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Relativa abnangência, pentinència, adequação e
nelevância das soluçôes apresentadas;

Boa compneensão das informações contidas no item 2,1.1

Relativo entendimento sobne o objetj.vo de comunicação
digital exposto no item 2.1.1.;

Relatj.vo entendimento sobre o púbLico alvo e a

linguagem a ser utj.lizada;

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

Relatlva conslstènc1a das relaçoes dê causa e eferto
sobre o desafio exposto no item 2.1.1. e a solução
pnoposta.

Bom entendimento demonstrado, juntamente com boa
criatividade, assin como relativa a utilização
ferramentas/técnicas atuais e conhecimento em nelação
quanto ao público alvo e li.nguagem aplicável ao
veiculo a que se destina.

ReLati.vo conhecÍmento e cLareza demonstrados no
reIêtório apnesentados;

Relativo entendimento quanto ao tema e sua nelação
quanto à atuação do Poden Executivo Estadualj

Boa abrangência, pertinência e nelevância da solução
apnesentada.
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0: não atende

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

7 a 9: atende bem

1ø: atende com

excelência

QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COI'IUNICAçÃO

ggQUSjIJg_X3 Criação dê texto para site

Cnitérios Graduacão MÉDIA lustificativa
a) Abrangência, pertinência, adequação e relevåncia das soluçöes
apresentadas;

b) Compreensão das informações contidas no item 2.1.1

suBo{rEslTo 2: Crlação de texto pðna redes soclais

Gnaduacão MÉOIA lustlficativacriténios

a) Ëntendimento sobne o objetivo de comunicação digital exposto no iten

b) Entendimento sobre o público alvo e a linguagem a sen utj.lizada;

c) Abrangência, pentinência, adequação e relevânci"a das soluções
apresentadas.

suBot ESITO 3; Criação de gif animado

Gnaduacão MÉDIA lustlficativacriténios

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

b) Entendimento demonstnado, juntamente com criatividade, a utilização
ferramentas/técnicas atuais e conhecimento en nelação quanto ao
público alvo e linguagem aplicável ao veÍculo a que se destìna.

SUBoUESITO 4: Acompanhamento de tema em vefculo onllne

JustificativaCritérios Gnaduacðo MÉDIA

a) Conhecimento e clareza demonstnados no nelatório apresentados;

b) EntendÍmento quanto ao tema e sua relação quanto à atuação do Poden

Executivo Estadual;

c) Abrangência, perti.nência e nelevância da solução apnesentada
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Justificativa da Ava1iação da Pnoposta Técnica

LiCitANtE: BEHEMOTH INTELIGÊNCIA PARA OS NEGóCIOS LTDA. (BBI.SOLUTIONS)

Relativo conhecimento e cLaneza demonstrados no

Bom entendimento quanto ao tema e sua nelação quanto à

atuação do Poder Executivo Estadual;

Relativa abrangência, pertinência e relevância da
solução apresentada.

nelatónio aperesentados;

Não atendimento ao solicitado

Boa consistênci.a das relações de causa e efeito entre
o desafio nesolvido e a solução pnoposta;

Boa evidência de planejamento da solução;

Boa relevåncia dos nesultados obtidos;

Boa capacidade de sintese;

goa claneza e objetividade;

Boa cniatividade,

Tabela Própria
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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COI'IUNICAçÃO

SUEOUESITO 5r Acompanhamento de tena em redes sociais

Cnitérios Graðuacão 14ÉDIÂ lustlflcativa

a) Conhecj.mento e claneza demonstrados no relatónio aperesentados;

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

c) Abnangência, pertinência e nelevãncia da solução apresentada

5Ug0Ug5¡Ig---g: Composlção dos produtos ./ senvlços e custo

Critérios GPåduâcão MÉDIA lustificãtiva

Atendimento ao solicitado

QUESITO 2: RELATO DE AçÃO DE COÍiIUNICAçÃO DIGITAL

Relato de Ação de Comunlcação Digital

Critérios G¡âduacâo MÉDIA lustlflcatlvâ

a) consistência das relações de causa e efeito entre o desafj.o
resolvido e a solução propostaj

b) Evidência de planejamento da solução;

c) Relevância dos nesultados obtidos;

d) Capacidade de sintese;

e) clareza e objetividade;

f) Cniatividade

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE ÍÉCNICA

QuåIlflcação da Êqulpe Îécnlca

Critérios Gnãdúäcåo MÉDIA lustiflcetive

:álcuIo anitimético conforme regras dos itens 3.6, 3.7 e 3.8
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