Dcsoñvo¡v¡nacrìto
tsl.rbirr.iôrìàt
e Urbânó

ffi
,.

cÞt{Lt

folha

Licitação Publicidade

cDHU

Avaliação de Proposta
Licitante:

concorência no r5o/r8

Técnica

*

-

processo Geral no 1o.43.15o

vrA NÃo TDENTTFTCADA - rNVóLUCRO No

í)-4.

Total de

Membro da Comissão

ouEstTos

1

Assinatura.

VALOR

cRtrÉRros

PONTUAçÃO

NOTA

r. Raciocínio Básico
NotaMáxima:oaro

a) Acuidade, abrangência, pertìnência, profundidade e relevância das
análìses realizadas;

não atende

-

o

ra3-atendepouco;
4a6-atende

b) Compreensão das informaçöes contidas no Anexo l;

medianãmente;

7a8-atendebem;
9 â 10 - ãtende com

c) Clareza e objetividade

q

excelência.

2. Estratég¡a de Comunicação Publicitária
â) Entendimento sobre o objetivo de comun¡câção exposto no Anexo l;

NotaMáxima:oâ2o
o

não atende;

-

1a3-atendemu¡to
b) Amplitude e adequação dos descobramentos pos¡tivos do conceito
proposto na solução apresentada;

É,
c) Exequibilidade e conhecimento técnìco comunicêcjonal demonstrados

l-

(J

na estratégia de comunicação apresentada no desafio;

J

co

o
N
o
o
o

:)
o-

o

It

pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;

roar3-atende

relativamente bem;
14 a 17 - atende bem;
d) Capacidade de afticulação, abrangência, pertinência, profundidade e
relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo 18 â 20 - âtende com
excelêncìa.
e a solução escolhida.

ß

o

1

c

L'

o

z

f
=
o
L'

t¡J

ô

o
z
J
o-

3. ldeia Criativa

CL

!

o

-9
6

NotalVláxìma:

a) Adequação da ide¡a criat¡va ofertada ao cliente;
o

b) Entend¡mento sobre o público alvo, linguagem, objet¡vos, projetos,
ações e programas do Governo;
c) Originalidade, criatividade, simplkidade, adequação, perrinência e
entendimento entre â proposta elaborada e o clìente;
d) pertinência entre as atividades da Unidade Contratante e sua inserção
nos conteKos social, administrat¡vo e econômico;
e) Exequibilidade e economicidade das peças e do materiðl;

fl Clareza e objetividade

-

oaz5

não atende;

1a6-atendemuito
pouco;
7 ã 10

-

âtende pouco

11a14-atende
medìânamente;

15ã18-atende
relativamente bem;
- atende bem;
zz a z5 - atende com

19 a 21

25

excelência.
das soluçöes apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
Notamáxima:oar5

a) Conhecìmento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de

consumo, e clareza quanto a este tôp¡co;

o

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da solução

apontâda, peft¡nência e aprove¡tamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;
c) Demonstrâção efet¡va de econor icidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otim¡zação de seu

aproveitâmento.

-

não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianômente;
ro a r3 - atende bem;

Jtl

14 a 15 - êtende com

excelêncìa.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos

r, z, 3 e 4

66

1/1

Co.n¡),inhið.tc
Dêsè'ìvo lv¡ mento
H.!b¡trcion.t

ffi

folha

7

cf)Þtt,

Licitação Publicidade cDHU
Avaliação de Proposta
Licitante:

concorência no r5o/rg

Técnica

*

-

processo Geral no 1o.43.15o

vrA NÃo rDEf{TrFrcADA - rNVóLUcRo No

c.L

r

Total de

Membro da Com

ouEstTos

-

'\rt.

VALOR

'

5Ò

Assinatura

cRtrÊRros

PoNTUAçÃo

NOTA

r. Raciocínio Básico
a) Acuidade, abrangência, pertìnênc¡a, profundidade e relevância das
análises realizadas;

b) Compreensão dâs informações contidas no Anexo l;

NotaMáxima:oaro

- não atende
ra3-atendepouco;
4a6-atende
o

mediãnamente;

7a8-atendebem;
9 a xo - atende com

c) Clareza e objet¡vidade

g

excelência.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto no Anexo l;
b) Amplitude e adequação dos desdobramentos

s
É,
o
N
õ
o
o

o-

=
o
l¡l

ô
o

z
o-

medianamente;

roar3-atende
relativamente bem;

o

zl

6-atende pouco;

7a9-atende

f

I

4a

c) Exequibilidade e conhec¡mentotécnico comunicacionðl demonstrados
na estratégia de comunicação apre;entada no desafio;

L'
J

1

pouco;

positivos do conceito

proposto na solução apresentada;

t-

o

Notalvláxima:oa20

- não atende;
1a3-atendemuito
o

'tt
o

d) Capacidade de afticulação, abrangência, pertinêncta, profundidade e

14 â 17 - atende bem;

relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo

18 ð 20 - atende com

excelência.

e a solução escolhida.

c
o

3. ldeia Criativa

o.
!

tb

o

-e
o

NotalVáxima:oaz5

a) Adequação da ide¡a criat¡va ofertada ao cliente;
o

b) Entendimento sobre o públìco al,ro, linguagem, objetivos, projetos,

1a6-atendemuito

ramas do Governo;

ações e

c) Originalidade, criãt¡v¡dade, simpl cidade, adequação, pertinência e

entendimento entre

a

proposta elaborada e o cliente;

d) pertinência entre as atìvidades da Unidade Contrâtante e sua ¡nserção
nos contextos social, âdmin¡strativc e econômico;
e) Exequibilidade e econom¡cidade,las peças e do material;

0 Clareza

-

não atende;

e

7 a 10

-

pouco;
âtende pouco

11ax4-atende
medianâmente;

x5a18-âtende
relativamente bem;
r9 a zr - atende bem;
22 a 25

-

'-)

,l ()

atende com

excelência.

objetividade das soluçöes apresentadas.

4. Estratég¡a de Mídia e Não Mídia
a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto a este tópico;

b) Entendìmento quanto ao público-alvo, consistência da solução
apontada, pertinência e aproveitarnento das oportun¡dades, de forma
eficaz e eficiente;
c) Demonstração efetiva de econorricidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu

aproveitamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos

r, z, 3 e 4

Notamáxima:oa15
o

-

não atende;

1ôj-atendemuito
pouco;

4ã6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;
ro a r3 - atende bem;
r4 a r5 - atende com

/,L
5ø

1/1

Þc5envÒlwime^tô

tsr¿bi1¿.ion¡t

CEDHL'

folha

ffi

a
- concorência no r5o/r8 - processo Geral no 10.43.15o
de Proposta Técnica * vtA NÃo tDENTIFtcADA - tNvóLUCRO trto r

Licitação Publicidade cDHU
Avaliação

Licitante:

Ö3

Total de

Membro da

ouEStToS

Assinatura.

VALOR

cRrrÉRros

PONTUAçÃO

NOTA

r. Raciocínio Básico
NotaMáxima:oaro

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

o

não atende

-

1a3-atendepouco;

4a6-atende
b) Compreensão das informações cont¡das no Anexo l;

medianamente;

7a8-atendebem;
- atende com

9 a 10
c) Clareza e objetividade.

+

excelência.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
NotaMáxima:oa20
a) Entendimento sobre o objetìvo de comunicâção exposto no Anexo l;

o

não atende;

-

1â3-atendemuìto
b) Amplitude e adequação dos des,Jobrâmentos pos¡tivos do cÕnceito
proposto na solução apresentada;

É,

t-

dl

o

À

o
o

o
Lts

1

t,

zf
=
o
l¡¡

ô
o

z

J
o-

medianamente;

c) Exequibilldade e conhecimento técnico comunicacional demonstrados
na estratégia de comun¡câção apresentada no desafio;

I
f

pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende

ñ

Îto

d) Capacìdade de articulðção, abrangência, pertinência, profundidade e

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

10a13-atende
relativamente bem;
r4 a r7 - atende bem;

-t\

18 a 20 - atende com

excelência-

o

to

3.ldeia Criativa

(L

o
1'
-e
o

NotaMáxima:oaz.5

a) Adequação da ideia criativa oferada ao cliente;

- não atende;
1a6-atendemuito
o

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

pouco;

c) Originalidade, cr¡atividade, simplicidade, adequação, perrinência e
entendimento entre ã proposta elêborada e o cliente;

d) pertinência entre as ativìdades da Unidade Contratante e sua inserçäo
nos contextos soc¡al, admìnistrativ,l e econômico;
e) Exequibilidade e economicidade das peças e do material;

fl

7 a 10

-

âtende pouco

11a14-atende
medianamente;

r5ar8-atende
relâtivamente bem;
zr - atende bem;

r.9 a

4q

22 a 25 - âtende com
excelência.

Clareza e objetividade das soluçees apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
Notamáximð:oa15

a) Conhecimento técnico demonst-ado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto a este táp¡co;
b) Entendimento quanto ao público-alvo, cons¡stência da solução

apontada, pertinência e aproveitarìento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;
c) Demonstração efetiva de economìcidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu

aproveitamento.

o

-

não atende;

1a3-ãtendemuito
pouco;
4a

6-atende pouco;

7a9-atende
medianamente;

¿U

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

excelência.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos

r,

2, 3 e 4

5c

1/'1

Dcsêñvôlv¡ñento
H¡bità.iÕrì.rl

folha

ffi

7

cE Ftt,

Licitação Publicidade CDHU
Avaliação de Proposta
Licitante

Concorência no r5o/r8

Técnica

*

-

processo Geral no 1o.43.15o

vtA NÃo tDENTtFtCADA - tNVóLUCRO

f)¿{

No 1

Total de

Membro da Comissão:

ouEstToS

-

Cì.d2.¡l¡rr.,cr- Cf,cirrèz

VALOR

Assinatura.

CRITÉRIOS

PONTUAçÃO

NOTA

r. Raciocínio Básico
a) Acuidade, abrangência, pertinência, profundidade e relevância das
análises realizadas;
b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

NotaMáxima:oa10

- não âtende
ra3-atendepouco;
4a6-atende
o

medianamente;

7a8-atendebem;
9a

ro-

atende com
excelência.

c) Clareza e objetividade.

q

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
NotaMåxima:oa20
a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto no Anexo l;

o

não atende;

-

1ã3-atendemuito
b) Amplitude e âdequação dos desdobramentos

proposto na solução apresentada;

-<
É,

t-

9
o
foo
1

Iz
l

=
o
t¡l

ô
o

z

ô-

positivos do conceito

c) Exequibilidade e conhecimentotécnico comunicac¡onal demonstrados
na estrâtégia de comunicação apresentada no desafio;

o
È

d) Capacidade de art¡culação, abrangência, pertinência, profundìdade e

o
o

e a solução escolhida.

6

!

relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo

pouco;

4a6-atendepouco;
749-atende
medianamente;

10a13-atende
relativamente bem;
r4 a 17 - atende bem;

Jq

18 â 20 - ãtênde com

excelência.

o

c

3. ldeia Criativa

o

CL

6

o
'(t

IG

NotaMáxima:oaz5

a) Adequação da ideia criãtiva ofertada ao cliente;
o

b) Entendimento sobre o público alvo, linguagem, objetivos, projetos,
ações e programas do Governo;
c) Originalidade, criat¡vìdade, simplicidade, adequação, pertinênciê e
entendimento entre a proposta elaborada e o cl¡ente;
d) pertinência entre as atividades da Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos social, administrât¡vo e econômìco;

e) Exequibilidãde e economicidade das peças e do materìal;

não atende;

-

146-ãtendemuito
pouco;
7 a 10

-

atende pouco

11a14-atende
medianamente;

r5a18-atende
relativamente bem;

L+

atende bem;
22 a 25 - atende com
excelência.

19 a 21

-

f) Clareza e objetividade das soluções apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
Notamáx¡ma:oa15

â) Conhec¡mento técnìco demonstrado, notadamente dos håbitos de

consumo, e clðreza quanto a este tópico;

o

b) Entendimento quanto ao público-alvo, consistência da solução
apontadâ, pertinência e aproveitanlento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;
c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu

aprove¡tamento.

-

não atende;

1a3-atendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;
10 a 13 - atende bem;
r4 a r5 - atende com

J3

excelência.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos

r, z, 3 e 4

58

1/1

folha

ry

CEDHIJ

Licitação Publicidade

CDHU

Licitante:

*

-

Processo Geral no 1o.43.15o

vtA NÃo tDENTtF|CADA - tNVóLucRo No

Ð6

Mem bro da Com

ouEStTos

Concorência no r5o/r8

Técnica

Avaliação de Proposta

1

Total de

issão,

(i.il^¡.¡'".-..a.-

(iLt.r¡q-¡,

VALOR

Assinatura

cRrrÊRros

PoNTUAçÃo

NOTA

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

NotaMáxima:
o

oaro

não âtende

-

1a3-atendepouco;

4a6-atende
b) Compreensão das informações contìdas no Anexo l;

medianamente;

7a8-atendebem;
- atende com

9 a 10
c) Clareza e objetividade.

+

excelência.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
NotaMáxima:oazo
a) Entend¡mento sobre o objetivo ce comunicação exposto no Anexo l;

o

não atende;

-

1ã3-atendemuito
b) Amplitude e adequação dos desdobrâmentos
proposto na solução apresentðda;

sÉ,
t-

o
l

o

o

o
o

r.J"

1

Iz
)
=
o
l,
l¡i

ô

t\
ß

!t

d) Capacidade de artìculação, abrarrgência, pertinência, profundidade e
relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo
e a solução escolhìda.

medianamente;

roar3-atende
relativamente bem;
r4 a r7 - atende bem;

-LL\:

x8 a 20 - atende com

excelência.

o
C

0

3. ldeia Criativa

CL

o

!,

-e
6

NotaMáxima:oaz5

a) Adequação da ìdeia criðt¡va ofert¡da ao cl¡ente;
o

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

o
z

c) Origlnalidade, criat¡vidâde, simplicidade, adequação, pertinência e

J

entendimento entre

o-

pouco;

446-atendepouco;
7a9-atende

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

\J

o-

pos¡tivos do conceito

a

proposta ela lorada

e

1a6-atendemuito
pouco;

- atende pouco
11a14-atende

7 a 10

o cliente;

d) pert¡nênc¡a entre as ativ¡dades dâ Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos social, administrativo e econômico;
e) Exequibllìdade e economicidade das peças e do material;

-

não atende;

medianamente;

15a18-atende
relatìvamente bem;
- âtende bem;

tq

19 a 21

- atende com
excelência.

22 a 25

f) Clareza e objetlvidade das soluçõ:s apresentadas.

4. Estratég¡a de Mídia e Não Mídia
Notamáxima:oâ15

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de
consumo¡ e clareza quanto a este tópico;
b) Entendimento quanto ao públicc-alvo, consistência da solução

o

-

näo atende;

143-ãtendemuito
pouco;

apontada, pertinência e aprove¡tamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficiente;

4a

c) Demonstração efetjva de economicidade da solução do desafio, na

medianamente;
ro a r3 - atende bem;

aplicação da verba, conjugada com adequação e ot¡mização de seu

aprôve¡tamento.

6-âtende pouco;

7ð9-atende

-t.L

14 a 15 - ãtende com

excelência.

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos

r, z, 3 e 4

5L

l/'1

c.r'r,p;]ñlìì¿
dc
D.!sènvolv'
nìon1ô
Hi¡bitoc¡onà¡
e Urbãilo

folha

ffi

7

CEDHT'

Licitação Publicidade
Avaliação
Licitante

(\

CDHU

Concorência no

de Proposta Técnica *

r5o/r8 -

Processo Geral no 10.43.150

vtA NÃo tDENT|FtcADA - tNVóLUcRo

Gj

No 1

Total de Po

Membro da Comissão'

ouEslTos

1/1

&CLri¡1.,c,- Clr.l-..tr

VALOR

Assinatura.

CRITÊRIOS

PONTUAçÃO

NOTA

r. Raciocínio Básico
a) Acuidade, abrangência, pert¡nênciâ, profundidade e relevåncia das
análises realizadas;

NotaMáxima:oaro
o

não atende

-

1a3-atendepouco;

446-atende
b) Compreensão das ìnformações contidãs no Anexo l;

mediânamente;

7a8-atendebem;
- atende com

9 a ro
c) Clareza e objetividade.

JC

excelência.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
NotâMáxima: oâ20
â) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto no Anexo l;

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos

positìvos do conceito

proposto na solução apresentada;

É,

t
IJ

d¡

l

o-

o
L'^

1

9
z
3
o
L,,
l¡¡

ô
o

z
J

o-

c) Exequibilidade e conhecimentotécnìco comun¡câcional demonstrados
na estratég¡a de comunicêção apresentada no desafio;

o
N
o
0
o
!t
o

d) Capacidade de articulação, abrangência, pertinência, profundidade e

relevâncìa dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo

- não âtende;
1a3-atendemuito
o

pouco;

4a6-âtendepouco;
7a9-atende
medianamente;

roar3-atende
relativamente bem;
14 a 17 - atende bem;
18 a 20 - atende com

excelência.

e a solução escolhìda.

c

3. ldeia Criativa

o

CL

o
Ìt

9o

J.O

NotaMáxima:oaz5

a) Adequação da ideia criativa ofertada ao cliente;
o

b) Entendimento sobre o públìco alvo, linguagem, objet¡vos, projetos,

não atende;

-

1a6-atendemuito
pouco;

ações e programas do Governo;
c) Or¡g¡nalidade, criatividade, simplicidade, adequação, pert¡nênciâ e

entendimento entre a proposta elaborada

e

o cliente;

d) pertinência entre as atividades da Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos socìal, administrativo e econômico;
e) Exequibìlìdade e economicidade das peças e do material;

fl

7 a xo

-

atende pouco

11a14-âtende
medianamente;

15a18-atende
relat¡vamente bem;
- atende bem;
22 a 25 - âtende com
excelência.

¿5

19 a 21

Clareza e objetividade das soluçóes ðpresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
Notamáxima: oa15

a) Conhec¡mento técnico demonstrado, notadâmente dos hábìtos de

consumo, e clareza quanto a este tópico;

o

b) Entendimento quanto ao públìco-alvo, consistência da solução

apontada, pertinência e aproveitâmento das oportunìdades, de forma
eficaz e eficiente;
c) Demonstração efetiva de econom¡cidade da solução do desafio, nð
aplicação da verba, conjugada com adequação e ot¡mização de seu

aprove¡tamento.

SUBTOTAL 1 - soma dos subquesitos

-

não atende;

1a3-atendemuito
pouco;
4 a 6-atende pouco;

7ð9-atende
medianamente;
10 a 13 - atende bem;

J6

14 a 15 - atende com

excelência.

r, zt 3 e 4

+c

ÞosoñvÒlwrñenlo
ts¡rbatð.ion¡r
e Urbaro

folha

cl>Þru

ry

Licitação Publicidade
Avaliação

CDHU

Concorência no

de Proposta Técnica *

r5o/r8 - Processo Geral no 10.43.15o

vtA NÃo tDENT|FtcADA - tNVóLUCRO

Licitante:

No 1

Total de Pontos

Membro da Comi ssao,

ouEstTos

1/1

C)¿J-.^tx-'a- C¡t {l¡tv

VALOR

5

Assinatura

PONTUAçÃo

CRITÉRIOS

NOTA

r. Raciocínio Básico
NotaMáxima:oa10

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

o

não âtende

-

ra3-atendepouco;
4a6-atende

b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

medìanamente;

7a8-atendebem;
9 a ro
c) Clareza e objetividade.

-atende com

B

excelência.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
NotaMáxima:oa20
a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação exposto no Anexo l;

o

-

não atende;

1a3-atendemuito

g

r.J"

1

IJ

zJ

=
o
l¡l

ô
o
z
o-

6-atende pouco;

7a9-atende

F

:loo

4a

proposto na solução apresentada;

g,

J
dl

pouco;

b) Amplitude e adequação dos desdobramentos pos¡tivos do conceito

c) Exequibilidade e conhecimento técnico comunicacional demonstrados

nâ estratégia de comunicação apresentada no desafio;

mediânãmente;

10a13-atende
relativamente bem;

o
N
o
o
o

Ìt

d) Capacidade de articulação, abrangêncìa, pert¡nência, profundidade e

relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo

/Ø

14aV-âtend€bem;
18 a 20 - âtende com

excelência.

e a solução escolhida.

o

c

3. ldeia Criativa

o

ÉL

o
'o

I6

a) Adequação da ìde¡a crìat¡va

NotaMáxima: oâ25

ofertlda ao cl¡ente;
o

b) Entendimento sobre o público alvo, lìnguagem, objetivos, projetos,

-

não atende;

1a6-atendemuito
pouco;

ações e programas do Governo;
c) Originalidade, criatividade, simpl cìdade, adequação, pertinência e

entend¡mento entre ð proposta elaborada

e

o cliente;

d) peftinênc¡a entre as atividades da Unidade Contratante e sua inserção
nos contextos social, administrativc, e econômìco;
e) Exequibilidade e economìcìdade Jas peças e do material;

-

7 a 10

atende pouco

11a14-atende
medianamente;

15a18-âtende
relativamente bem;
r9 a zr- atende bem;

eo

22 a 25

- atende com
excelência.

f) Clareza e objetividade das soluções apresentôdãs.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
Notamáxima:oar5

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de

consumo¡ e clareza quanto a este topico;

o

b) Entendimento quanto âo públìcc-alvo, consistência da solução

apontada, pertinência e aproveìtamento das oportunidades, de forma
eficaz e eficìente;
c) Demonstração efetiva de economicidade da solução do desafio, na

aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu

aproveitamento.

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos

-

não atende;

1a3-âtendemuito
pouco;

4a6-atendepouco;
7a9-atende
med¡anâmente;

43

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

r, z, 3 e 4

5r

Corrrtr.r,rrì¡¿ de
lolha

ffi

a

cÞFtLr

Licitação Publicidade

CDHU

Avaliação de Proposta
Licitante

*

-

Processo Geral no 10.43.150

vtA NÃo IDENTIFICADA - tNVóLUCRO No

NR

1

Total de

Membro da com¡sseo,

ouEstToS

Concorência no r5o/r8

Técnica

ÇkÅu¡o-,'-rr /i-.ul,,v¡r

VALOR

Assinatura.

cRrrÉRros

PoNTUAçÃo

NOTA

r. Raciocínio Básico
a) Acuidade, abrangência, pert¡nêrciâ, profundidade e relevância das
análises realizadas;

NotaMáxima:oaro

- não atende
1a3-atende pouco;
4a6-atende
o

b) Compreensão das informaçöes ccntidas no Anexo l;

med¡anâmente;

7a8-atendebem;
9a

()

10- atende com

c) Clareza e objetividade

excelência.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
NotaMåxima:oazo
a) Entend¡mento sobre o objetivo ce comunicação exposto no Anexo l;

o

não atende;

-

1â3-atendemuito
b) Amplitude e adequação dos desdobramentos

positivos do conceito

proposto na solução apresentada;
É,

þ
foo
l.J"

t

L,,

z
l

=
o
l¡¡

ô
o

z

ô-

medianamente;

c) Exequibilidade e conhecimentoticnico comunicacional demonstrados
na estråtégia de comun¡cãção apresentâda no desafio;

J

!o

pouco;

4a6-atendepouco;
749-atende

o
À
õ
o
o

!t

d) Capacidade de artìculação, abrargência, pertinência, profundìdade e
relevância dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo
e a solução escolhida.

roar3-atende
relativamente bem;
r4 a r7 - atende bem;

lL

18 a 20 - atende com

excelência.

o
o

3. ldeia Criativa

È
o

Ìt
IG

NotaMáxima:oaz5

a) Adequação da ideia criativê ofertãda ao cl¡ente;
o

b) Entendimento sobre o público al ro, lìnguagem, objetivos, projetos,

não atende;

-

1a6-atendemuito
pouco;

ações e programas do Governo;
c) Originalidade, criatìvidade, simpl:c¡dãde, adequação, pertinência e

entendimento entre ã proposta ela )orada

e o

7 a 10

e) Exequibilìdade e economicìdade Cas peças e do material;

atende pouco

11a14-âtende

cliente;

d) pertinência entre as atìvidades da Unidade Contratante e sua ¡nserção
nos contextos social, admìnistrativo e econômico;

-

medianamente;

15a18-atende
relativamente bem;
r9 a zr - atende bem;

L5

22 a 25 - atende com
excelência.

f) Clareza e objet¡vidade das soluçõ:s apresentadas.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
Notamáxima:oar5

a) Conhecimento técnico demonstrado, notadamente dos hábitos de
consumo, e clareza quanto ã este topico;
b) Entendimento quanto ao públicc-alvo, consistência da solução
apontada, pertinênc¡a e aproveitamento dâs oportunidades, de forma

eficaz e eficiente;
c) Demonstrâção efetivâ de econoñicidade da solução do desafio, na

aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu

âproveitamento.

SUBTOTAL 1- soma dos subquesitos

o

-

não atende;

143-atendemuito
pouco;

4ô6-atendepouco;
7a9-atende
medianamente;
ro

a

r3

-

q

atende bem;

14 a r5 - atende com

excelência.

r, 2,3e

4

4t

111

lolhâ

ffi
"a

CDHU

Licitação Publicidade cDHU
Avaliação de Proposta

-

concorência no r5o/r8

Técnica

*

-

processo Geral no 10.43.15o

vtA NÃo tDENTIFtcADA - tNvóLUcRo No

Licitante:

Total de

Membro da Comissão,

ouEStTos

r

ûct",il4--,r. (h-{.rrçr

VALOR

Assinatura.

cRlTÉRros

PONTUAçÃO

r.

NOTA

Raciocínio Básico
NotaMáxima:oaro

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

não atende

-

o

1ã3-atendepouco;

4â6-atende
b) Compreensão das informações contidas no Anexo l;

medianamente;

7a8-atendebem;

-

9 a 10

c) Clareza e objetividade.

atende com

B

excelência.

z. Estratégia de Comunicação Publicitária
NotaMáxima:oazo
a) Entendimento sobre o objetivo d-. comunicação exposto no Anexo l;

não atende;

-

o

xa3-atendemuito
b) Ampl¡tude e adequação dos desdobramentos posit¡vos do conceito
proposto na solução apresentada;
æ,

tg
ó
o-

o
1

Iz
f

o
l¡J

ô
o

z
ô-

pouco;

4a6-êtendepouco;
7a9-atende
medianamente;

c) Exequibil¡dade e conhecimentotecn¡co comunicacional demonstrados
na estrâtégia de comunicação apresentada no desafio;

o
ñ
6

o
o

Ìl

roar3-atende

relativamente bem;
r4 a 17 - atende bem;
d) Capacidade de articulação, abrangência, pertìnência, profundidade e
relevâncìa dos argumentos demonstrados sobre o cliente, seu público alvo 18 a 20 - ãtende com
excelência.
e a solução escolhida.

/ø

o

P
g

o

3. ldeia Criativa

o-

o
!

IG

NotaMáx¡ma:oâ25

a) Adequação da ideia criat¡va ofeftada ao clìente;
o

b) Entendimento sobre o público alvo, linguagem, objetivos, projetos,
ações e progrãmas do Governo;
c) Originalidade, criât¡vidade, simpli:ldade, adequação, pertinênc¡a e
entendimento entre a proposta elaborada e o cliente;

d) pert¡nência entre as atividades d¿ Un¡dâde Contratante e sua inserção
nos contextos socìal, administrativo e econômico;
e) Exequibilidade e economicidade das peças e do materìal;

fl Clareza

e objetividade das soluçöes apresentadas.

1ã

-

não atende;

-atende muito

6

pouco;
Z

a xo

-

atende pouco

rrar4-atende
medianamente;

15a18-atende
relativamente bem;
r9 a zr-atende bem;

2L

22 a 25 - atende com
excelência.

4. Estratégia de Mídia e Não Mídia
Notamáxima:oa15

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

b) Entendimento quanto ao públ¡co-alvo, consistência da solução
apontada, pertinência e aproveitam:nto das oportunidades, de forma
efìcaz e ef¡ciente;
c) Demonstração efetiva de econoricidade da solução do desafio, na
aplicação da verba, conjugada com adequação e otimização de seu

aprove¡tamento.

o

-

não atende;

1a3-atendemuito
pouco;
4a

6-atende pouco;
749-atende

medianamente;
ro a 13 - atende bem;

A

14 a 15 - atende com

excelência.

SUBTOTAL 1 . soma dos subquesitos

r, z, 3 e 4

5q

111

