
&
-L: iirr¡: :q :.rÀlj ¡r t! r¡¡ rl

jf:n¡t¡rr r¿¡7.!t:,!
uþNt ota*uúdgo

Licitação Assessonia de Impnensa UNICoM - Conconnência ne ø4/2Ø2ø - Processo SEGOV-pRC-2ø2ø/ø2927

Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COIIUNICAçÃO LTDA.

Jo,ro*, Gn6't*'ta
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Tabela Própria3,94Notadeøasbase nas regrãs dos itens 4.7ø e 4.71cá1cu1o

lustiflcãt1vaGFaduaçåo MÉDIACritérlos

QUESITO 3: QUALIFICAçÀO DA ÉQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Releváncia e pentinènciã dos itens apontãdos

b)Clareza, concisão e objetividade dos textosj

Ótimå exposição com clanez¿ e lógica

Apresentou ótimå consistência na relação cåusa e

efeito entre problemå detectado e proposta de solução

Demonstrou .esultados com ótimå .eleváncia e
pentinéncia

17,4ø

ø: nao ¿tende
1a3-åtendemuito

DOU CO

4¿6 atendepouco

14 a 15 - åtende com

exc elê nc ia

7 a 9 atende
medianamente

1ø a 1l - atende ben

è) Logica e clarezå då exposição;

riËD¡AGraduaçåoCnltérLos

QUESITO 2: ANÁLIsE DE I¡'IAGEI'I OO CONTEÚDO PÚBLICADO E/OU VEICULADO EI.¡! ]ORNAIS
E EI'IIISSORAS DE TELEVTSÃO (Anexo III)

b) Relevância e pertinência dos itens åpresentados com exencicio
criativo.

Boa lógica e clareza da exposicão

8oå relevância e pertinência dos itens åpresentados

6 ,6ø

ø: não àte¡de
1 a l: ¿tende pouco

4a6:ðtende
medi¿namente

7a8-âtendebem
9 a 10 atende com

à) Lógicã e c1àrera de exposiçào;

fustlflcãtlvã6raduacão trÉDrACritérios

SUBOTESITO 6: Pl,ãno de Ação - Identlflcðção de rlscos å lnage¡

b) Relevånciã e pertinëncia dos itens apresentados com exercÍcio
cniåtivo.

8oa lógicà e clareza då exposição

Boã re1€våncia e pertinência dos itens ãpresentados

6 ,6ø

ø: não ¿tende

1 a 3: ¿tende pouco

4ã6:atende
fredi¿nânente

7ã8-alendebem
9 a 7ø ãtende com

a) Logica e cIàTezà dâ exposiçào;

6rãduâ.ãô [ÉDTÂC.ltérlos

5q!@EEIMI: Plðno de Ação - oportunldðde de nídlð posltlva

d) Agilidade e eficãcia dâs nedidas ãdotadas

c) Relevåncia dos resultados ãpresentados;

b) Consistêncià das refações de causa e efeito entre probl.ema e

orooosta de solucão àDresentâdã:

ótimð exposicão com clareza e lógica
Apaesentou ótima consistência na Telação cãusa e

efeito entre problema detectado e propostã de solução

DemonstTou nesultados com ótif,å relevånciã, ãlém de
atilidade e eficácia nas ûedidas propostàs

1,4ø

ø: não atende

1 a 2: åtende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com

a) Lógicä e clarezå da exposição

lústlflcatlvã14ÉDraGråduàçãoCritérlos

9!lgguE!!f!l_4: Plðno de Ação - lt¿terlais ô sered produzldos

d) Agilidãde e eficáciã das nedidãs adotadas

c) Relevânciã dos resultados ðpresentados;

n.ônô<tâ de sôlu.ãô åñrÞ<êñtãdã:
b) Consistência das relações de cèus¿ e efeito entae problema e

Otima exposicào com cla.eza e lógica
Apaesentou ótima consistênciå na relação causð e

efeito entre problema detectado e proposta de solução

Demonstnou nesultãdos com ótima relevância
oemonstnou ótimà agilidade e eficácia dâs medj.das

3 ,4ø

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

I ã 4: atende bem

5: atende com

a) Lógi.ca e cl.areza da exposiçåo;

lu3ttft.¡ttv¡r,tÉDrac.aduacãoCnltérlos

SUBOiESIIO 3! Plano de Ação - Ações a seren desenvolvldðs pelà contratada

d) Agilidade e eficáciå das medidãs adotadas

c) Relevâncía dos resultados apnesentados;

b) Consistência dðs relações de causa e efeito entre problema e
orooosta de solucão aoresentada:

Ótima exposicão cor cfdre¿a e logica

Apresentou ótimã consistënciå na aelação cãusà e

efeito ent.e problema detectado e proposta de solução

Def,onstrou aesultðdos com óti.ma relevância, além de
ågilidade e eficácia das nedidãs ap.esentadas.

7,6ø
7a8-atendeben

9 a 1ø : atende com
ov.ôtÂñ.i l

ø: nao atende
1 ã 3: atende Douco

4ã6-atende
medi.ananente

a) Lógica e claaezã da exposição;

GFâduâaão rÊDtaC.ltérios

!g!gqEE!U: Plano de acão - Ertratéglð de Relaci.onaEento con a ¡lfdia

c) Relevånciã dos resultados apaesentados.

orôôôctå dê çôlr.ãô ãnrF<êntådå:
b) Consi.stênciâ das relações de causa e efeito entre problema e

Boa exposi.çåo com c1a¡ezà e lógicå

Apresentou boã consistência na relâçào causa e efeito
entne pnoblema detectado e proposta de solução

8oa relevåncia dos resultådos apresentados

6,6ø

ø: não atende
1ål-atendepouco

4å6: atende
medianarente

7a8-atendebem
9 a 1ø: atende con

â) Lógica e cla.eza de exposição;

1D<t{fl.¡llvåüÉDrÂGredúecãocrltérl.os

Ir¡{XJESITO l: Raclo€inlo 8áslco

QUESITO 1: PROPoSfA pARA O fEl{A DO ÊXERCÍCIO CRIATM

]OSEANE GONCALVES


