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]USTIFICATIVA - JULGAfiENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICIÎAçÃo PUELICIDAIIE UÍ'¡ICOM ' CONCORRÊNCIA Ns øU2ø21

- VIA NÃO IDENTIFICADA

PRoC E SSO SEGOV - PRC - 2ø2ø / ø3ø9 4

LICITAÍ{TE: ø7

ap

Demonstnação efetiva de economicidade da
solução do desafio, na âplicação da venba,
conjugâda com adequacão e otimizêção de seu
apnoveitame

fo

Entendimento quanto ao públj.co-alvo,
consistência dâ solução apontada,
pe¡tinência e aproveitamento das
opontunidades, de forma eficaz e eficiente;

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

pentinente eapresentada de fo

economicidade
eficiente
oportunidades,
com ótimo a

recursos di

cão da
tamento dos

das
eficaz e

72,33

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1a3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pouc0;
7a9-atende
medi.anamente;

1øa13-atende
bem;

14a15- com

Conhecimento técnico demonstnado,
notadamente dos hábitos de consumo, e

claneza quanto a este tópj.co;

lustÍficativaMédiasGraduaçãoCritérios

das soluçõesreza e

ExequibiLidade e economicidade das peças e
do matenial;

Pertinência entre as atividades da Ljnidade
Contratante e sua inserção nos contextos
social, adminÍstratÍvo e econômico;

0niginalidade, cniatividade, simplicidade,
adequação, pertinência e entendimento entre
a pnoposta elaborâda e o cliente;

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

otima adequação da idéia criativa e
entendimento soþne o cliente, seu
público alvo, Iinguagem, objetivos,
pnojetos, ações e programas de
Govenno. Excelente originaLidade,
cniativadade, sÍmplicidade,
ãdequação e pertinência entre a
proposta e o cliente e sua insenção
nos contextos social, adminstnativo
e econômico. ótima exequÍbilÍdâde e
economicÍdade das peças e materi.ais
propostos, com clareza e
obj etividade.

27,33

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-atendemuito

pou co;
7a1ø-atende

pouco
11â14-atende

mediânamente;
15a18-atende

relativamente bem;
19a21-atende

bem;
22 a 25 - atende com

excelência.

Adequação da ideia criativa ofertada ao
cliente;

MédiasGraduaçãoCritérios

Capacidade de articulação, abnangêrícia,
pertinênci.a, profundidade e relevância dos
argumentos demonstrados sobre o cliente,
seu público alvo e a solucão escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstrados nâ estratégia
de comunicação apresentada no desafio;

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

ÓtÍmo entendimento sobre o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apnesentada.
ótima exequibilidâde e
conhecimento técnico comunicacional
apresentado na estnatégia de
comunicação,excelente capacidade de
anticulação, abnangência,
pertinência, profundidade e
nelevåncia dos argumentos
demonstrados sobre o cliente,
públicoalvoeasolucão
apnesentada.

17,33

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
1ã3-atendemuito

pouco;
4a6-atende

pou co;
7a9-atende
medianamente;

1ø413-atende
relativamente bem;
14a17-atende

bem;
!8 a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobne o objetÍvo de
comunicação exposto no Anexo I;

MédiasGraduação

Clareza e objetividade

Compreensão das i.nformações contidas no
Anexo I;

Excelente acuidade, abrangência,
pentinência, profundidade e
reLevância nas anáLises, além de
excelente compneensão das
informações contidas no Anexo I, com

clareza e objetividade.

1ø,33

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pouco.;

4a6-ãtende
medianamente;

7a9-atendebem;
Lø a 72 - atende com

excelência.

Acuidade, abrangência, pertinência,
profundidâde e relevånciâ das análises
nealÍzadas;

Justificativaf¡lédiasGraduaçâoCritérios

QUESITO 1: pLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLICTTÁRIA
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