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Justificativa da AvaLiação da pnoposta Técnica

LICITANTE: PRIDEA COITTUNICAçÀO LTDA.

fabela Própria

lustlflcativa

QUESITO ]: qUALIFICAçÀO DA EQUIPE OE PROFISSIONAIS

4,ø5Notadeøà5base nàs regras dos itens 4.1ø e 4.11

r.{ÉDraCritérlos

c) Relevånciå e pertinència dos j.tens apontados

b)Clareza, concisão e objetlvidade dos textos;

Excelente exposição com claneza e lógica

Apresentou consistência na relação causa e efeito
entae problenå detectådo e propostå de solução, de
fonmà excelente.

Demonstrou resultados con excelente aelevånciâ e
pertinência

t4,øø

0: não àtende
1a3-atendemuito

00uco
4a6 àtendepouco

7 a 9 åtende
mediànãfiente

10 à 13 - atende bem

14 a 15 - atende com

exce 1ên c ia

a) Ldgicè e clåreza da exposicãoj

ilÉDraGraduaçãocrlté¡los

QUÊ5ITO 2: ANÁLISE OE Î¡tAGEtl OO CONTEúDO PUELÍCAOO E/OU VEICULAOO Eü IORNAIS
E EMISSoRAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

ø: não àtende
1 a 3: åtende pouco

4å6:atende
mediãnåmente

7a8-atendebem
9 ¿ 1ø atende com

9,4ø

Crlténios

¿) Lógicå e clareza de exposiçåo;
Excel.ente lógicã e clarezå da exposição

lustiflcatlva

Excelente relevånciè e pertinência dos ltens
àpresentados

SUB(ruESlfo 6: Plano de Ação - fdentlfj,caçåo de nlscos à lna8en

b) Rel.evância e pertinênciã dos itens apresentados con exercicio
cciativo.

Ótimã relevãncia e pertinència dos itens

otima lógicð e clareza da exposição

Crlténlog

SUB0i|ESÌTO 5: Plano de Ação - oportunldade de nldlð posltlva

atendeøla) Lógica e clareza dã exposiçãoj

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados con exencÍcio
criativo.

1 å l: atende pouco

4a6:åtende
medianamente

7ã8-¿t€ndebeñ
9 a 1ø - ¿tende cm

ø: não åtende

1 è 2: atende pouco

I ã 4: atende bem

5: atende con

4,6ø

ent re

St 8ü,ÊSITO 4l Plðno de Açåo - ¡,taterlals a serer produzLdos

d) Agilidãde e eficácia dãs medidãs adotãdàs

c) Relevåncia dos resultados apresentadosj

Crltérl,os

a) Lógica e c1årezã da exposição;

relacöes de causa e

Demonstrou resultados com ótima relevânciå, a1ém de
ãgilidade e eficácia nãs nedidas propostas

ótina exposição com clåreza e lógica
Apresentou ótima consistência nã relação causa e
efeito entre p.oblema detectado e proposta de so1

0: não atende

1 a 2: åtende pouco

I a 4: atende

5: atende coft

a) Lógica e clareza dà exposição;

4,4ø

e

Crltérios

SU8{tuESllO 3: Plano de Açåo - Ações a sered desenvolvldãs pela contratadð

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevåncia dos resultãdos apresentados

de causå e efeito

Demonstrou ótif,a àgilj.dade e eficácia das medidãs

ótina exposição com claneza e lógica

Apresentou ótima consistènciã na aelação causä e
efeito entre problema detectado e paoposta de

Demonstaou resultådos com ótima relevánciâ

8,80
de

g!!4ESEg-e: Plano de ÀGão - Estratégfð de RelàGionaoento cm a ttÍdta

d) Agilidade e eficácið das medidas adotàdàs

c) Relevância dos aesultãdos apresentadosj

b) Consistència dãs relåçöes de causa e efeito entre ÐrobÌeñã e

Crltérlos

ã) Lógica e clareza dã exposição;

efeito entre pnoblema detectãdo e proposta de

7ã8-atendebem
9 a 10 : âtende com

1 å 3: atende oouco
4a6-âtende

mediånanente

Demonstrou nesultados com ótimå nelevåncia, àlém de
agilidade e eficácia das medidas ap.esentadas.

ótima exposição com cÌàreza e lógica

Apresentou ótima consistência nã relåção cãusa e

ø: não åtende
1ã3-åtendepouco

4å6: àtende
mediånanente

7a8-ãtendebef,
9 a 1ø: atende com

Ótina exposição com cl.aaeza e lógica

Apresentou ótima consistència nâ relação causa e
efeito ent¡e problemã detectado e proposta de sot

Ótímå relevåncia dos resultados apresentados

a ,4ø

crltérlog

SlrS(lrEslm l: Raclocinio 8ástco

e causa e efeito entre pnoblema eb) Consistência dãs nelações

c) Relevåncia dos resuLtados ãpresentðdos

a) Lógicâ e clareza de exposição;

quEsITo 1: PRoposTA PARA O fEüA D0 EXERCÍCÌO CRIATM
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