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Licitação Assessonia de Impnensa UNICOM - Conconrência na Ø4/2Ø2Ø - pnocesso SEGOV-pRC-2ø2ø/ø2927

Justificativa da Avaliação da proposta Técnica

LICI'I-ANTE: PARTNERS COÍIUNICAçÂO INTEGRADA LTDA.
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QUE5ITO ]: QUALIFICAçÃO DA EqUIPE DE PROFISSIONAI5

cát com båse nàs .egras dos itens 4.1ø e 4.11

CrltÉrlos

c) Relevåncia e pertinência dos itens apontados

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos;

Boå exposição com clareza e lógicå

Apresentou boa consistência na rel¿ção causa e efeito
entre problemã detectado e pnoposta de solucão

Demonstaou aesultådos con boa relevåncia e
pertinencia

9 ,4ø7 a 9 atende
medianamente

10 a 1l - atende bem

14 a 15 - atende com

excelênc ia

u: nao atende
1¿l-åtendemuito

00uco
4å6 atendepouco

¿) Lótica e clarezà da exposiçãoj

¡rÉDraGraduaçãoCrltérlos

QUESÌÎO 2: ANÁLISE OE tMAGElt OO CONTEúDO PUBLÌCADO E/OU VEICULADO Êt4 IORNAIS
E EMIssoRAs DE TELEVISÃo (anexo ItI)

b) Relevância e pertinëncia dos itens èpresentados com exercicio
criativo.

Boa 1ógica e clâreza då exposição

8oa relevåncià e pertinência dos itens àpresentados

s ,4ø

ø: não atende
1 ¿ 3: atende pouco

4¿6:atende
medi¿nèmente

7ãa-ãtendebem
9 è 1ø ¿tend€ com

€xcelénciã

a) Ldgica e clarezã de expos.ição;

lustlflcatlveilÉDrA6råduaçåoCritérlos

SUEO(ESIÎO 6: Plano de Ação - Identlflcacåo de rlscos à lnôget

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com exercicio
criàtivo

Boa lógica e clareza d¿ exposição

Boa relevânciã e pertinênciâ dos itens ãpresentados

ø: não atende
1 a 3: âtende pouco

4å6:¿tende
mediãnamente

7a8-atendebem
9 a 1ø - ¿tende com

â) Lógica e c1àTeza da exposição;
1r<ttçt.rtlv'ilÉDraGraduacãoCrltérlos

sUB{XrESlïO 5: Þlano de Açåo - Oportunidade de nldlð pqsitl,va

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende ben

5: åtende com

2,Aø

entae

SUB|'IIESITO 4: Plano de Ação - naterials å seren produzldos

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Rel.evância dos resultàdos apresentados;

Consistência das relacöes de cåusa e

a) Lógica e clèTezã da exposição;

Crlté.los

efeito entre problemâ detectådo e Dropostå de sol

Demonstnou resultados com aelativã relevãncia, alén
de agilidade e eficácia nas medidås propostås

Relåtivã exposição com clâreza e lógica
Apresento! aelativa consistência na nelàCão causa e

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: åtende com

Boa exposição com clareza e lógicã
Apnesentou boa consistência na nelãcão causå e efej.to
entre paoblemà detectado e proposta de solução

Demonst.ou resultãdos com boa ¡elevância
Demonstnou boã ãgilj.dade e eficácia das medidas

3,2ø

entne e

gUgUEgEgl: Plano de Ação - Ações a sereE desenvolvldãs pela contratad¿

d) Agilidade e eficácia das medidãs adotadãs

c) Relevåncia dos aesultados apresentados;

Crltérlôs

a) Lógicâ e clåreza da exposição;

dãs relações de c¡usã e efe

1 a 3: atende oouco
4a6-atende

medianamente

7a8-atendebem

9 a 10 : atende com

s ,4ø
de

SUmrÉsfTO 2: Plano dê Ação - Estraté8la de Relaclonaoento c6 a ¡lldla

d) Agilidåde e eficácia das nedidas adotadas

c) Relevånciå dos resultados ap.esentados;

b) Consístència dês relãções de cãusa e efeito entre problema e

a) Ldgica e clarezã dã exposição;

Deoonstaou .esu1tådos com boå reÌevância, a1éû de
agilidade e eficácià das medidas ãpresentadas.

8oa exposição com clåreza e lógicã
Apresentou boa consistência na aelação cãusa e efeí
entre pnoblemå detectãdo e proposta de solução

øi não ètef,de
1al-atendepouco

4ã6: åtende
medianãmente

748-¡tendebem
9 a 1ø: atende com

5 ,4ø

SUBOnEStfO 1: Racloclnto 8áslco

Boa relevància dos nesultados apresentadosc) Relevåncia dos aesultãdos apresentãdos.

Crltérlos

a) LóBica e cl¿rez¿ de exposiçào;

de causã e efeito entre problemã eb) Consistên Apresentou boa consistënciå na aelåção causa e

entre problema detectado e proposta de soluçåo

8oa exposiçào con clareza e l.ógica

QUESITO 1: PRoPOSIA PARA O lÉt'tA DO EXERCÍCIO CRIATM

]OSEANE GONCÂLVES MLI-"AN.


