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]USTIFICATIVA - JULGAIIENTO DA PROPOSTA TECNICA

LrcrTAçÃo PUBLTCTDADE UNrCO.l * CONCORRÊNCIA Ne øU2ø27

VIA NÃO IDENTIFICADA

PRoC ESSO SEGOV - P RC - 2ø2ø I ø3ø9 4

LICITANTE: 08

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

otimização de seuconjugada com adequação
apnovei

de fo
demon

com ót

Entendimento quanto ao público-alvo,
consÍstência da solucão apontada,
pentÍnência e aproveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente;

Ótimo conhecimento técnico e ótimo
entendimento sobre os hébitos de
consumo, demonstrados com claneza.
Ótimo entendimento sobne o público

nsos

eficiente

pertinente e
na solução

di sponibi
aprovel

ão da

com ótimo ap
opontunidade

das
efÍcaz e

âIvo e boâ con
apresentada detø

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
a3-atendemuito

po uco.;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øâ13-atende

14a15 com

Conhecimento técnico demonstrado,
notadamente dos hébitos de consumo, e

claneza quanto a este tópico;

lustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

reza e objetÍvidade das soluções

Exequibilidade e economicidade das peças e
do material;

Pertinência entre as atividades da Unidade
Contratante e sua insercão nos contextos
social, administnativo e econômico;

0riginali.dade, criatividade, sj.mplicj.dade,
adequação, pentinência e entendimento entne
a proposta elabonada e o cliente;

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

8oa adequaÇão da idéia crÍativa e
bom entendimento sobre o cliente,
seu público alvo, linguagem,
objeti.vos, projetos, açôes e
programas de Govenno. Boa
originalidade, criativadade,
simplicidade, adequação, com
pentinência entre a proposta e o
cliente e sua inserÇão nos contextos
soci¿I, adminstrativo e econômico.
Boa exequÍbilidade e economicidade
das peças e materiais propostos, com

clareza e objetividade,

77,33

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
1a6-âtendemuito

pouco;
7a1ø-atende

pouco
11a14-atende

medianamente;
15a18-atende

nelativâmente bem;
19421-atende

bem;
22 a 25 - atende com

excelência .

Adequação da ideia cniativa ofentada ao
cliente;

ilédlasCritérios

Capacidade de articulaçã0, abnangência,
pertinência, pnofundidade e relevância dos
argumentos demonstnados sobne o cliente,
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conheci.mento técnico
comunicacional demonstnados na estratégia
de comunicação apresentada no desafio;

Amplitude e âdequação dos desdobtamentos
positivos do conceito proposto na solução
apnesentada ¡

Ótino entendimento sobne o objetivo
de comunicação exposto no Anexo I,
com amplitude e adequação dos
desdobramentos positivos do conceito
proposto na solução apnesentada. Boa
exequiþili.dade e conhecimento
técnico comunicacional apresentado
na estnatégia de comunicação,ótima
capacidade de aPticulação,
abnangência, pentinência,
pnofundidade e nelevância dos
argumentos demonstnados sobre o
cliente, público alvo e a solução
apresentada.

!4,33

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

pouco;
4a6-ôtende

p0uco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-ãtende
relativamente bêm;
14a17-atende

bem;
!8 a 2ø - atende com

excelência.

Entendi.mento sobne o objetivo de
comunicacão exposto no anexo I;

Critérios

cIâneza e objetividade

compreensão das informações contidas no
Anexo I;

Ötima acuidade, abrangência,
pertinência, profundidade e
relevãnciä nas análises, aLém de
ótima compneensão das informações
contidäs no Anexo I, com clareza e
objetividâde.

8,33

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

p0uco;
4a6-atende
medianamente;

7â9-atendebem;
7ø a 72 - atende com

excelênciã.

Acuidade, abnangêncið, pertinência,
profundidade e relevåncia das análises
realizadas;

lustificatival.tédiasGraduaçãoCritérios
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