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Concorrência ne ø3/2ø2ø Licitação Comunicação Digital - UNICOM +

lustificativa da Avaliação da Proposta Técnica

Licitante: DNA TECNOLOGIA LTDA.

Processo SG Ne 1.074.856/2øL9

folha l/2

QUESITO 1I ESTRATÉGIA DE COI.IUNICAçÃO

SUEoUESITO 13 Crlação de texto pana site

CrÍtérios Graduacão MÉDIA lustificativa

Relativa abrangência, pentinência, adequação e

relevância das soluções apresentadas;

Relativa compreensão das informações contidas no item
2.7.L

Criténios Gnaàuecão MÉDTA :lü<tifi.åtivã

Relativo entendimento sobne o objetivo de comunicação
digital exposto no item 2.1.1.;

Relativo entendimento sobre o púb1ico alvo e a

linguagem a ser utilizada;

Boa abrangência, pertinência, adequação e nelevåncia
das soluções apresentadas.

SUBdJESITO 3: Criação de gif anlmado

Criténlos Gnãduacão r'lÉDra lustlficãtivã
Relativa consistência das relações de causa e efeito
sobne o desafio exposto no item 2.1.1. e a solução
proposta.

llediano entendimento demonstnado, juntamente com boa
cniatividade, a utilização fennamentas/técnicas atuais
e conhecimento em nelação quanto ao público alvo e
linguagem aplicável ao veÍculo a que se destina estão
relativos.

SUBoITESITO 4: Acompanhamento de tema em vefculo ontlne

Cniténios Graduâcão MÉDIA lustiflcãtivã
Relativo conhecimento e clareza demonstrados no
relatório apresentados;

Relativo entendimento quanto ao tema e sua relação
quanto à atuaçâo do Poder Executivo Estadual;

Boa abnangêncj.a, pertinência e relativa nelevância da
solução apresentadâ.
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1 a 3: atende pouco
4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com
excêlênciã

a) Abrangência, pentinêncj.a, adequação e relevâncj.a das sol.uções
a presentada s;

b) Compreensão das infonmações contj.das no item 2.1.1.

a) Entendimento sobre o objetivo de comunicação digital exposto no item
2 -1. .7. ;

b) Entendimento sobre o público afvo e a linguagem a ser utilizada.;

c) Abnangência, pentinência, adequação e relevãncia das soluções
apresentadas.

a) Consistência das relações de causa e efeito entne o desafio exposto
no item 2,1.1. e a solução pnoposta;

b) Entendimento demonstnado, juntamente com criatividâde, a utilização
ferramentas/técnicas atuais e conhecimento em neLação quanto ao
público alvo e Iinguagem aplicáve1 ao veiculo a que se destina.

a) Conhecimento e claneza demonstrados no relatório apnesentadosi

b) Entendimento quanto ao tema e sua nelação quanto à atuação do Poden
Executivo Estadual;

c) Abnangência, pertinência e relevância da soluçâo apresentada
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Bom conhecimento e clareza demonstrados no nelatónio

Relativo entendimento quanto ao tema e sua relação
quanto à atuação do Poder Executivo Estadual;

Relativa abnangência, pertinènci.a e nelevância da

solução apnesentada.

apenesentados;

Não atendimento ao solicitado.

Relativa consistência das nelações de causa e efeito
entre o desafio nesolvido e a solução proposta;

ReLativa evidência de planejamento da solução;

Relativa nelevãncia dos resultados obtidosj

Boa capacidade de sÍntese;

Boa clareza e objetividadej

Relativa criatividade.

Tabela Própria
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4 ã 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com
êY.êl Ân.i ã

Notadeøa1ø

QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COI4UI{I€AçÃO

SUBOUESITO 5: Acompanhamento de tema em nedes socials

Criténios Grâduação t4É0IA lustlflcativa

a) Conhecimento e clareza demonstrados no relatório aperesentados;

b) Entendimento quanto ao tema e sua nelação quanto à atuação do Poden
Executivo Estadual;

c) Abrangência, pertinência e relevância da solução âpresentada

SUBoUESITO 6: ComposÍção dos pnodutos / serviços e custo

criténios Graduacão MÉDIÀ lustifi.âtlvâ

Atendimento ao solicitado

QUESITO 2: RELATO DE AçÃO DE Cq'IUNICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Comunicação Dlgitâl

Criténios Gnaduação MÉDIA Justiflcatlva
a) Consistência das relaçöes de causa e efeito entre o desafio
resolvido e a solução proposta;

b) Evidência de planejamento da solução;

c) Relevância dos resultados obtidos;

d) Capacidade de sÍntese;

e) Clareza e objetividade;

f) Cniatividade

QUESITO 3: QUALIFICAçÂO DA EQUIPE TÉCNICA

Qualiftcação da Equipe Técnica

Critéri.os Graduação MÉDIA lustiflcativa

aáIcu1o aritimético conforme regras dos itens 3.6, 3.7 e 3.8
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