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JUSTIFICATIVA - JULGA¡IENTO DA PROPOSTA TECNICA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOI'I * CONCORRËNCIA N9 øL/2ø2L

- VIA NÃO IDENTIFICADA

PRoCESSO SEGoV-PRC-202ø/ø3ø94

LICITAI{TE: ø6

Demonstnação efetiva de economicidade da
cação da verba,solução do desafio, na ap

aproveitamento
ção de seuconjugada com adequação

5,

nib

de fo
demon

fo

Entendimento quanto ao púbIico-alvo,
consistência da solução apontada,
pentinência e aproveitamento das
oportunidades, de forma eficaz e eficientej

9,67

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
bem;

14 a 15 - atende com

excel

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

Bom conhecimento técnico e
entendimento sobre os hãbitos de
consumo, demonstrados com claneza

dos

ótimo enten

dos

eficiente. da
opo rtu
com ótimo

pertinente e

economicÍ
recuns0s

das
eficaz e

alvo e consi
a p re sentad a

sobne o público
na solução

JustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

Clareza e objetividade das soluções

Exequibilidade e economicidade das pecas e

do matenial;

Pentinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, administrãtivo e econômico;

Originalidade, cniatividade, simplicidade,
adequacão, pentinência e entendÍmento entne
a proposta elaborada e o clj.ente;

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

Boa adequação da Ídéia cniativa e

þom entendimento sobre o cliente,
seu público alvo, linguagem,
objetivos, projetos, ações e
prognêmas de Governo. Boa

originalidade, cniativadade,
simpLicidade, adequação e
perti.nência entre a proposta e o
cIÍente e sua inserção nos contextos
social, adminstrativo e

econômico.Boa exequÍbilidade e

economicidade das peças e materiais
propostos, com claneza e

objetividade.

15

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pou co.;
7a1ø-âtende

pouco
11a14-atende

medianâmente;
15a18-atende

relativamente bem;
19a21-atende

bem;
22 a 25 - ðtende com

excelência.

Adequação da ideiâ criativa ofentada ao

MédiasGraduaçãoCrítéri,os

capacidade de articulâção, abrangência,
pertinêncj.a, pnofundidãde 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 apnesentada no desafio;

Anplitude e adequação dos desdobramentos
positivos do conceito pnoposto na solução
apnesentada;

12,67

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pou co;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-âtende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
18 a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobne o objetivo de
comunicação exposto no Anexo r; Bom entendimento sobne o objetivo

de comunicação exposto no Anexo r,
com amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
pnoposto na solução apresentada. Boa
exequibilidade e conhecimento
técnico comunicacional apresentado
na estnatégia de comunicação, com

ótima capacidade de articulação,
abrangência, pertinência,
profundidade e nelevância dos
argumentos demonstrados sobre o

cliente, público alvo e a solução
apresentada.

t¡lédiasGraduação

clareza e objetividade

Compreensão das j.nformâções contidas no
Anexo I;

ótima acuidade, abrangência,
pertinência, pnofundidade e

relevância nas análises, além de
ótima compreensão das informações
contidas no Anexo I, com clareza e
objetividêde.

7 ,67

sendo:
ø - não âtende
1a3-atende

pouco;
4a6-atende
medianamente.;

za9-atendebem;
Iø a 72 - âtende com

excelênciâ -

Acuidade, abnangência, pentinência,
profundidade e nelevância das análises
realizadas;

lustl.ficativaf¡ÎédiasGraduaçãoCritérios

QUESITO 1: PLANO DE COMUNICAçAO PUBLICITARIA

MARISTE GIUSTRA DESCHAMPS


