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JUSTIFICATIVA - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICTTAçÃO PUBLICIDADE UNICOil * CONCORRÊNCIA Ns ør/2ø2L

- VTA NÃO TDENTIFTCADA

PROCESSO SEGW -PRC- 2ø2ø / ø3ø94

LICITANTE: 11

Demonstnação efetiva de economicidade da

aprovei
otimização de seuconj ugada

ação da venba,soluÇão do desafio, na

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

8om conhecimento técnico e ótimo
entendimento sobne os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza.
Ótimo entendimento sobre o público

zados
tamento dos

da

pertinente e

na soluçãoalvo e boa co
apresentada

recursos

com ótimo

economi
eficiente
o portun

das
efi.caz e

9,67

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pou co;
4a6-atende

po u co;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
hôn.

c0m74aL5

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

JustificatÍvaf¡lédiasGraduaçãoCritérios

ade das soluçõesClareza e o

Exêquibilidade e economicidade das peças e
do material;

Pertinência entre as atÍvidades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, âdministnativo e econômico;

0riginalidade, cniatÍvidãde, simplicidade,
adequação, perti.nência e entendimento entre
a propostâ elaborâda e o cliente;

linguagem, objetivos, pnojetos, ações e

sobre o público alvo,
Boa adequação da idéia criativa e
bom entendimento sobre o cliente,
seu púbIico alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e
prognamas de Govenno. Boa
originalidade, criativadade,
simplicidade, adequação, com
pertinência entre a proposta e o
cliente e sua insenção nos contextos
social, adminstnativo e econômj.co.
Boa exequÍbilidade e economicidade
das peças e mateniais pnopostos, com
claneza e oþjetividade.

16

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
l.a6-atendemuito

pouc0 j
7â1ø-atende

pou co
11â14-atende

medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;
19a21-atende

bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia criativa ofertada ao
cliente.;

Justificatlvaf¡îédias

Capacidade de articulaçã0, abnangência,
pertinência, profundidade e relevåncia dos
argumentos demonstnados sobne o cLiente,
seu público alvo e â solucão escolhida.

ExequibiLidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estnatégia
de comunicação apresentada no desafÍo;

Anplitude e adequação dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na solução
apresentada;

Bom entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I, com
neLâtiva amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
pnoposto na solucão
apresentada.ótima exequibilidade e
conhecinento técnico comunicacional
apnesentado na estratégj.a de
comunicação, com câpacidade de
articulação, abrangência,
pertinência, profundidade e
nelevância dos argumentos
demonstnados sobre o cli.ente,
públicoalvoeasolução
apresentðda.

13,67

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
mediânamente;

1øa13-atende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
l8 a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobne o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

Clareza e objetividade

compneensão das Ínformações contidas no
Anexo I.;

Ótima acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e
relevância nas anáIi.ses, âIém de boa
compreensão das informações contidas
no Anexo I, com clareza e
objetividade.

7,67

sendo:
ø - não âtende
1a3-atende

pouco;
4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebem.;
!ø a L2 - âtende com

excelência.

Acuj.dade, abrangência, pentinência,
profundidade e relevåncia das ânálises
realizadas;

f,ustificativafitédiasGraduaçãoCritérios

QUESITO 1: pLANO DE COMUNICAçÃO PUBLTCTTÁRIA

MARIST TRA DESCHAMPS


