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JUSTIFICATIVA - ]ULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LrcrTAçÃo puBLIcrDAnE UNICOiiI * CONCORRÊNCrA Ne ø1./2ø2r

- VTA NÃO IDENTIFICADA

PROCESSo SEGOV -PRC- 2ø2ø / ø3ø94

LXCITANTEz ø4

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

otj.mização de seuconjugada com adequa
aprovei

de

dos

com

dos

Entendimento quanto ao público-alvo,
consistência da solução ãpontada,
pentinência e apnoveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficiente;

Ótimo conhecimento técni.co e

entendimento sobre os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza.
Ótimo entendimento sobre o públj.co

di spo

eficiente

apnesentada
alvo e cia na solução

pentinente e

com ótimo
oportunida

das
eficaz e

ção da

1ø

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pou co;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

Løa13-atende
bem

14a15-
exc

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

lustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

clareza e objetividade das

do material;
Exequibilidade e economicidade das pecas e

Pentinência entne as atividades da Unidâde
Contnatante e sua inserção nos contextos
social, administrativo e econômico;

0niginalidade, cniatividade, simplicÍdade,
adequaçåo, pertinência e entendimento entre
a proposta elaborada e o clj.ente;

linguagem, objetivos, pnojetos, açôes e
sobre o púbIico alvo,Entend

8oa adequação da idéia criativa e
bom entendimento sobre o cliente,
seu púb1ico alvo, linguagem,
objetivos, projetos, âÇões e
pnognamas de Governo. Boa
onigínãlidêde, criativadade,
simplicidade, adequâção e
pertinência entne a proposta e o
cliente e sua inserCão nos contextos
social, adminstrativo e

econômico.Boa exequÍbilidade e
economicidade das peças e mateniais
propostos, com clareza e
obj etividade.

15,33

Notâdeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-âtendemuito

pouco.;

7a1ø-atende
pou co

11a14-atende
medianamente.;

15a18-âtende
relativamente bem;
19a21.-atende

bem;
22 a 25 - atende Com

excel'Ência.

Adequação da ideia cniatÍva ofertada êo
cliente;

lustificatlvafilédiasGraduação

Capacidade de articulação, abrangência,
pertinêncÍa, pnofundidade e relevåncia dos
argumentos demonstrados sobre o cliente,
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacionaL demonstrados na estnatégia
de comunicação apresentada no desafio;

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

Bom entendimento sobre o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com amplitude e adequação dos
desdobnamentos positivos do conceito
proposto na solução apresentada. Boa
exequibilidade e conhecimento
técnico comunicacional apresentado
na estratégia de comunicâção, com
ótima capacidade de articulação,
abrangênciã, pertinência,
pnofundidade e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

13,33

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - nâo atende.;
1a3-atendemui.to

p0uco;
4a6-atende

pou co.;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
18 a 2ø - âtende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

14édias

Clareza e objetividade.

Compreensão das infonmações contidas no
Anexo I;

Ótj.ma acuidade, abrangência,
pertinência, pnofundidade e
relevância nâs análises, além de
ótima compreensão das informações
contidas no Anexo I, com clareza e
objetividade.

8

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pouco;
4a6-atende
medi.anamente;

7a9-atendebem;
fø a 72 - atende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pertinência,
profundidade e relevåncia das anáU.ses
realizadas;

lustificatívafilédiasGraduaçãoCritérios

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLTCTTÁRrA
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