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JUSTIFICATIVA - ]ULGAflENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LTCITAçÃO pUELTCTDADE UNICOU * CONCORRËÍ,¡CrA Ns øU2ø2t

- VIA NÃO IDENTIFTCADA

PRoCESSO SEGoV-PRC-2ø20/ø3ø94

LICITANTE: T4

Demonstr¡ção efetiva de economicidade da
solução do desafj.o, na aplicação da venba,
conjugada com adequação e otimização de seu
aprovei

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistênci.a da solução apontada,
pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de fonma eficâz e eficiente;

Ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobre os h¿ibitos de
consumo, demonstrados com claneza
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Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pou co;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øaL3-atende
bem;

com14a15

Conhecimento técnico demonstnado,
notâdamente dos hábitos de consumo, e
clareza quanto â este tópico;

JustificativafilédiasGraduaçãoCritérios

Clareza e oþjetivj.dade das s

ExequibiLidade e economicidade das peças e
do naterial;

Pentinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, administrati.vo e econômico;

Originalidade, criatividade, simplici.dade,
adequação, pentinência e entendimento entre
a proposta elabonada e o cliente;

Entendimento sobne o públj.co alvo,
Linguagem, objetivos, pnojetos, ações e

Mediana adequação da idéia cniativa
e entendimento sobre o cliente, seu
público â1vo, linguagem, objetivos,
projetos, ações e prognamas de
Governo. Relativa oniginalidade,
simplicidade, adequação e
pertinência entne a proposta e o
cliente e sua inserção nos contextos
social, adminstnativo e

econômico.Boa exequÍbi.Iidade e
economicidade das peças e mateniais
pnopostos, com cLâreza.

14,33

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
146-atendemuito

pouco;
7a1ø-atende

pouco
11.a14-atende

medi.ânamente;
15a18-atende

nelativamente bem;
19a21-atende

hôñ.

22 a 25 - atende com

excelêncie -

Adequação da ideia criativa ofertada ao
cliente;

JustificativafitédiasGraduação

Capacidade de articulação, abnangência,
pertinêncj.a, pnofundidade e nelevância dos
argunentos demonstnêdos sobne o cliente¡
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequiþilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstnados na estratégia
de comunicacão apnesentada no desafio;

Ampli.tude e adequação dos desdobnamentos
positivos do conceito pnoposto na solução
apresentada;

Bom entendimento sobne o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I, com
nelativa amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução âpresentada. Boa
exequibilidade e conhecimento
técnico comunicêcional apresentado
na estratégia de comunicação, com

capacidade de anticulação,
abnangência, pertinêncj.a,
profundidade e nelevância dos
angumentos demonstnados sóbre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

t2,33

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

poucoj
4â6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
LB a Zø - atende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

Clareza e objetividâde

Compreensão das infonmações contidas no
Anexo I;

Mediana acuidade, abrangência,
pentinênciâ, profundidade e
relevância nas análises, além de boâ
compreensão das informações contidas
no Anexo I, COm clareza e
objetividade.

6,67

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pouco;
4a6-atende
medianâmente.;

7a9-atendebem;
Iø a A2 - atende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pertinência,
profundidade e releväncia das análises
realizadas;

lustificativafrlédiasGraduaçãoCritérios

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLTCTTÁRrA


