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JUSTIFICATIVA - JULGAfiENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICITAçÃo PUSLTCIDADE UNrCOtvl * COÍ!¡CORRÊNCrA Ne øU2ø21

- VIA NÃO IDENTIFICADA

PRoC ES50 SEGOtt - PRC - 2ø2ø / ø3ø9 4

LICITANTE: ø3

ibi

Demonstração efetiva de economicidade da
solução do desafio, na aplicação da verba,

otimização de seuconjugada com

apnover

Entendimento quanto ao púb1ico-a1vo,
consi.stência da solução apontada,
pentinência e apnoveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;

Ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza.
Ótimo entendimento sobne o público
alvo e consistência na solução

daeficiente
opontunidades,
com ótimo

pertinente eapnesentada de
das

eficaz e

tamento dos
s.

economicidade
recursos dis

13

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouc0;
7a9-atende
medianamente;

1ø413-atende

com14a15-

Conhecimento técnico demonstrado,
notadamente dos hábj.tos de consumo, e
clarezã quanto a este tópico;

lustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

e das soluções

Exequibilidade e economicidade das peças e
do material;

Pertinência entre as atividades da Unidade
Contratânte e sua inserção nos contextos
social, administrativo e econômico;

oniginalidade, cniativj.dade, simplicidade,
adequação, perti.nênciå e entendinento entre
a proposta elâborada e o cliente;

do Governo

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

Excelente adequação dã idéia
cniativa e entendimento sobre o
cliente, seu públi.co âIvo,
linguagem, objetivos, pnojetos,
ações e programas de Governo.
Excelente originalidade,
criativadade, simplic j.dade,

adequação e pertinência entre a
proposta e o cliente e sua inserção
nos contextos social, êdminstrativo
e econômico. Ótima exequÍbilidade e
economicidâde das peças e materiais
propostos, com claneza e
objetividade.

22

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

po uco.;
7a1ø-atende

pou co
11a14-atende

ßedianamente;
15a18-atende

nelativamente bem;
19a21-atende

bem;
22 a 25 - atende com

exceLênci.a.

Adequacão da ideia criativa ofentada ao
cliente;

lustifÍcativafilédíasGraduação

Capacidãde de articulação, abrangênciâ,
pertinência, profundidade e relevância dos
argumentos demonstnados sobne o cliente,
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequibil.Ídade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados na estratégia
de comunicação apresentadâ no desafio;

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

Ótimo entendimento sobne o objetivo
de comunicacão exposto no Anexo I,
com anplitude e adequação dos
desdobnamentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada.
Ótima exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apnesentado na estnatégia de
comunicação,ótima capacidade de
anticulação, abnangência,
pertinência, profundidade e
nelevância dos argumentos
demonstrados sobne o cliente,
públicoalvoeasolução
apnesentada.

17 ,67

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
78 a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo f;

ftlédiasGraduação

Clareza e objetividade

Compreensão das Ínformações contidas no
Anexo I;

Excelente acuidade, âbnangência,
pentinência, pnofundidêde e
relèvåncia nas ðnáIises, além de
ótima compreensão das informações
contidas no Anexo I, com clareza e
objetividade.

1ø,33

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pouc0;
4â6-atende
medianamente;

7a9-atendebem;
!ø a L2 - atende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pentinência,
profundidade e nelevância das análj.ses
reali.zadas;

JustificativaftlédiasGraduaçãoCritérios

QUESITO 1: pLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLTCTTÁRrA
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