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LICITANTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: HELIA FIGUEIREDO

46
TOTAL DE

Ass. :

ouEsITo 1: PROPoSTA PARA O TÊilA DO EXERCÍCIO CRIATM (ø a 5ø pontos)

SUEOiESTTO 1: Rãclocfnlo Báslco

a) Lógica e clâreza de exposiçåo;

b) Consistência dâs relãçôes de causâ e efeito entre desafio
e propostà de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultãdos apaesentados

Not¿iláximâ:øâ10

ø: nâo âtende
1 a 3: âtende pouco

4 å 6: atende nediãñâmente
7 å 8: ètende bem

g å 1ø: åtÞndÞ .^ñ ê!.êlôn.ir

5

su8olrÉsfTo 2: Pleno de Ação: Estrãtégla dê Relaclonamento cm a l,lfdla

å) Lógica e cl¿rezâ de exposiçãoj

b) consistência dàs relâções de causa e efeito entre desãfio
e proposta de solução apresentãda;

c) Releváncia dos resultados aprêsentados;

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

Nota¡áxima: øã1ø

ø: ñão atende
1 â 3: atende pouco

4 a 6: atende nediânâmente

7 à 8: âtende bem
9 ã 1ø: atende com excelência

6

Sgo!ES,!!l_3¡ Plano de Ação: Ações a serên desenvolvldäs pela cont¡etada

å) Lógicâ e c1âreza de exposição;
b) Consistência dâs relåçôes de causâ e efeito entre desâfio
e proposta de solução apresentada;
c) Relevância dos aesultados apresentãdos
d) Aeilidade e eficáciã das medidås ãdotâdâs-

NotâMáxima:0å5
ø: não atende

1 å 2: atende pouco

3 a 4: ãtende bem

S: âtÞndÞ .ôñ ÞY.êlôn.i:

5g90gEM_.!!: Pläno de Ação: f4aterlais a serem produzidos

a) Lógicâ e clereza de exposiçàoj

b) Consistência das reLações de càusâ e efeito entre desafio e
proposta de solução apresentãdã;

c) Relevânciâ dos resultados âp.esentãdos;
d) ACilidãde e eficácia das medidâs adotãdas

Notå|lárinà:0¿5
0: não ãtende

1 a 2: ¿tende pouco

3 a 4: atende bem

âtende com excê1ên.iå

3

SUBOITES¡TO 5: Oportunldede de nfdia posltlve

ã) Lógica e c]ârezå de exposiçãoj

b) Relevåncia e pertinência dos itens âpresentados com a

atuação do órgåo descaito no €xeTcÍcio caiativo

NotaXaximà:øâ10
ø: não atende

1 a 3: atende oouco

4 ¿ 6: atende f,edianamente
7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende coñ excêlênciå

6

SugoUES¡TO 5: ¡dentlffcação de Flscos à lmagen

â) Lógica e c1àrezâ de exposição;

b) Rel.evância e pertinènciâ dos itens apresentados com a
âtuação do órgão considerado no exercício criãtivo.

Notâiláximå:0å10
ø: não atende

1 à 3: atende oouco

4 a 6: atende medianamente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende com excelênciâ

6

ouEsrro 2: aNÁLrsE DÍaRrA DE rf'lacEf'l Dg coNTEúDo puBLrcADo E/ou vErcuLADo Er'l loNArs E EMrssoRAs DE
TELEVISAo (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

à) Logicã e c1ãTezã de exposiçào;

b) Clareza, concisão e objetividade dos textosj

c) Relevåncie e pertinênciå dos nesultådos àpresentados

\ot¿Háriilâ:AaÌ5
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende mediananente

1ø a 1l: åtende bem

14 a 15: atende com excelència

tt

ouEsITo 3: oUALIFICACÂO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

CáÌculo âritimético com bâse nas regrâs dos itens 4-Iø e o.IL Notal4áxima;0a5 s,øø
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LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COI4UNICAçÃO LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: HËLIA FIGUEIREDO

45,94 I

TOTAL DE

Ass

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEÍ|IA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø A 5ø PONTOS)

SlrBdrESIfO 1: Racloclnlo Básfco

â) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistência dãs relâçöes de causa e efeito entre desafio
e propostâ de solução apnesentãdâ;

c) Relevânciå dos resultados apaesentådos.

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende mediânamente
7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelênciå

NotàMáxinà:øà1ø

6

SUBdJESITO 2: Plano de Ação: Est¡atéglâ de Relacionanento €on a tddla'

a) Lógica e cla.eza de exposição;

b) Consistênciâ dås neÌações de causð e efeito entre desãfio
e proposta de solução apresentadâj

c) Rel.evància dos resultados apresentâdosj

d) Agilidade e eficácj.a das medidãs àdotadãs

Notaùláximà. 0¿10

ø: não atende
1 a 3i atende pouco

4 â 6: åtende mediânañênte

7 â 8: atende bem

9 â 1ø: ãtende com excelência

7

sUBotËSffO 3: Plano de Ação: Açöes a sepen desenvo!.vidas pela contpatada

a) Lógicã e cl¿neza de exposiçåoj
b) Consistênciå das relações de causa e efeito entre desafio
e proposta de sol.ução apresentada.;

c) ReLevåncia dos resultâdos apresentados;
d) Asilidâde e êfì.á.iå rlåq ñêdidâ( ãdÕfãdã<

Notàmáxima:0a5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

<' ¡tÞñda .^ñ Áv.êlêñ.i:

3

SUEOTESITO 4: Plano de Ação: ¡laterlais a serm produ¡idos

a) Lógicâ e clareza de exposição;

b) consistência das relãções de causa e efeito entre desãfio e
pnoposta de solução ãpresentâdâ;

c) Relevância dos resultados apnesentados;

d) Asilidade e eficáciå das medidãs adotadas

NotãXáximè:0a5
ø: não âteñde

1 â 2: atende pouco

3 a 4: âtende bem

åtende com pxcÊlôn.iâ

3

SUSoITESITO 5: Oportuñidade de mfdiå posltlva

è) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Relevânc1å e pertinêncía dos itens apaesentados com â

atuâção do óngåo descrito no exercÍcio caiâtivo
9 â 1ø: atende com excelêncià

\oaaffáxímå:a¿lø
ø: nào atende

1 â 3: atende oouco

4 a 6: atende dedianamente
7 a 8: àtende bem

6

SUSOIJESITo 6: Identlflcação de rlscos à lnagen

a) Lógicà e clareza de exposição.;

b) Relevância e pentinênciâ dos itens apresentados com a
atuàção do órgão consideaãdo no exercício caiativo.

¡lotaMáximatøã10
ø: não àtende

1 å 3: ãtende oouco

4 a 6: âtende medianãmente

7 a 8: åtende bem

9 a 1ø: atendê com excelència

6

OUESITO 2: ANÁLIsE DÍARIA DE IMAGEI'I DO CONTEÚDO PUBLICADo Ê/oU vEIcULADo Ëf'I ]oNAIs E EmIssoRAs
DE TELEVISÃO (Anexollr) (ø a 15 pontos)

¿) Lógicà e clarez¿ de exposiçáo;

b) Clarezã, concisão e objetividade dos textosj

c) Relevåncia e pertinência dos resultados apresentados

Notai¡áximå:øâ15
ø: não àteôde

1 à 3: atende nuito pouco

4 e 6: àtende pouco
7 a 9: åtende mediânamente

Lø a 13: atende bem

14 a 15: åtende cofr excelênciå

11,

ouESrTo 3: oUALIFTCACÃo DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimético com bâse nas regTas dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáxi.ma:øas 3,94
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LICITANTE: FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA

MEMBRO DA COMISsÃO: HELIA FIGUEIREDO

TOTAL DE

Ass

ouEsrTo 1: PRoPoSTA PARA O TEMA pO EXERCÍCIO CRTATIVO (ø a 5ø pontos)

SUB{, ESITO 1: Raclocinlo 8ásl.co

â) Lógica e clanezâ de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre desâfio e
propostâ de solução apresentada;

c) Relevåncia dos .esultados àp.esentados

Notaüáxinå:Aa1ø

ø: não atende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: atende medianãmente
7 a 8: atende bem

9 ã 10: atende com excelència

5

SUEo|rES¡TO 2: Plano de Ação: Estratégla de Relacionanento con a fitfdle

à) Ldgicâ e clarezã de exposiçào;

b) Consistência dãs rel¿çôes de causa e efeito entre des¿fio e
proposta de solução apresentada;

c) Re1evância dos resultados ãpresentados.;

d) Agilidade e eficácia das nedidås ãdotadas

Notaüáxlm¿: 0aLø

ø: não atende
1 â l: atende pouco

4 ã 6: atende nedianâmente

7 a 8: àtende bem
9 â 1ø: atende con excelênciâ

5

SUBoUESITO 3: Plano de Ação: Ações a ser€m desenvolvldas pela contrãtãda

å) Lógica e clareza de exposicão;
b) Co¡sistênci¿ das relaçôes de câusâ e efeito ent.e desafio e
proposta de solução apresentâda;
c) Relevância dos resultados apresentados;
d) Agilidede e efi.á.iå riaç mêdidã< âdñtâdâ<

Notailáxiilã;0a5
ø: não atende

1 a 2: åtende pouco

3 a 4: ateñde bem

5: åtende coñ Þx.plên.iâ

3

SUBOUESITO 4: Plano de Ação: fitaterlals a seren produzldos

a) Lógica e clarezâ de exposição;

b) Consistência das relãções de causa e efeito entre desafio e
propostâ de solução àpresentada;

c) Relevância dos resultâdos åpresentâdos;
d) Agilidade e eficácia das nedidãs âdotadas

NotaMáximâ:øa5
0: nåo atende

1 â 2: atende pouco

I å 4: atende bem

5: åtende com ercelên.ie

3

SUBOUESTTO 5: Oportunfdade de nidla posltiva

a) Lógicâ e clarezà de exposiçào;

b) Relevânciâ e pentinênciâ dos itens âpresentados com â
atuàção do órgão descrito no exercício criativo

9 a 1ø: âtende com excelência

NotaMáxinâ:0¿10
ø: não atende

1 a 3: âtende oouco

4 à 6: âtende mediânâñente
7 â 8: åtende ben

5

SUEoUESITo 6: Identlfl.caçâo de Fiscos à lnagen

a) Lógicå e clareza de exposiçãoj

b) Relevância e pertinêncià dos itens apresentàdos cof, a

àtuàção do óngåo considerådo no exercÍcio criativo.

Noia14áxinìa:øa10
ø: não åtende

1 å 3: atende oouco

4 ã 6: atende mediânâmente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende con excelênciã

5

OUÉSITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM D9 CONTEÚDo PUBLICADo E/oU vEIcULADo Em ]oNAIs E Ef'IIssoRAs DE
TELEVISAO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

a) Lógicâ e cl¿reza de exposiçàoj

b) Clarezâ, concisão e objetividãde dos textos;

c) Relevåncia e pertinência dos resultados apresentådos

NotâHáxìilâ:0¿15
0: nåo àtende

1 å l: åtende ñuito pouco

4 â 6: åtende pouco
7 a 9: âtende mediananente

10 a 1l: ¿tende ben

14 ã 15: atende con excelênciå

1ø

ouEsITo 3: oUALIFTCACÃO pA EQUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritlmético com bâse nas negnas dos itens 4.1ø e 4.!! Nota¡4áxima:øã5 4,ø3
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LICITANTE :

IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO
ESTRAfÉGICA LTDA,

|\4EMBRO DA COMISSÃO: HELIA FIGUEIREDO

68,95
TOTAL DE

Ass

ouEsrTo 1: PRoPoSTA PARA O tEüA DO EXERCÍCÍO CRTATIVO (ø a 5ø pontos)

SguEgqql: RaclocfnloBáslco

a) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Consistência das relaçôes de câusa e efeito entre desafio
e proposta de solução âpresentada;

c) Relevânciâ dos resultados ãpresentados

NotaNaxrmå:øàIø

0: não atende
1 ã 3: atende pouco

4 ¡ 6: atende medianaf,ente
7 à 8: atende ben

9 a 10: atende com excelênciã

Lø

SUg{IrESIÎo 2: Plano de Ação: Estretégta de Relacloname¡to con e ilfdla

a) Lógicà e clâ.ezã de exposiçãoj

b) coñsistência das relações de causå e efeito entre desafio
e pnoposta de solução apnesentada;

c) Relevåncia dos aesultådos apnesentãdos;

d) Aeilidade e eficácia das nedidas adotadâs

ilotâMáximà: øa:lø

0: não atende
I a 3: atende pouco

4 a 6: atende mediânâmente

7 ã 8: atende bem

9 a 1ø: âtende com excelência

tø

SUBOUESITO 3: Pl.ano de Ação: Ações a seren desenvolvldas pelã contretade

â) Lógica e clareza de exposição;
b) coñsistência das relações de causa e efêito entre desâfio
e proposta de solução apnesentðdå;

c) Relevânciâ dos nesultados åpresentãdos.;
d) Aeilidade e eficácia dâs nedi.lãç ådôtâdâç

NotåMáxlma:øâ5
ø: não atende

1 a 2: âtende pouco

3 a 4: åtende ben
ç' ¡fêñdÁ .^n ow.ô1Âñ.ì.

5

5

à) Lógica e clãnezã de exposição;

b) Consistêôcia.ias relâções de causã e efeito entne desafio e
pnoposta de solução âp¡esentadãj

c) Relevânciã dos resultados apnesentâdos;

d) Aeilidade e eficáciã das medidas ãdotådas

Notâl{áxìma:ø¡5
ø: não âtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelênciã

5

SUBOUESITO 5: oportunldade de nfdta posltlva

à) Lógica e clàrezã de exposiçãoj

b) ReÌevância e pertinência dos j.tens apresentâdos com à
âtuâçâo do órgão descrito no exercicio criâtivo

Notã¡låximã: Aà1ø
0: não âtende

1 a 3: atende ooúco

4 a 6: ãtende mediànamente
7 a 8: åtende beñ

9 a 1ø: atende com excelência

9

SUEOITESITO 6: Identificação de riscos à lmågem

à) Lógicå e cl¿.ezâ de exposiçãoj

b) Relevância e pertinência dos itens åpresentados com à

atuação do o.gão considerâdo no exercÍcio criativo,

NoiaMáxim¿:øat0
ø: nåo atende

1 â 3: åtende oouco

4 ã 6: ãtende nediânâmente

7 å 8: atende ben
9 a 10: atende com excelència

tø

ouEsrro 2: aNÁLrsE DÍARTA DE Í'IAGEM Dg coNTEúDo puBlrcApo E/ou vÊrcuLADo Et'l loNArs E EMrssoRAs
pE TELEVTSAO (Anexollr) (ø a 15 pontos)

¿) Ldgica e c.l¿.eza de exposicãoj

b) clareza, concisåo e objetividade dos textosj

c) Relevânciå e pertlnênciå dos aesultådos ¿presentados

Not¿¡1áxiila:¿¿15
ø: não atende

1 â 3: atende nuito pouco

4 å 6: atende pouco
7 å 9: atende medianamente

1ø a 1l: åtende ber

14 â 15: âtende com excelènciå

15

ouEsITo 3: oUALTFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo anitimético com bâse nas regrås dos itens 4.Lø e 4.II Notãi!áxima:øã5 4,95
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LICITANTE: PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA

MEMBRO DA COMTSSÃO: HELIA FIGUEIREDO

37,98
TOTAL DE

Ass. :

l

ouEsITo 1: PRoPOSTA PARA O TEüA DO EXERCÍCIO CRIATM (ø a 5ø pontos)

SUB(XrÊ5XTO 1: Raclocfnlo Báslco

a) Lógicã e cfareza de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados

{otafláxinâ:ø¿1ø

ø: não atende
1 a 3: ãtende pouco

4 a 6: ãtende medianamente
7 ã 8: âtende bem

9 a 1ø: atende con excel.ênci.¿

5

SUBoIJESITo Z: Plano de Ação: Estratégla de Relactonar¡ento com a, ilfdla

a) Lógica e cla.eza de exposição;

b) Consistênciå das relações de causa e efeito entre desâfio
e propostâ de solução apresentèdà;

c) Relevåncia dos resultãdos apresentados;

d) ACilidâde e eficácià dàs medidas adotadãs

NotaMáxìmã: øâ1ø

ø: não ateñde
1 a 3: atende pouco

4 â 6: atende mediânâmente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelênciå

5

SUBOUESITO 3: Plâno de Ação: Ações a serem desenvolvldas pe!.a cotÊratada

ã) Lógicå e claneza de exposição;
b) Consistênciâ das relãções de cãusà e efeito entre desâfio
e proposta de solução apresentadã;
c) Relevâñcia dos resultados apnesentados;
d) AeiÌidåde e eficáciå das medidâs ãdotàdås.

NotâMáximå:øã5
ø: não ¿tende

1 â 2: atende poúco

f a 4: atende ben
5: âtêndp .ôñ Þv.ÞìÂñri,

3

SUBOITESITO 43 Plano de Ação: ¡ilatêrlals a seren produzldos

a) Lógíca e cLåreza de exposiçåo;

b) Consistência das relâções de causã e efeito entre desafio e
proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados àpresentados;
d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

Notaùláximã øas
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: åtende com ercelên.iå

2

SUBOUESITO 5: Oportunldade de mfdla positlva

a) Lógica e cIàreza de exposição;

b) Relevância e pertj.nência dos itens apresentados com a
atuação do órgão descrito no exercÍcio criâtivo

9 ã 1ø: åtende com excelência

Nota¡láximã:øa1ø
ø: não atende

1 â 3: atende ôouco

4 â 6: atende mediânamente
7 a 8: âtende bem

5

SU8oUÊSITO 63 Identtflcação de niscos à lnagen

à) Lógicå e cl¿.ezâ de exposiçãoj

b) Relevância e peatinência dos itens åpresentàdos com a
åtuação do óngão consideaado no exeacício criåtivo.

itotaù1áximã:A¿1ø
ø: não ãtende

1 â f: âtende oouco

4 a 6: atende medianàmente

7 à 8: atende bem

9 a 1ø: atende com excelênciâ

5

ouEsrro 2: ANÁLrsE DÍaRra DE TMAGEM Do coNTEúpo puBlrcaDo E/ou vErculApo EM JoNArs E Et'trssoRAs
DE TELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

¡loràìláxiila:4a15
ø: não âtende

1 a 3: atende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 à 9: atende mediânåmente

1ø â 13: atende bem
c) Relevância e pertinência dos resultados apresentâdos

à) Lógicå e cla¡ezâ de exposiCão;

i
I

I
14 a 15: åtende com excelènciâ

9

ouEsITo 3: ouALrFrcacÃo DA EourpE DE pRoFrssIoNAIS (ø a 5 pontos)

CálcuÌo aritimético com base nas regras dos itens 4.Iø e 4.!L NotaMáxima:øa5 3,98
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LICITANTE: PRIDEA COMUNICAçÃO LTDA,

MEMBRO DA COMIssÃO: HELIA FIGUEIREDO

TOTAL DE

ouEsITo 1: PRoPOSTA PARA 0 TEMÂ DO EXERCÍCIO CRIATM (ø a 5ø pontos)

SITBOiESITO 1: Recloc¡nlo Báslco

a) Ldgica e clàreza de exposição;

b) Consistência das relâções de câusa e efeito entre desafio
e propostà de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultados ãpresentados.

Notålláximâ: ââ lø

ø: não âtende
1 a 3: ãtende pouco

4 à 6: atende nediànamente
7 a 8: atende befr

I â 1ø: âtpndê .ôñ pt.Þlôn.iâ

8

5UBoi¡ESITO 2: Plano de Ação: Estnatégla de Relaclonamento con e ttfdla,

å) Lógica e clarezà de exposiçào;

b) Consístêncià das relàções de causa e efeito entre desåfio
e proposta de solução apresentadâj

c) Relevância dos resultâdos ãpresentados;

d) Agilidade e eficácià das medidas adotadas.

¡lotåMáxima: øa10

ø: não atende
1 a 3: ãtende pouco

4 â 6: ãtende nedianamente

7 a 8: âtende bem

9 å 10: atende com excelência

9

SIBOITESITO 3: Plano dê Ação: Açôes a sereñ desenyolvidas pela contratada

a) Lógica e clareza de exposição.;

b) Consistênciã dâs relações de câlsa e efeito entre desafio
e proposta de solução apresentàdaj
c) Relevânciâ dos resultãdos apresentados;
d) AoilidådÞ ê êfi.i.iå då< ñÞdidr< ¡¡^t:¡.<

NotalYáxima:øas
ø: ¡ão åtende

1 a 2: atende pouco

3 â 4: atende ben
5: ãtêndê .ôñ Þr.Þlêñ.iâ

4

SUBOUÉSIÌO 4: Plano de Ação: ¡,lateFlals a serem produzLdos

â) Lógica e c.Là¡ezâ de exposicãoj

b) Consistência dås reÌãçôes de causa e efeito entre desèfio e
proposta de solução apresentåda;

c) Relevânciâ dos nesuÌtâdos apresentãdosj
d) Asilidàde e eficáciâ das medidas âdotadas.

Notãllaxìna:Aa5
0: não âtende

1 a 2: âtende pouco

3 a 4: atende bem

5: ãtende com excelência

4

sug{rltÉSIfo 5: Opontunldade de nÍdle postttva

ã) Lógicã e cÌãreza de exposição;

b) Relevância e pe.tinênciã dos itens ãpresentados com ã
âtuaçåo do órgâo descrito no exencício caiåtivo

9 a Lø: ètende com exceÌènciâ

Nota¡áxim¿:øâ1ø
ø: não atende

1 a 3: atende oouco

4 a 6: atende medianamente
7 â 8: atende bem

9

SUBOTESTTO 6i ldentlficação de riscos à imagem

a) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Relevåncia e pertinência dos itens apresentados com a
atuação do órgão considerado no exercício crietivo.

\orâiláxima:âa10
ø: não atende

1 å l: âteñde Douco

4 å 6: atende mediånamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: àtende con excelência

9

ouEsrro 2: aNÁLrsE DiaRrA DE TMAGEi'I Do coNTEúDo puBLrcADo E/ou vÊrculADo EM loNArs E EMrssoRAs
DE TELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

â) Lógica e clàreza de exposiçào;

b) C1àreza, coñcisão e objetividade dos textos

c) Relevånciã e pentinência dos resultados ãpnesentados

NotãIáxiila:ør15
ø: não âtende

1 a 3; atende muito pouco

4 a 6: àtende pouco
7 å 9i atende medianãmente

18 â 13: åtende ben

14 a 15: âtende com excelênciã

L4

ouEsrTo 3: oUALTFICACÀO pA EOUIPE pE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

CáìcuÌo âritimético com bãse nas regnas dos itens 4.Lø e 4.!I Notat4áxima:øa5 4,ø5
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47,88
LICITANTE: VFR SERVIçOS OE COMUNICAçÃO EIRELI

I"IE¡4BRO DA COMISSÃO: HELIA FIGUEIREDO

TOTAL DE

Ass. :

OUESITO 1: PROPOSIA PARA O TEI'IA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø A 5ø PONTOS)

SUBoUESlfo 1: Raclocinio Báslco

a) Ldgica e clareza de exposiçãoj

b) Consistência das relðções de cåusa e efeito entre desafio
e proposta de solução apnesentada;

c) Relevânciâ dos resultados àpnesentâdos

llotåiláximå:0a:Lø

ø: não ãtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: ãtende mediananente
7 ¿ 8: ateñde bem

9 â 1ø: åtendê cof, px.êìên.iã

7

SUB(XTESrIO 2: Plano de Ação: Estratégla de Relaclonanento com a llfdla

å) Lógica e clareza de exposição;

b) Conslstência dâs relàções de càusa e efeito ent.€ desãfio
e propostà de solução ãpresentadåj

c) Releváncia dos resultados âpresentâdos;

d) ACilidade e eficáciã das f,edidâs ådotadas

NotâIáximå: aà1ø

ø: não atende
1 â 3: atende pouco

4 a 6: atende medianåmente

7 â 8i atende bem

9 è 1ø: âtende com excelência

7

SUB{tUESITO 3: Plano dê Ação: Açôes a seneñ desenvolvldas pe:.a contratada

e clareza de

b) Consistência dãs relações de causa e efeito entre desafio
e pnoposta de solução ap.esentadã;
c) Relevância dos resultados ap.esentãdos;
d) AÊilidade e eficãc iâ dâs mÞdìdâç ãdôtådã<

NotaMáxinà:0à5
ø: não atende

1 a 2: àtende pouco

3 a 4: åtende bem

5: ãtendp .ôm êr.elêñ.iâ

3

SuBolrEsrlo 4: Plano de Ação: ilaterlals a seren produzidos

a) Lógica e cla.eza de exposiçào;

b) Consistênciâ das nelâções de causa e efeito entre desafio e
proposta de solução âpresentèdâj

c) Relevância dos resultados ãpresentâdos;
d) Agilidade e eficácia das medidas ãdotadas

Notalláxira:0¿5
ø: não atende

1 ã 2: âtende pouco

I â 4: àtende ben

5: atende com excelênciâ

3

SUBOT ESITO 5: Oportunldade de mfdla poslttva

a) Ldgica e clâreza de exposiçåo;

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados com a
atuãção do óngão descnito no exercício criativo

Not.rMáximâ:øa1ø
ø: nåo atende

1 â 3: àtende Douco

4 a 6: atende medianamente
7 ã 8: atende bem

9 a 10i atende con excelência

7

SUBOIJESIÍO 63 ldentlflcação de rlscos å lmagem

à) Lógica e cla.eza de exposiçàoj

b) Relevância e pertinência dos itens âp.esentados com a
atuação do óngão considerado no exencicio cniàtivo.

NotaMáxiùa:øã1ø
ø: não atende

1 ã f: åtende oouco

4 a 6: atende medianamente

7 å 8: atende bem

9 â 1ø: åtende com exceÌênciå

6

OuE5rro 2: aNÁLrse oÍ¡nl¡ o¡ trre¡fi og cour¡úDo puslrcaoo e/ou v¡¡cuLnpo em ¡or,¡nrs ¡ e¡4tssonas
DE TELEVISÃO (Anexollf) (ø a 15 pontos)

å) Lógicâ e cla¡eza de exposição.;

b) Clàrezâ, concisão e objetividade dos textos;

c) Rel.evância e pertinènciâ dos resultados apresentados

NotaMáxiilaiø¿15
ø: não åtende

L a 3: åtende nuito pouco

4 å 6t âtende pouco
7 a 9: âtende f,ediânamente

10 a 13: atende bem

14 a 15: atende com excelênciå

tt

ouEsITo 3: oUALIFTCACÀO DA EOUIPE pE PROFISSTONAIS (ø â 5 pontos)

Cálculo àritimético com bàse nas regaês dos iteñs 4,Iø e 4.L! Nota¡4áxima:øa5 3,88


