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Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

I-ICITANTE: IN PRESS ASSESSORIA DE I¡,IPREI!¡SA E COI4UNICAçÃO ESTRETÉGICA LTDA.

Jot<ç,*G4.1þh^4

labela Própria4,9tNotadeøå5cat*t"-r.l't.þto com bàse nas .eg.as dos itens 4.1ø e 4.11

lustlflcatlvåGnaduacão üÉDIACritérlos

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO OA EQUIPE OE PROFISSIONAIS

c) Relevâncla e pertinència dos itens àpontðdos

b)Clareza, concisâo e objetividãde dos textosj

Excelente exposiçào com clareza e lóeica

Apresentou consistèncià na relåção causa e efeito
entre problena detectàdo e propostà de soluCão, de
forma excelentÊ.

Demonstrou resultados com excelente relevånciã e

pe.tinênciå.

t5,øø

ø: nao alenoe
1å3-ãtendemuito

oouco
4å6 åtendepouco

7 a 9 atende
medianamente

Lø a L] - ãtende bem

14 a 15 - ãtende com

excelên ciå

è) Ldgicd e clãreza da exposiçåo;

G.aduação üÉDIAC.ltéFlos

QUESIfO 2: ANÁLISE DE II.IAGEH DO CONTEÚDO PUBLICAOO E/OU VEÎCULADO EI{ ]ORNAIS
E EüTSSORAS DE TELEVTSÃO (Anexo III)

b) Relevåncia e pertinênciã dos itens apresentãdos com exercicio
cri.ativo

Excelente lógica e clareza da exposição

ExceÌente relevåncí¿ e pertinência dos itens
ãpresentados

1ø,øø

ø: não ãtende
1 ã 3: atende pouco

4å6:àtende
mediånåmente

7¿8-atendebem
9 à 1ø atend€ com

a) Ldgica e cla.eza de exposiçáo.;

lùstlflcâtlvâGraduacão ttÉDraCritérlos

S!E9qEåII9_€: Plano de Ação - fdentlflcaçåo de rLsços à lnagen

b) Relevãncia e pertinênciå dos itens apaesentådos com exercÍcio
criåtivo.

Excelente l.ógica e claaèza da exposição

Excelente.eleváncia e pertinència dos itens
apresentados

9,6ø

ø: não atende
1 ã 3: atende pouco

4ã6:ãtende
mediènafrente

7ã8-atendeben
9 ã 1ø - åtende cm

a) Logicå e c1ãreza dd exposiçàoj

lustlflcàtlvåHÉDTAGcadu¡cãocrlté11os

SUqPESIfq!: Plano de Ação - Oportunldðde de nldr.a posltlva

d) Agilidade e eficáciã dês medidas ådotadas

c) Relevåncia dos aesultados ãpresentados;

b) Consistênciâ das relaçöes de causa e efeito entre problemð e
proDosta de solucão aDresentada:

Excelente exposicão com clareza e lógica
Apresentou excelente consistência na relação cåusa e
efeito entre problema detectado e proposta de solucãc

Demonstrou excelentes resultådos com relevåncia,
a]ém de ãgilidåde e eficáciâ nas medidås propostas

5,øø

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

I ã 4: åtende bem

5: atende com

a) Lógica e clarezã da exposj.çãoj

lu*tlt.ãt{vel.tÉDrÂGrãduacãoCrité¡los

SggUEg¡ÍL-e: Plano de ACão - ¡taterlals a sereo produzLdos

d) ACil.idède e eficácia das medidas adotadas.

c) Re]evânciâ dos resultados apresentãdos;

orôôôctå dP sôlr.;ô ãñrê<Þntãdå:
b) Consistênciå das.elaçöes de causa e efeito entae problem¿ e

Excelente exposição com clareza e lógica
Apaesentou excelente consistência na relação cåusa e
efeito entre problemð detectado e proposta de soluçã(
Demonstrou excelente relevância dos resultados
aoresentãdos
Demonstrou excelente agilidade e efj.cácia das medidas

5,øø

0: não åtende

I a 2: âtende pouco

3 a 4: atende

5: atende com

ã) Lögica e clareza da exposição;

6¡edúãcãô xÉD1ÂCnltérlos

!g!0UEq!I9jl3 Plano de Ação - Ações a sere6 desenvolvldas pela contratada

d) Agilidade e €ficácia dâs medidãs adotðdès.

c) Relevãncia dos resultados apresentados;

b) Consistência dås relações de câusa e efeito entae probleÍã e

DroDostã de solucão ãoresentådå:

Excelente exposição com clarezã e lógica

Apresentou excelente consistêncj,a na relação cåusa e
efeíto entre pnoblema detectado e proposta de soluçãc

Demonstrou excelentes resultados con aelevànciã, a1ér
de ågilidade e eficácia dãs medidãs ãpresentadãs, de
forma exceÌente.

7ø,øø

9 à 1ø : atende com
âv.ôl Âñ.i r

7a8-atendebem

0: não àtende
1 a 3: ãtende Douco

4a6-atende
mediånåmente

â) Lógicå e clanezã da exposição;
lustLflcatlvãG.aduacão nÉDraCrltérlos

5u!ggÊ59q3: Plano de Âção - Ëstnaté8la de ßel¿clqnaoento @ a tlidlð

c) Relevância dos aesultados ãpresentados

b) Consistênciã dès.elações de causa e efeito entae problema e
oaooosta de solucão aoresentàdå:

Excelente exposição com clarezã e 1ógice

Apresentou excelentc consistência na relãção càusa e
efeito entae problema detectådo e paoposta de soluçãc

Excelente relevåncia dos resultådos apresentðdos

!ø,øø

ø: não ¿tende
1a3-ateôdepouco

4a6: atende
mediananente

7a8-atendebem
9 ã 1ø: ¿tende com

ãY.ot åñ.i !

a) Lógica e claaeza de exposiçåo;

Itrcr{f{.¡ffuârêDrÂGreduecãoCfltérlos

g!!gQgEEIIq_!: RaclocfnloEáslco

QUESITO 1r PROPOSTA PARA O TEm DO EXERCÍCIO CRIATM

]OSEANE GONCALVES


