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JUSTIFICATIVA - JULGAIiIENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICITAçÂO PUBLICIDATE UNICO|I * COi¡CORRÊilCIA Ne øU2ø21

VIA NÃO IDENTIFICADA

' PR(XESSo SEGOV-PRC-2020/03ø94

LICXTANTE: 18

Demonstração efetiva de economicidade da
solução do desafio, na aplicação da verba,
conjugada connadequaCão¡ otimização de seu
aprovertamenrq. . / /

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência då solução apontada,
pertinência e aproveitamento dãs
oportunidades, de formã eficaz e eficiente;

Bom conhecimento técnico e ótimo

necursos

eficiente
eficaz e

ótimo

alvo e boa na solução
sobre o públicoótimo

consumo, com clã¡ezã
os hábítos de

stração da
roveitanento dos

pertinente e com

das

9,67

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atendej
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atendepouco;

7a9-ãtende
medianamente;

Lø a 73 - atende bem;
14 a 15 - ãtende com*\if\

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

Clareza e objetividade das soluções

Criténios

Exequibilidade e economicidade das peças e
do mãterial;

Pertinência entne as ati.vidades da unidãde
Contrãtante e sua inserçâo nos contextos
social, administnativo e econômico;

oniginalidade, cri.atividade, simplicidãde,
adequação, pertinência e entendimento entne
ã pnoposta elaborada e o clientej

Entendimento sobre o público alvo,
linguagem, objetivos, pnojetos, ações e
Drostãnãs do Govenno:

Mediana adequação da idéiã criativa e
entendimento sobre o cliente, seu
público alvo, linguagem, objetivos,
projetos, ações e pnognamas de
Governo. Boâ originalidade,
criativãdãde, simplicidade, adequação
e pertinência entre a propostã e o
cLiente e sua insenção nos contextos
sociãI, adminstrativo e econômico,
Boa exequÍbilidade e economicidade
das peças e materiais propostos, com

clareza e objetividãde.

Justl.fl.cativaitédias

74

Notadeøa25,
sendo:

ø - não åtendej
1a6-atendemuito

pouco;
a 1ø - atende
11a14-atende

mediananente.;
15a18-atende

relãtivamente bem;
a 21 - atende bem;

22 d 25 - atende com

excelência.

Graduação

Adequação da ideia criãtiva ofentada ao
cliente;

capacidede de articulação, âbnângência,
pertinência, pnofundidade e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o cliente, sêu
público alvo e a solução escolhida.

€ritérlos

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégiã de
comunicação apresentada no desafio;

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

Bom entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I, com
rêlãtiva amplitude e adequação dos
desdobnamentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada. Boa

exequibilidade e conhecimento técnico
conunicacional apnesentado nâ
estratégia de comunicação, com

capacidade de articulação,
abrangência, pertinência,
profundidade e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

lustificativailédias

L2,33

Notadeøã2ø,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

poucoj
a6-ãtendepouco;

7a9-atende
medianamente;

1øã13-atende
relativamente bem;

a 17 - atende bem;
78 a 2ø - atende com

excelência.

Graduação

Entendimento sobne o objetivo de comunicação
exposto no Anêxo I;

Clareza e objetividade

Critérios

Compreensão das informações contidas no
Anexo Ij

Mediana acuidade, abrangência,
pentinência, profundidade e
relevância nas análises, além de boa
compneensão das informaçöes contidas
no Anexo I, com clareza e
objetj.vidade.

Justiflcatlva!¡lédias

6

Notadeøa12,
sendo:

0 - não atende
a3-atendepoucoj
4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebem;
7ø a 12 - atende com

excelência.

Graduação

Acuidade, abnangência, pertinência,
profundidade e relevância das anális€s
nealizadas;

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNICAçÃO PUBLTCTTÁRrA

lustificativaCritérios l{édiasGraduação
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