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LICITANTE: 16

Demonstnação efetiva de economicidade da

ädequâçãoconjugada
apnovei

dasolução do desafio, na a verba,
de seu

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada,
pertinência e apPoveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficientej

Excelente conhecimento técnico e
entendimento sobre os h¡ibitos de
consumor demonstrados com cLãreza

tamento doseconomici.dade
daeficiente

excelente
apresentada de

solução
o público

recursos di.

das
eficaz e

Ótimo entend
alvo e consi

1,4

Notade0a15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atendepouco;

7a9-atende
medianamente;

1ø a 73 - atende bem;

14 a 15 - atende com

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

JustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

Claneza e objetividade das

Exequibilidade e economici.dade das peças e
do material;

Pertinência entre as atividades da unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, administrativo e econômico;

Originalidðde, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre
a proposta elabonada e o cliente;

Iinguagem, objetivos, projetos, açðes e
o

Excelente entendimento sobre o
objetivo de comunicação exposto no
Anexo f, com amplitude e adequação
dos desdobramentos positivos do
conceito pnoposto na solução
apresentada. Ótima exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apresentado na estratégia de
comunicação, com excepcional
capacidade de articulação,
abrangência, pertinênci.a,
pnofundidade e relevåncia dos
angumentos demonstrados sobne o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

23

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pou co;
741ø-atende

11a14-atende
medianamente;

1541.8-atende
relativamente bem;

79 a 2l - atende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia cniativa ofertada ao
cLiente;

l¡lédiasGraduação

Capacidade de anticulação, abrangência,
pertinência, profundidade e relevåncia dos
angumentos demonstnados sobre o cliente, seu
público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estnatégia de
comunicação apnesentada no desafio;

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

Excelente entendimento sobre o
objetivo de comunicação exposto no
Anexo f, com amplitude e adequação
dos desdobnamentos posítivos do
conceito pnoposto na solução
apnesentada. Ótima exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apnesentado na estrâtégia de
comunicação, com capacidade de
articulação, abrangência,
penti.nência, pnofundidade e
relevância dos angumentos
demonstrados sobre o cliente, púbLi.co
alvo e a solução apresentada.

L8,67

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - nâo atende;
1a3-atendemuito

pouco¡
a6-atendepouco;

7a9-âtende
medianamentej

1øa13-atende
relativamente bem;

a 17 - atende bem;

78 a 2ø - atende com

excelência,

Entendimento sobne o objetivo de
exposto no Anexo I;

fttédias

Clareza e objetividade

Compreensão das informações contidas no
Anexo I;

Excelente acuidade, abnangência,
pertinêncÍa, profundidade e
relevância nas anáIises, a1ém de
ótima compneensão das informações
contidas no Anexo I, com claneza e

objetividade.

7ø,67

Notadeøa12,
sendo:

ø - não atende
1a3-atendepouco;

4a6-atende
mêdianamente;

7a9-atendebemi
Lø a 72 - atende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pertinència,
profundidade e relevância das aná1ises
realizadas;

lustificativafilédiasGraduaçãoCritérios

QUESITO 1: PLANO DE COMUNICAçÃO PUBLICITÁRIA
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