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JUSTIFICATIVA - JULGAIIIENTO DA PROPOSTA TECNICA

LICITAçÃO PUBLICIDADÉ UÍ!¡ICO$I * COi¡CORRÊNCrA Ns øIl2ø2L
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LICIÏANTE3 T7

ta

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

equaçaoa com adconjugêd
aproveitame

ção de seu nib
com

de
ap

de

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada,
pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma efi.cãz e eficiente;

Ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de

necurs0
dos

daefic

com

apresenta

sobne o público
com clarezaconsumo,

das
eficaz e

na solução
pertinente e

ótimo
alvo e

1ø,33

Notadeøa15,
Sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medÍânamente i

1ø41.3-atende.

com74a75

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

lustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

e objetividade das soluções

Exequibilidêde e economicidade das peças e
do materÍal;

Pertinênci.a entre as atividades dä Unidade
Contratante e sua insercão nos contextos
social, administnativo e econômico;

0rigj.nalidade, crj.atividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre
a proposta ê1âbonada e o cliente;

Entendimento sobne o público alvo,
linguagem, objetivos, pnojetos, ações e

Boa adequãção da idéia criativa e
bom entendimento sobre o cliente,
seu público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e
pnogramas de Govenno. Boa
oniginalidâde, criativadade,
simplicidade, adequação, com
pertinência entne a proposta e o
cliente e sua insenção nos contextos
social, adminstnativo e econômico.
Boa exequÍbilidâde e economicidade
das peças e mateniais propostos, com
cläreza e objetividade.

L7,67

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

p0uco;
7a1ø-atende

pouco
11a14-atende

medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;
19a21-atende

bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequâçâo da ideia criâtiva ofentada ao
cliente;

Médias6raduaçãoCritéríos

Capacj.dade de articulação, abrangência,
pertinência, pnofundidêde e nelevência dos
argumentos demonstnados sobne o cliente,
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstr¿dos na estratégia
de comunicação apnesentada no desâfio;

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

Ótimo entendimento sobre o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com anplitude e adequação dos
desdobramentos posÍtivos do conceito
proposto na solução apnesentada.
Ótima exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apnesentado na esträtégia de
comunicação,óti.ma capacidêde de
anticulação, ãbrangência,
pertinêncj.a, pnofundidade e
relevância dos angumentos
demonstnados sobne o cliente,
públicoalvoeasolução
apresentada.

L5,67

NotadeAa2ø,
sendo:

ø - não âtende;
143-atendemuito

pouco;
4â6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
f8 a 2ø - atende com

excelênci.a.

Entendimento sobne o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

clareza e objetividade

Compreensão das informações contidas no
Anexo I;

Ótima acuidade, abnangênciâ,
pentinência, profundidade e
relevância nas análises, além de
excelente compneensão das
infonmações contidas no Anexo I, com
clarezâ e objetividade.

9,67

sendo:
ø - não âtende
1a3-atende

pouco;
4a6-atende
medianamentej

749-atendebem;
7ø a !2 - atende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pertinência,
profundidade e nelevância das análises
real.izadas;

f,ustificativaf¡lédiasGraduaçãoCritérios
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