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JUSTIFICATIVA - JULGA¡IENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICITAçÃO PUBLICIDADÊ UI'IICOII * CONCORRËNCIA N9 ørI2ø2!

- VIA NÃO IDENTIFICADA

PRoCESSO SEGOV-PRC-2ø20/ø3094

LICITANTE: Lø

Demonstnação efetiva de economicidade da
licacão da verba,
otimização de seuadconjugadê

aprovei

solução do desafio,

nto
de

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada,
pentinência e aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficiente;

Ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobne os hábitos de
consumo, demonstnados com clareza
Bom entendimento sobre o público

recurs0saprovei

efi ciente.
opontunid

das

alvo e consi

eficaz e

ração da

apresentada
com aprovei

na solução
pertinente e11,33

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

po u co;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
b em;

14a15-

Conhecimento técnico demonstnado,
notadamente dos hébitos de consumo,
clareza quanto a este tópico;

JustificativaftlédiasGraduaçãoCritérios

das soluçôesClarezê e obj

ExequÍbilidade e economj.cidade das peças e
do matenial.;

Pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, êdminj.strativo e econômico.;

0niginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne
a proposta elaborada e o cliente;

Entendimento sobne o público alvo,
Linguâgem, objetivos, projetos, ações e

Boa adequação da idéia criativa e
entendimento sobne o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
pnojetos, ações e pnogramas de
Governo. Boa oniginalidade,
criativadade, simplicidade,
adequação e pentinência entre â
proposta e o cliente e sua insenção
nos contextos social, adminstrativo
e econômico. ótima exequíbilidade e
economicidade das peças e mateniais
propostos, com claneza e

objetividade.

18

Notadeøa25¡
sendo:

A - não atende;
1a6-atendemuito

pouco;
7a1ø-atende

pouco
11a14-atende

medianamente;
15a18-atende

relativamente bem.;
19a21-atende

bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia criativa ofertada ao
cliente.;

l4édiasCritérios

Capacidade de anticulação, aþnangência,
pentinência, profundidade e netevåncia dos
angumentos demonstrados sobne o cliente,
seu públ.ico alvo e â solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégi.a
de comunicaçåo apresentada no desafio;

Amplitude e adequação dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na solução
apnesentada;

Ótimo entendimento sobne o objetivo
de comunicação exposto no anexo I,
com amplitude e adequação dos
desdobnâmentos positivos do conceÍto
proposto na solução apresentada. Boa
exequibilidade e conhecimento
técnico comunicacional apresentado
na estratégia de comunicação,ótima
capacidade de articulação,
abnangência, pertinência,
pnofundidade e relevância dos
argumentos demonstnados sobre o
cliente, público alvo e â solução
apnesentada.
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Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente ¡

1øa13-atende
nelativamente bem;
14ã17-atende

bemj
1a a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
ComunicaçãO expostO no Anexo I;

Clareza e objetividade

Compreensão das informacões contidas no
Anexo I;

Excelente acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e
nelevåncia nas anáIises, além de
excelente compreensão das
infonmações contidas no Anexo I, com
clâneza e objetividade ótimas.

r2

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pouc0;
4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebemj
7ø a L2 - atende com

excelênciâ -

Acuidade, abrangência, pertinência,
pnofundidâde e relevância das análises
nealizadas;

lustificatival,lédiasGraduaçãoCritérios
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