 a3-atendepoucol
4a6-atende
medianamente;

7a8-atendebemi
9a10-atencecom

excelêncb.

3,bb

Regular demonstraçåo de acuidade,
abrangência, pertinência, profundidade e
relevância nas análises, além de relativa
compreensão das informações contidas
no Anexo 1..

SUBQUESITO Comunicação Publicitária2

Gritérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçåo
exposto no Anexo l;

Amplitude e adequação dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na soluçåo
apresentada;

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicaçäo apresentada no desafio;

Capacidade de articulaçäo, abrangência,
pertinência, profund¡dade e relevåncia dos
argumentos demonstrados sobre o cliente, seu
público alvo e a solução escolhida.

Nota de 0 a 20, sendo:
0 - näo atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;

10 a 13 - alende
relativamente beml

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

excelência.

10,66

Regular entendimento sobre o objetivo
de comunicação exposto no Anexo L

Relativa demonstraçåo de
exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional apresentado na
estratégia de comunicação, com regular
capacidade de articulação, abrangência,
e relevância dos argumentos
demonstrados sobre o cliente, público
alvo e a soluçäo apresentada.

SUBQUES¡TO ldeia Criativa

Critérios Graduação Notas Justificativa

Adequaçåo da ideia criativa ofertada ao cliente;

tntend¡mento sobre o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, açöes e programas do
Governo:

Originalidade, criatividade, simplicidade,
adequaçäo, pertinênc¡a e entendimento entre a
proposta elaborada e o cliente;

Pertinência entre as atividades da Un¡dade
Conkatante e sua inserÇäo nos contextos
social, administrativo e econômico;

Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;
Clareza e objetividade das soluçöes
ânresenlâdâq

Nota de 0 a 25, sendo:
0 - não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende t'ouco
11 a 14-atende
medianamente;

15 a 18 - atende
relativamente b:m,

19 a21 - aten'le bem;
22 a 25 - atende com

excelênc a.

'15

Regular adequação da idéia criativa e
endimento sobre o cliente, seu público
alvo, linguagem, objetivos, açöes e
programas de Governo. Relativa
originalidade, simplicidade, adequaçåo
entre a proposta e o cliente e sua
inserçåo nos contextos social,
adminstrat¡vo e econômico Regular
exequíbìlidade e econom¡cidade das
peças e materiais propostos, com
clareza e objetividade relativos.

ITO 4 : Estratégia de Mídia e Não Midia

Critérios Graduação Notas JustifTcativa

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

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistêncìa da soluçäo apontada, pertinência e
aprove¡tamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

Demonstração efetiva de economicldade da
soluçäo do desaflo, na aplicaçåo da verba,
conjugada com adequação e otimização de seu
aproveitamento.

Nota de 0 a 15, sendo:
0 - não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atenda
medianamentêi

10 a l3 - atende bem;
14 a 15 - atende com

, excelência.
,\

I

Regular conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de
consumo. Bom entendimento sobre o
público alvo, e relat¡va consistênc¡a na
solução apresentada de forma
pertinente. Regular demonstraçäo da
economicidade com aproveitamento dos
recursos disponibilizados.

l,

Sandra Zaneti
ll t,-LIf i,,uþ'tf't
Caroline Santos de Oueiroz



CDHU

JULGAMENTO DA PROPOSTA TËCNICA . VIA NAO IDENTIFICADA

PROCESSON' 10.43.150/18. Licitaçäo Publ¡cidade . 150/2018

LICITANTE: 09

QUESITO 1: PLANO DE COMUNICAçAO PUBL|CITÁRn

SUBQUESITO 1 Raciocín io Básico

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Compreensão das informaçöes contidas no
Anexo l;

Clareza e objetividade.

Nota de 0 a 10, sendo:
0 - não atende

1 a3-atendeporrco;
4a6-atende
medianamente;

748-atendebem:
I a 10 - atende com

excelênci a.

ota

Ótima acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e relevância
nas análises, além de ótima
compreensão das informaçöes contidas
no Anexo l, com clareza e objetividade
excelentes.

SUBQUESITO 2: Estratégia Comunicação Publicitária

Critérios Graduação Notas Justificativa

Entendimento sobre o objetivo de comunicaçäo
exposto no Anexo l;

Amplitude e adequaçäo dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na soluçäo
apresentada;

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia de
comunicaçäo apresentada no desafio;

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

Nota de 0 a 20, sendo.
0 - näo atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamentei

10 a '13 - atende
relativamente b-.m;

14 a 17 - aten,le bem;
18 a 20 - atenle com

excelênc a.

16,66

Ótimo entendimento sobre o objetivo de
comunicaçäo exposto no Anexo l, com
boa amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada. Ótima
exequibil¡dade e conhecimento técnico
comunicacional apresentado na
estratégia de comunicação, excelente
capacidade de articulação, abrangência,
pertinência, profundidade e relevåncia
dos argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

ldeia Griativa

Critérios Graduação Notas Justificativa

Adequaçåo da ide¡a criatìva ofertada ao cliente;

b.ntendimento sobre o público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e programas do
Governn

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

Pertinência entre as attvidades da Unidade
Contratante e sua inserçäo nos contextos
social, administrativo e econômico;

Exequibilidade e economicidade das peças e do
material;
Olareza e objetividade das soluçöes
qnraconladac

Nota de 0 a 25, sÐndo:
0 - nåo atende;

1a6-atendemuito
pouco;

7 a 10 - atende Ëouco
11 a 14-atenCe
medianament:;

15 a 18 - atenle
relativamente bem;

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

excelênc a.

20,66

Ótima adequaçäo da idé¡a criativa e
ótimo entend¡mento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
projetos, açðes e programas de
Governo. Demonstração de boa
originalidade, criativadade, simplicidade,
adequação e ótima pertinência entre a
proposta e o clíente e sua inserçäo nos
contextos social, adm¡nstrativo e
econômico, Boa exequíbilidade e
economicidade das peças e materiais
propostos, com clareza e objetividade.

SUBQUSITO 4 : Estratégia de Mídia e Não Mídia

Critérios Graduação Notas Justificativa

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

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da soluçåo apontada, pertinência e
aproveitamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

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

Nota de 0 a 15. sendo:
0 - näo atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco,
7a9-atend--
medianamente;

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

excelência.

13

Ótimo conhecimento técnico e ótimo
entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza.
Ótimo entendimento sobre o público alvo
e consistência na soluçäo apresentada
de forma pertinente, com
aproveitamento das oportunidades, de
forma eficaz e eficiente. Ótima
demonstração da economicidade com
aproveitamento dos recursos
dispon¡bilizados.

('<i, r(.¿ . -. \.,,J,\
Caroline Sântos de'Oueifoz'
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