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JUSTIFICATIVA - JULGAflENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICTTAçÃo PUBLICIDADE UNICO{i1 r CONCORRÊNCrA Ne øt/2ø2r

VTA NÃO IDENTTFICADA

PRoCESSO SE6OV - PRC- 2ø2ø I ø1ø94

LICITAI{TE: ø2

Demonstnação efetiva de economicidade da
solução do desafio, na aplj.cação da venba,

otimização de seuconjugada com

a p rove j.
nib

com

de

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução apontada,
pertinência e apnoveitamento das
opontunj.dades, de fonma eficaz e efj.ciente

Ótimo conhecimento técnico e
entendi.mento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com claneza

zados
têmento dos

daeficiente.

sobne o público

economlcl
necursos

das
eficaz e

ótimo entend
alvo e consi
apresentada
com ótimo ap
oportunidade

na solução
pertinente eLø,33

Notâdeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
446-atende

po u co.;
7a9-atênde
medianamente;

Løa13-atende

com

bem

14a

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

lustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

Clareza e objet s

Exequibilidade e economicidade das peças e
do materialj

Pertinênciâ entne as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos
socÍal, administrativo e econômico;

0rigÍnalidade, criatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entne
a proposta elabonada e o cliente;

Entendimento sobre o púb1ico alvo,
linguagem, objetivos, projetos, ações e

Boa adequação da idéia criativa e
entendimento sobre o cliente, seu
público alvo, Iinguagem, objetivos,
pnojetos, ações e prognamas de
Governo. ótima originalidade,
cniativadade, simplicidade,
adequação e pertinência entne a
proposta e o cliente e sua insenção
nos contextos social, adminstnativo
e econômico. Boa exequÍbilidâde e
economicidade das peças e materiais
propostos, com clarezâ e
objetividade.

18

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pou co;
741ø-atende

pouco
11a14-atende

medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;
19a21-âtende

bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia cniativa ofentada ao
cliente.;

ttlédiasGraduação

Câpacidade de antj.culação, abnangência,
pertinência, profundidade e relevância dos
angumentos denonstrados sobre o cliente,
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstnados na estnatégia
de comunicação apresentada no desâfio;

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

Ótimo entendimento sobre o objetivo
de comunicaCão exposto no Anexo I,
com amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada.
Ótima exequibitj.dadee
conhecimento técnico comunicãcional
apresentado na estratégia de
comunicação, boa capacidade de
articulação, abrangência,
pertinência, pnofundidade e
releváncia dos angumentos
demonstnados sobre o cliente,
públicoalvoeasolução
apresentada.

74,33

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

pou co;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
f8 a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

ttlédias

Claneza e objetividade

Compneensão das informações contidas no
Anexo I;

Ótima acuidade, abnangência,
pertinência, profundidade e
nelevância nâs análises, a1ém de
óti.ma compneensão das infonmações
contidas no Anexo I, com clareza e
objetividade.

9

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pouco;
446-atende
medianamente;

7¿9-atendebem;
7ø a 12 - atende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pertinência,
profundidade e relevåncia das análises
nealizadas;

lustificativattlédÍasGraduaçãoCritérios

QUESITO 1: pLANO DE COMUNICAçÃO PUBLICITÁRrA

LA GIUSTRA


