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JUSTIFICATIVA - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICO|' r COiICORRÊNCIA Ne øU2ø2t *

VIA NÃO TDENTIFTCÂDÄ

PRoC ES50 SEGO\! - PRC - 2ø2ø I ø3ø9 4

LICITANTE: ø9

Demonstração efetiva de economicidade da
solução do desafio, na apli.cação da verba,
conjugada com adequação e otimização de seu
aprovei

das
efic

eco

Entendimento quanto ao púþ1ico-alvo,
consistência da solução apontada,
pertinência e aproveitamento das
oportunidades, de fonma eficaz e eficiente.;

Excelente conhecimento técnico e
entendimento sobne os hábitos de
consumo, demonstrados com clareza
Excelente entendimento sobre o

disponibili
aprovel

com

E xc ele nte
apnoveitame
pertinente e

forma
stência na

fonma eficaz
demonstnãção

ente
rtunidades, de

público alvo e
solução aprese15

Notadeøa15,
sendo:

ø - não atende;
1ê3-atendemuito

pouc0;
4a6-atende

pouco;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
bem;

com1.4 a 15

exc

Conhecimento técnico demonstrado,
notadamente dos h¡ibj.tos de consumo, e
clareza quanto a este tópico;

lustificativaMédiasGraduaçãoCritérios

das soluçõesCLareza e

Exequibilidade e economicidade das peças e
do material;

Pentinência entre as atividades da Unidade
Contnâtante e sua insencão nos contextos
social, administnativo e econômico;

Oniginä1j.dade, cniâtj.vidade, simplicidade,
adequação, pertinênciâ e entendimento entre
a pnoposta elaborada e o cliente;

s do Govenno

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

Excelente adequação da idéia
criativa e entendimento sobne o
cliente, seu público alvo,
linguagem, oþjetivos, projetos,
ações e programas de 6ovenno.
Excelente grau de originalidâde,
criativadade, simplicidâde,
adequação e pentinência entre a
pnoposta e o cliente e sua insenção
nos contextos sociâI, adminstrativo
e econômico.Iambém excelente
exequÍbilidade e economicidäde das
peçâs e mateniôis pnopostos, com
clareza e objetividade.

24,67

Notadeøa25,
sendo:

ø - não atende;
La6-atendemuito

pouco;
7a1ø-atende

pouco
11a14-âtende

medianamente;
15a18-atende

relativamente bem;
19a21-atende

bem.;

22 a 25 - âtende com

excelência.

Adequação da Ídeia cri.ativa ofertada ao
cliente;

filédiasGraduaçãoCritérios

Capacidade de anticulação, abrangência,
pertinência, profundi.dade e relevância dos
angumentos demonstnêdos sobne o cliente,
seu público alvo e a solução escolhida.

Exequibilidade e conhecimento técnico
comunicacional demonstnados na estratégia
de comunicação apresentada no desafio;

AnpLitude e adequação dos desdobramentos
positivos do conceito proposto na solução
apnesentada;

Excelente entendimento sobne o
objetivo de comunicação exposto no
Anexo I, com amplitude e adequação
dos desdobramentos positivos do
conceito proposto na solução
apresentada. Excelente
exequibilidade e conhecimento
técnico comunicacional apnesentado
na estratégia de comunicação, com
excepcional capacldade de
artÍcuIação, abnangência,
pertinência, profundidade e
nelevância dos angumentos
demonstnados sobre o cliente,
públicoalvoeasolução
apresentada.

2ø

Notadeøa2ø,
sendo:

ø - não atende;
143-atendemuito

p0uco;
4a6-atende

pou co;
7a9-atende
medianamente;

1øa13-atende
relativamente bem;
14aL7-atende

bem;
Lg a 2ø - atende com

excelência.

Entendimento sobre o objetivo de
comunicação exposto no Anexo I;

Clareza e objetivid¿de

Compreensåo das infonmações contidas no
Anexo I;

Excelente acuidâde, abrangência,
pentj.nência, pnofundidade e
relevância nas análises, além de
excelente compreensão das
informações contidas no Anexo I, com
claneza e objetividade.

12

sendo:
ø - não atende
1a3-atende

pouco;
4a6-atende
medianamente;

7a9-atendebem;
1ø a 72 - atende com

excelência.

Acuidade, abnangência, pertinência,
profundidade e relevâncj.a das análises
reâ1!.zadas;

Justificatival.lédiasGraduaçãoCritérios

QUESTTO 1: pLANO DE COMUNTCAçÃO PUBLICITÁRIA
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