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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO

A Subcomissão técnica recebeu do servidor Fabiano Santiago Pereira o envelope de número 3, 
em que consta o conjunto de informações referentes a empresa proponente, 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

Adriano Dal Chiavon
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA CONCORRÊNCIA 02/19 
ENVELOPE N2 03

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 do 
envelope de número 3, em que consta o conjunto de informações referentes a empresa 
proponente, de apenas uma empresa concorrente, para análise. Nada a observar sobre a 
análise. O presente termo vai assinado por todos os membros da referida comissão e desta 
forma, encerramentos a ata.
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Adriano Dal Chiavon
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PLANILHA PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS (ANEXO IV)

Adriano Dal Chiavon

EMPRESA A

2. CAPACIDADE OE ATENDIMENTO (Má*: 25 pontos)

qualificação dos profissionais
QualificaçSo dos profissionais é ótima com muitos anos de experiência dos profissionais.A 10 10

descrição e estrutura da agênciaB Estrutura é ótima com um grande aparato.10 10

declaração ou atestadoC Atende diversos setores tanto público quanto privados.5 5

MÁX. PONTOS 025 25

3. REPERTÓRIO (Méx: IS pontos)

a ideia criativa da peça apresentada
A A peça apresentada trouxe uma ideia criativa interessante e assertiva ao momento.8 7

a clareza da exposição

A exposiçSo apresentada trouxe uma clareza muito boa, em especial no material gráfico e no spot.B 4 4

a qualidade da execução e do 
acabamento

;No material apresentado a qualidade na execuçio e acabamento foi ótima.C 3 3

MÁX. PONTOS 015 14

4, RELATO QE SOLUÇÃO DE PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO

apresentação estratégica do case
A forma escolhida para a apresentação do case foi muito assertiva e interessante, conseguindo transmitir as 
necessidades do case.  A 10 10

solução de comunicação encontrada

As estratégias de comunicação utilizadas foram muito assertivas e importantes para o resultado alcançado.B 5 S

peças publicitárias apresentadas
As peças publicitárias apresentadas mostram uma ótima qualidade e formato, chamando a atenção para os 
produtos do case e a figura propaganda utilizada.C 5 5

MÁX. PONTOS 20 20 0

SUB TOTAL2 60 59



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

ALINE BOTTEGA

EMPRESA A

2. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO (Máx: 25 pontos)
Profissionais qualificados e com experiência de mercadoqualificação dos profissionaisA 10 10

B descrição e estrutura da agência 10 Estrutura capacitada10
declaração ou atestadoC Atende clientes públicos e privados5 4
MÁX. PONTOS 24 025

3. REPERTÓRIO (Máx: IS pontos)

a ideia criativa da peça apresentada Anúncio que chama a atenção pelos elementos utilizados e também pela simplicidade.A 8 7
Conseguiu passar a mensagem com uma ideia inovadora.B a clareza da exposição 44

a qualidade da execução e do 
acabamento Material e mídias com boa qualidade.C 33
MÁX. PONTOS 015 14

4. RELATO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO
A estratégia veio ao encontro da necessidade do cliente.A apresentação estratégica do case 10 10
Elaboradas soluções criativas para desenvolver a campanha.solução de comunicação encontradaB 55
Peças publicitárias que convencem, mostram e "vende" bem o produto.C peças publicitárias apresentadas 55

MÁX. PONTOS 020 20

TOTAL 60 58



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

DANIELA DE OLIVEIRA

EMPRESA A

2. CAPACIDADE OE ATENDIMENTO (Máx: 25 pontos)
profissionais extremamente qualificados e com vasta experiencia na áreaqualificação dos profissionais 10A 10
a agência comprovou que tem uma estrutura completa e equipadadescrição e estrutura da agência 10B 10
comprovou que atende diversos setores tanto públicos quanto provados o que comprova 
qualificação e eficiênciadeclaração ou atestado

C 5 5

MÁX. PONTOS 025 25

!3. REPERTÓRIO (Máx: 15 pontos)

A ideia de colocar a família como centro de divulgação de uma feira de exposição 
normalmente vem atrelada a ela fazendo compras e esta forma foi inovadora. Com a 
iogomarca em 3D parece que todos estavam curtindo, brincando, usufruindo da feira.

a ideia criativa da peça apresentada

A 8 7,5
Materiais confecionados com linguagem dara, bonitos e que chamam a atenção. Sem

a clareza da exposição poluição de informação e coresB 4 4
a qualidade da execução e do 
acabamento Materiais bonitos e de alta qualidadeC 33

MÁX. PONTOS 015 14,5

4. RELATO DE SOLUÇÃO DE PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO
A agência conseguiu demonstrar de forma efetiva como resolveu o problema que tinha 
pela frente: entrar no mercado nacional e divulgar seu exclusivo serviço de moveis 
editaveis. O resultado foi incremento nas vendas

apresentação estratégica do case
9,5A 10

Utilizar uma atriz conceituada e aproximá-la de seu público foi uma grande solução já que
ao utilizá-la poderia transformar uma empresa local em empresa nacional e ao mesmo 
tempo, transmitiu proximidade ao colocar a naturalidade da atriz ao chegar em sua casa 
confortávei, linda e tranquila

í

solução de comunicação encontrada

B 5 4,5
Peças bonitas e com foco no clientepeças publicitárias apresentadasC 4,55

MÁX. PONTOS 020 18,5
060 58SUB TOTAL 2


