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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO

'ò'A Subcomissão técnica recebeu do servidor Fabiano Santiago Pereira o envelope de número 1, 
em que consta o Plano de Comunicação Publicitário - via não identificada), de apenas uma 
empresa concorrente, para análise. O presente termo vai assinado por todos os membros da 
referida comissão.

Carazinho, 19 de novembro de 2019
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Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA CONCORRÊNCIA 01/19 
ENVELOPE N9 01

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, 
na sala do Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores foi dado início ao julgamento dos 
envelopes de número um, de uma empresa concorrente do processo licitatório. Foram avaliados 
os quesitos referentes ao Plano de Comunicação Publicitária e elencados os pontos positivos e 
negativos, através das justificativas nas notas. Percebeu-se que o Plano está de acordo com o 
estabelecido no edital, porém, há alguns pontos que foram questionados como por exemplo: a 
segunda parte do slogan quando se utiliza da expressão "A Câmara agradece" e alguns pontos 
gráficos na peça proposta. Num segundo momento, questionou-se a prioridade da verba em 
veículos tradicionais e em anúncios institucionais. Os três integrantes da comissão ressaltaram 
a importância de uma prevalência no conteúdo, como por exemplo, em Minuto da Câmara e 
Informe da Câmara, e não tanto em anúncios institucionais do "Participe". Além disso, 
enfatizaram a importância de utilizar-se mais das redes sociais e sítios eletrônicos da Casa 
Legislativa. Sendo o que tínhamos para o momento. Esta ata segue assinada pelos membros da 
comissão nominados.

Adriano Dal Chiavon
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PLANILHA PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS (ANEXO IV)

Adriano Dal Chiavon

EMPRESA A

1. PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA (Máx: 65 pontos)
1.1 Raciocínio Básico (Máx: 15 pontos)

PONTUAÇÃO MÁXIMA PONTUAÇÃODESCRIÇÃO JUSTIFICATIVAITEM

A licitante possui um bom conhecimento 
técnico sobre os serviços prestados pela 
Câmara Municipal

Atendeu aos requisitos apresentados pelo briefing com bom conhecimento 
técnico das funções da Câmara Municipal1415A

MÁX. PONTOS 014IS
1.2 Estratégia de Comunicação e Ideia Criativa (Máx: 40 pontos)

A síntese, no geral, passa bem a informação central da estratégia, 
ressalvados alguns pontos que podem ser alterados. 

a síntese da estratégia de comunicação 
publicitária passa bem a informação 1720A

A segunda parte do slogan, que usa a palavra "agradece", denota uma ideia 
de favor a que a comunidade estaria fazendo em participar das ações da 
Câmara, o que não é o objetivo do Legislativo. No mais, a mensagem é 
adequada às necessidades da Câmara.

a redução da mensagem que será passível 
de ser usada como slogan está adequada 
para as necessidades da Câmara Municipal 10 5B

Os elementos criativos da estratégia são adequados e assertivos. A única 
ressalva é em relação a seta apontando para cima. Denota uma ideia muito 
mais financeira e não se encaixa nos demais elementos da peça.

quanto à sua criatividade, vai ao encontro 
da estratégia da Câmara Municipal 10 8C

1.3 Estratégia de Mídia e Não Mídia (Máx: 10 pontos)



Atendeu ao solicitado de modo adequado, apresentando todas as 
explicações e números necessários para investimentos nas estratégias de 
mídia e não-mídia. No entanto, o foco das peças foi muito centrado na mídia 
tradicional e em formatos tradicionais, sem grande inovação nas sugestões 
de formas e meios para onde propagar as peças.

Os meios são adequados ao conteúdo da 
peça e vão ao encontro da estratégia da 
'Câmara MunicipalA 10 8,5

MÁX. PONTOS 10 8,5 0


