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JUSTIFICATIVA - JULGA¡IENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LrcrTAçÃo PUSLICIDADE UNTCOfi * CONCORRËNCIA Ne ør/2ø21

VIA NÃO TDENTTFICADA

PR0CES50 5EGoV- PRC-2ø2ølø3ø94

LICITANTE: 13

Demonstnação efetiva de economicidade da
solução do desafio, na aplicação da verba,

ação de seuconjugâda com adequacão
aprovei

dos

de

Entendimento quanto ao público-alvo,
consj.stência da solução apontada,
pentj.nêncj.a e apnoveitamento das
oportunidades, de formâ eficaz e eficiente;

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

disponib
aproveÌ
e co nomic

daeficiente
opo eficåz e

das

â1vo e cons
a p ne sentad a

com ap¡ovei

na solução
perti.nente e72

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
a3-atendemuito

po u co.;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
bem.;

com14â15-

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

lustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

das soluçõese

Exequibj.Iidade e economicidade dðs peças e
do mâtenial;

Pertinência entre as atividãdes da Unidade
Contrâtante e sua insenção nos contextos
social, administnativo e econômico;

0rÍginalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre
â proposta elâborada e o cliente;

do Governo
linguagem, objetivos, projetos, acões e

alvo,Entendimento sobre o
Boa adequação da idéia criativa e
entendimento sobne o cliente, seu
púb1ico alvo, linguagem, objetivos,
pnojetos, ações e pnognamas de
Govenno. Boa oniginalidâde,
cniativadade, simplicidade,
ãdequação e pentinência entre â
proposta e o cliente e sua insenção
nos contextos social, adminstnativo
e econômi.co.Ótima exequÍbilidade e
economicidade das peças e mateniâis
paopostos, com clareza e
objetividade.

18,33

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pouco;
741ø-atende

pouco
11a14-atende

medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;
19a21-atende

bem;
22 a 25 - atende com

exceLência.

Adequação da idei.a criativa ofertada ao
cliente;

lustÍfícativaf'lédÍasGraduação

Capacidade de articulação, abrangência,
pertinência, pnofundidade e relevância dos
argumentos demonstnados sobpe o cliente,
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacionâl demonstnados na estratégj.a
de comunicação apnesentada no desafio;

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

Ótimo entendimento sobne o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada.
0tima exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apnesentado na estnatégia de
comunicação,ótima capacidade de
articulação, abrangência,
pertinência, pnofundidade e
relevåncia dos argumentos
demonstnados sobre o cliente,
públicoalvoeasolução
apresentada.

15

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

pouco;
4a6-atende

p0uco;
7a9-atende
medianamente.;

1øa13-atende
nelativamente bem;
14a17-atende

bem;
L8 a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

Claneza e objetÍvidade

compreensão das informações contidas no
Anexo T;

Excelente acuidade, abrangêncj.a,
pentinência, pnofundidâde e
releváncia nas análises, além de
ótima compreensão das informações
contidas no Anexo I, com clareza e
objetividade.

11,33

sendo:
ø - não atende
1â3-atende

pou co;
4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebem;
lø a !2 - atende com

excelência,

Acuidade, abnangêncj.a, pertinência,
profundidâde e relevåncia das anáIises
nealizadas;

JustiflcativaMédiasGraduaçãoCritérios
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