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]USTIFICATIVA - ]ULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICITAçÃO PUELICIDADE UNICOfI T CONCORRÊNCIA N9 ø1./2ø2J.

- VIA NÃO TDENTTFICADA

pRocEsso sEGov - PRc - 2ø2ø / ø3ø94

LICTTANTEI ø5

cra

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

otimização de seuconjugada com adequação
apnovel

de
nst

bom

Entendimento quanto ao público-al.vo,
consistência da solucão apontada,
pertinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;

Ótimo conhecimento técnico e
entendimento sobne os hábitos de
consumo, demonstrados com nelatj.va
claaeza. Ótimo entendimento sobre o

dos necursos izados
e co noml c tamento

ção daeficiente

forma
público alvo e cre nâ
solução apres
pertinente e

das oportunid
itamento
eficaz e

11,33

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendenuito

po u co;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
bem;

L4a1,5- com

Conhecimento técn j.co demonstrado,
notadamente dos hábitos de consumo, e
clareza quanto a este tópico;

lustificatívaMédiasGraduaçãoCritérios

zae das

Exequibilidade e economicidade das peças e
do mateniâI;

Pertinência entne as atividades da Unidade
Contratante e sua insenção nos contextos
social, administnativo e econômico;

0riginalidade, criatividade, simplicj.dade,
adequação, pentinência e entendimento entre
a proposta elaborada e o cliente;

sdo

Entendimento sobre o público a1vo,
linguagem, objetivos, projetos, ações e

Boa adequação dâ idéia cniativa e

entendj.mento sobre o cliente, seu
púbIico alvo, linguagem, objetivos,
pnojetos, ações e pnogramas de
Governo. Ótima origÍnalidade,
cniativadade, simplicidade,
êdequação e pertinência entre a
proposta e o cliente e sua inserção
nos contextos social, adminstrativo
e econômico. Ótima exequÍbilidâde
e economicidade das peças e
materiäis propostos, com claneza e
objetividade.

18,33

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pouco;
7a1ø-atende

pouco
11a14-atende

medianamente;
15418-atende

relativamente bem;
19a2L-atende

bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia cniativa ofentada ao
cliente;

JustifÍcatívafilédiasGraduaçãoCritérios

Capacidade de ârticulação, abrangência,
pentinência, profundidade e relevåncia 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 desafio;

Amplitude e adequação dos desdobnamentos
positivos do conceito proposto na soLucão
apnesentada;

Ótimo entendimento sobne o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com amplitude e adequacão dos
desdobramentos positivos do conceito
pnoposto na solução apresentada.
Ötima exequibilidade e
conhecimento técnico comunicacional
apresentado na estratégi.a de
comunicação, boa capacidãde de
articulação, abrangênciâ,
pertinência, pnofundidade e
nelevância dos angumentos
demonstPados sobre o cliente,
públicoalvoeasoluçðo
apnesentada.

74,33

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
nelativamente bem;
14a17-ãtende

bem;
a8 a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

MédiasGraduação

Clareza e objetividade

Compreensão das informações contidas no
Anexo f;

Excelente acuidade, abnangência,
pentinência, profundidade e
relevância nas anáIises, além de
ótima compreensão das infopmações
contidas no Anexo I, com claneza e
objetividade.

11

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pou co;
4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebem;
fø a L2 - atende com

excelência.

Acuidade, abrangência, pertinência,
profundidade e nelevância das ânálises
realizadas;

JustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNICAçÃO PUBLICTTÁRrA
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