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Conconrência ne ø3/2ø2ø Licitação Comunicação Dj.gital - UNICOM *

lustifícativa da Avaliação da Proposta Técnica

Licitante: vFR SERV]çoS DE COMUNTCAçÃO EIRELT

Processo SG Ns 1..ø74.856/2ø19

fol a a/2

QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE CO{'IUNICAçÂO

SU9QUE5IIo 1: Crlação de texto para site

Criténios Gnaduação 14ÉDIA lustificåtivâ

Boa abrangência, pentinência, adequação e relevânci.a
das soluções apnesentadas;

Boa compreensão das infonmações contidas no j.tem 2.1.1

5UC@ESII9__2! Cniaçåo.de texto pana redes socials

Critérios Gnaduação MÉDIA lústificâtiva
Bom entendimento sobne o objetivo de comunicação
digital exposto no iten 2.1.1.;

Ótimo entendimento sobre o púb1ico al.vo e a linguagem
a sen utilizadaj

Boa abrangência, pertinência, adequação e neLevância
das soluções apresentadas.

5g90ggåËIo 3: Cnlação de gif anlmado

Critérios Graduacão MÉDIA fustifi.âti vå

8oa consi.stência das relações de causa e efeito sobre
o desafio exposto no item 2,1.1. e a solução proposta

Bom entendimento demonstrado, juntamente com
criatividade, a utilização ferramentas/técnicas atuais
e conhecimento em nelação quanto ao púb1ico alvo e
linguagem aplicável ao veículo a que se destina.

SUSoUESIIO 4: Acompanhanento de teÍìa em vefculo online

Criténlos Gnaduacão MÉDIA :luçfifl.âti vâ
Bom conhecimento
apnesentados;

Bom entendimento
atuação do Poder

Boa abnangência,
apresentada.

e clareza demonstrados no relatónio

quanto ao tema e sua relação quanto à

Executivo Estadual.;

pertinência e relevância da solução

4,2

4,2

7,6

7

ø: não atende

1 a 2: atende pouco
3 a 5: atende
nedianamente

6 a 8: atende bêm

9: atende com
ÞY.aì Ân.i â

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
êY.ê] ên. i â

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 5: atende
medianamente

6 a 8: atende bem

9: atende com
êY.êl ân.i â

ø: não atende

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

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

exc e1ênc ia

a) Abnangência, pertinência, adequação e relevância das soluções
apresentada s;

b) Compreensão das informações contidas no item 2.1.1

¿) Entendimento sobne o objetivo de comunicação digÍta1 exposto no Ítem
2.1.7

b) Entendimento sobne o público alvo e a linguagem a ser uti.li.zada;

c) Abrangência, pentinência, adequação e relevância das soluçöes
apnesentadas,

a) Consistência das nelações de causa e efeito entre o desafio exposto
no item 2.1.1. e a solução proposta;

b) Entendimento demonstrado, juntamente com criatividade, a utilização
ferramentas/técnicas atuais e conhecimento em reLação quanto ao
públi.co alvo e linguagem aplicável ao veículo a que se destina.

a) Conhecimento e claneza demonstcados no relatónio apnesentados;

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

c) Abrangência, pertinência e releväncia da solução apnesentada



Bom conhecimento e claneza dêmonstnados no relatório
apenesentados.;

Bom entendimento quanto ao tema e sua relação quanto à

atuação do Poder Êxecutivo Estadual;

Ótima abrangência, pentÍnência e nelevância da solução
apresentada.

Não atendimento ao solicitado

Excelenteconsistência das relações de causa e efeito
entne o desafj.o nesolvido e a solução proposta;

Excelenteevidência de planejamento da soluçãoj

Excelentenelevância dos resultados obtidos;

Excelentecapacidade de síntese;

Excelenteclareza e objetividade;

ÓtÍma cniatividade.

Tabela Pnópria

7

ø

Lø

4,38

0: não atênde

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

ø: não atendeu

3: atendeu

ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende
medianamente

7 a 9: atende bem

1ø: atende com
êv.al Âñ.i.

Notade0alø

QUESTTO 1: ESTRATÉGIA DE COf{Ur{rCAçÃO

S9UESIIO 5:, Acompanhamento de tema en redes soclafs

Cnitérios Graduãcãô I'IÉDIÂ lustlflcâtlvã

a) Conhecimento e clareza demonstnados no nelatório apenesentados;

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

S99UE5ËIf!_É: Composição dos produtos / serviços e custo

c) Abrangência, pertinência e relevância da solução apnesentada

Critérios G¡ãdúâaãô MÉDfÁ fÍ<tì ç1.âti vâ

Atendimento ao solicitado

QUESITO 2¡ RELATO DE AçÃO DE Cq'4UI'¡ICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Comunicåção Digital

Crltérios G¡ãduâcåo IIÉDIA lustiflcãtivâ
a) Consistência das relações de causa e efeito entre o desãfio
resolvido e a solução pnoposta;

b) EvÍdência de planejamento da solução;

c) Relevância dos resultados obtidos;

d) Capacidade de sÍntese;

e) Claneza e objetividade.;

f) Criatividade

QUESITO J: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Quauflcação da Equipe Técnica

Criténios Graduacão f'IÉDIA lustificativa

:álculo aritimético conforme regnas dos itens 3.5, 3.7 e 3.8

Conconrência ne ø3/ 2ø2ø Licitação Comunicação Digital - UNICOM +

lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

Licitante: vFR SERVIçOS DE COMUNTCAçÃO ETRELT

Pnocesso SG Ne 1.ø74.856/2øt9

NANCI ALE]XO IGUEIREDO
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