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]USTIFICATIVA - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICITAçÃO PUELICIDAI'E UNTCOII * COÌ{CORRÊi¡CIA NE ø712ø2L

VIA NAO TDENTTFICÄDA

* PROCESSOSEGOV-PRC-2ø2ø/03094

LICITANTE: øL

\.JLE

Demonstração efetiva de economicidade da
solução do desafio, na êp1icâção da verba,
conjugada com adequação e otimização de seu
ãpnoveitamentgá\ A

Entendimento quanto ao púb1ico-alvo,
consistência da solução apontada,
pentinêncj.a e aproveitamento das
opontunidades, de fonma eficaz e eficÍente;

ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobne os hábitos de
consumo, demonstnados com claneza

apnovel

forma
apnovel
ap resenta da

sobre o público

cidade com
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nidades, de
Boa

na solução
pertinente, com

ótimo
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7ø,33

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atêndepouco;

7a9-atende
medianamente;

1ø a 73 - atende bem;
14 a 15 - atende com

excelência ¡̂r\,.f \

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

Claneza e objetividade das soluçôes

Critérios

Exequibj.lidade e economicidade das peças e

do matenial;

Penti.nência entne as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos
sociâ1, âdministnativo e econômico;

0niginalidade, criatividade, simplÍcidade,
adequação, pertinência e entendimento entre
a pnoposta elaborada e o cliente;

Entendimento sobre o público alvo,
linguagem, objetivos, projetos, ações e
onogramas do Governo:

Boa adequação da idéia criativa e

entendimento sobne o cliente, seu
público alvo, Iinguagem, objetivos,
projetos, acões e programas de
Governo. Boa oniginalidade,
criativadade, simplicidade, adequação
e pentinência entne a proposta e o
cliente e sua insenção nos contextos
social, adminstnativo e econômico.
ótima exequíbilidade e

economicidade das peças e mateniais
propostos, com clareza e

objetividade.

Justificativa

L7,3r

f¡lédias

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pouco;
a 1ø - atende pouco
11a14-atende

medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;
a 21 - atende bem;

22 a 25 - atende com

excelência,

Graduação

Adequação da ideia criativa ofertada ao
cliente;

Capacidade de articulação, abrangência,
pertinência, pnofundidade e nelevåncia dos
angumentos demonstrados sobne o cliente,
seu público alvo e a solução escothida.

Critérios

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstnados na estnatégia
de comunicação apresentada no desafio;

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

Ôtimo entendimento sobre o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada.
Ótima exequibilidadee conhecimento
técnico comunicacional apnesentado na
estnatégia de comunicação, boa
capacidade de anticulação,
abrangência, pertinência,
profundidade e relevåncia dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

lustificativa

14,33

fitédias

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atendej
1a3-atendemuito

pouco;
a6-atendepouco;

7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
nelativamente bem;

a 17 - atende bem;

18 a 2ø - atende com

excelência.

Graduação

Êntendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

Clareza e objetividade

Critérios

Compreensão das infonmações contidas no
Anexo I;

Ótima acui.dade, abrangència,
pertinência, profundidade e
relevância nas an¡áIises, além de
ótima compreensão das informações
contidas no Anexo I, com clâreza e
objetividade.

Justificativaf¡lédias

8,67

Notadeøa12,
sendo:

ø - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
medianamente;

749-atendebem;
7ø a 12 - atende com

excelência.

Graduação

Acuidade, abnangência, pertinência,
profundidade e relevånciâ das anãIises
realizada s;

QUESTTO 1: PLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLTCTTÁRIA

JustificativaCritérios fitédiasGraduação
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