
&
rud@

JUSTIFTCATIVA - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICITAçÃO PUBLTCTDADE Ur{XCOfi.r . CONCORRÊNCIA Ne øt/2ø2r

VTA NÃO IDENTTFICADA

PROCESSo SEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94

LTCITANTE: 19

Demonstnacão efetiva de economicidade da
solução do desafio, na aplicação da venba,

ção de seuconjugada com

aprovei

dos

1a

das

efic

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada,
pentinêncj.a e aproveitamento das
oportunj.dades, de fonma eficaz e efj.ciente

Mediano conhecimento técnico e

entendimento sobne os hábitos de

disponibili
aprover

de, com

Boa

des, deaprovei
pertinente e com

Bom

com clanezaconsumo, demo

forma eficaz
demonstração

alvo e cons
êpnesentada

o público
solução

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

pou co;
a6-atendepouco;

7a9-atende
medianamentei

a 13 - ãtende
14a15

bem;
com

Conhecimento técnico demonstnado,
notadamente dos h¡ibitos de consumo, e
claneza quanto a este tópico;

lustificativaf¡lédiasGraduaçãoCritérios

Clareza e objetividade das

Exequibilidade e economicidade das peças e
do nateriaL;

Pentinència entre as atividades da Unidade
Contnatante e sua insenção nos contextos
social, administrativo e econômico.;

Oniginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pentinência e entendimento entre
a pnoposta elaborada e o cliente;

do

Entendimento sobne o público a1vo,
linguagem, objetivos, projetos, ações e Razoáve1 adequação da idéia criativa

e entendimento sobre o cliente, seu
púb1ico alvo, linguagem, objetivos,
projetos, ações e prognamas de
Govenno. Regular originalidade,
criativadade, simplicidade,
adequação, além de existir mediana
pentj.nência entne a proposta e o
cliente e sua insenção nos contextos
social, adminstrativo e econômico.

13

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pouco;
7 a Iø - atende pouco

11a14-atende
mediânamente;

15â18-atende
relativamente bem;

L9 a 2L - atende bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia criativa ofertada ao
cliente;

ItlédiasGraduaçãoCritérios

Capacidade de articulação, abrangência,
pentinência, pnofundidade e relevância dos
angumentos demonstnados sobre o cliente, seu
público alvo e a solução escolhida,

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estnatégia de
comunicação apresentada no desafioj

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

Bom entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I, com
amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada.Bom
exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional apresentado na
estnatégia de comunicação, boa
capacidade de articulação,
abnangência, pertinência,
profundidade e nelevãncia dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

Lø,67

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atendepouco;

7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
relativamente bem;

14 a 17 - atende bem;

18 a 2ø - atende com

excelência,

Entendimento sobre o objetivo de comunj.cação
exposto no Anexo I;

üédiasGraduação

Claneza e objetividade

Compneensão das informações contidas no
Anexo f;

Mediana acuidade, abrangência,
pentinência, pnofundidade e
relevância nas análises, além de boa
conpreensão das infonmações contidas
no Anexo I, com claneza e
objetividade.

5,67

Notadeøa12,
sendo:

ø - não atende
a3-atendepouco;
4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebem;
Lø a L2 - âtende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pertinència,
profundidade e relevåncia das análises
nealizada s;

lustificativallédiasGraduaçãoCritérios
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