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Justificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LicitANtE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA

Processo SG Ne 1.ø74.856/2ø19

foLha a/2

p

Boa abrangência, pertinència, adequação e média
relevância das soluções apresentadasj

Relativa ]compneensão das infonmaçôes contidas no item
2.1.7

Bom entendimento sobre o objetivo de comunicação
digital exposto no item 2.1.1.;

Relativo entendimento sobne o públ1co alvo e a

linguagem a ser utilizada;

Relativa abrangência, pentinência, adequação e média
neLevância das soluções apresentadas.

Boa consistência das nelações de causa e efeito sobne
o desafio exposto no item 2.1.1. e a solução proposta

Relativo entendimento demonstnado, juntamente com

cniatividade, a utilização fennamentas/técnicas atuais
e conhecimento em nelação quanto ao púb1ico alvo e
linguagem aplj.cável ao veícu10 a que se destina.

Relativo conhecimento e clareza demonstnados no
relatório apresentados;

Relativo entendimento quanto ao tema e sua relação
quanto à atuação do Poder Executivo Estadual;

Relativa abrangência, pertinência e nelevância da
solução apresentada.

c) Abrangênci.a, pentinência e nelevância da solução apresentada

Crité¡ios

5,6

SUBOU€SITO 4: Acompanharnento de tena em vefculo onllne

a) Conhecimento e clareza demonstrados no nelatónio apresentados;

lustiflcatlva
0: não atende

1ø: atende com

ex celênc ia

b) Entendimento quanto ao tema e sua nelação quanto à atuaçâo do Poder
Executivo Estadual.;

1 a 3: atende pouco
4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

5,8

5,4

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
pxr e1êna i â

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medi.anamente

6 a 8: atende bem

9: atende com

excelência

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com

excelência

QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COIiIUNICAçÃO

SUBoUESITO 1: Criação de texto para site

Critérios Graduacão MÉDIA lustificativa
a) Abnangência, pertinência, adequação e nelevância das soluções
apresentadas;

b) Compreensão das infonmações contidas no item 2.1.1

SUEOJESIIO 2: Criação de texto para redes sociåis

criténios Graduacão MÉDIA lustificativa
a) Entendimento sobne o objetivo de comunicação digital exposto no iten
2.r.7 . ;

b) Entendimento sobne o público alvo e a li.nguagem a ser utilizada;

c) Abrangênci.a, pentinência, adequação e neleväncia das soluções
apnesentadas.

SUBOUESITo 3: Crlação de gif animado

Gnaduaçâo 11ÉDIA lustlflcativaCritérios

a) Consistência das relações de causa e efeito entre o desafio exposto
no item 2.1,1, e a solução pnoposta;

b) Entendimento demonstrado, juntamente com criatividade, a utilização
fenranentas/técnicas atuais e conhecimento em nelação quanto ao
público alvo e linguagem aplicável ao veÍculo a que se destina.



Bom conhecimento e claneza denonstrados no relatónio
aperesentados;

Relativo entendimento qu¿nto ao tema e sua relação
quanto å atuação do Poder Executivo Estadual;

Relativa abnangência, pertinència e relevância da
solução apnesentada.

Não atendeu ao solicitado

Boa consistência das nelações de causa e efeito entre
o desafio nesolvido e a solução proposta;

Boa evidência de planejamento da solução;

Boa relevância dos resultados obtidos;

Boa capacidade de sintesej

òtima clareza e objetividade;

Ótima cniatividade.

Tabela Própnia

6

ø

ø: não ätende

1 a 3: atende pouco
4 a 6: atende
medÍananente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

3: atendeu

ø: não atendeu

ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com
ôv.êl Âñ.i t

Notadeøa1ø

QIJESITO 1: ESTRATÉGIA DE COI4UNICAçÃO

SUEOUESITO 5: Acompânham€nto de tema em redes soclals

Critérios GPaduação MÉDIA lusti.flcativa

a) Conhecimento e clareza demonstrados no nelatório apenesentados;

b) Entendimento quanto ao tema e sua relação quanto à atuação do Poder
Executivo Estadual;

c) Abrangêncj.a, pentinência e nelevância da solução apresentada

SUBoUESITo 6: Composição dos produtos / serviços e custo

Críténíos Gr'äduacão MÊD¡A lustificativa

Atendimento ao solicitado

QUËsITO 2: RELATO DE AçÃO DE CO'4UNICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Cgmunicação Digltal

critérios Gnaduâcão MËDIA Justiflcativã
a) Consistência das relações de causa e efeito entre o desafio
nesolvido e a solução proposta;

b) Evidència de planejamento da solução;

c) Relevåncia dos resultados obtidos;

d) Capacidade de sÍntese;

e) Clareza e objetividade;

f) Criatividade
!_

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE TÉCNICA

QuaUficação da Equlpe Técnica

Critérios Graduacåo ilÉDIA . lustificativ¿

:é1culo anitimético conforme regnas dos itens 3.6, 3.7 e 3.8
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Justificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica
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