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Licitação Assessoria de Imprensa UNICoM TRANSPoRTES - Concorrência ne ø2/2ø21 - Processo ng Ø581/2Ø2L

lustificativa da AvaIiação da Pnoposta Técnica

LÎCITANTE: PRIDEA COMUNICAçÃO LTDA.
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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEItlA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUBqJËSITO 1: Raciocínio Básico

C.lté¡ios üÉDTÂ

a) Lógica e claneza de exposição;

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre problema
e DroDostã dê solúcãô enresentãale:

c) Relevância dos resultados apresentados

0r não atende
1af-ãtendepouco

4a6: atende
medianamente

7a8-åtendebem
9 a 1ø: ¿tende com

ov.ol Âñ.i ã

Lø,øø

Excelente exposição com clarezå e 1ógica

Apresentou excelente consistência na relação de cåuså
e efeito entre problema detectado e paopost¿ de

Apaesentou excêlente relevância dos resuntados

SUEOUESIÎO 2: Plano de Ação - Estnatégia de Relâcionamento com a Mídiâ

lustlficatlvãc.itér10s 6reduãcão ¡IÉDTA

a) Ldgic¿ e clareza da exposiçãoj

b) consistência das relações de causa e efeito entne pnoblema
e Drooosta de solucão aoresentadal

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

Lø,øø
7å8-ãtendebFm

9 a 10 : atende com
ôv.ôl Âñ.i i

ui nao atenoe
a 3: ãtende Þouco
4a6-atende

medlànamente

Excelente exposição com clareza e Ìógica
aPr creilLuu Jrd r crdçdu ue !du>d

:^:::l:" ""a* 
problema detectado e proposta de

Demonstrou resultados com excelente relevânciã, aÌém
de excelente agilidade e eflcácia das medidas
apnesentadas.

SUBqTESITO 3: Plano de Ação - Ações a seren desenvolvi.das pela contratada

Critérios flÉDTÂ lústl{{.å11vã

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentãda;

c) Relevânci.a dos resultados apnesentados;

d) Agilidãde e efÍcácia das medidas adotadas

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende con

5,øø

ExceÌente exposição com clãreza e lógica
Âpresentou exceÌente consistênciã na relação de causa
e efeito entre problema detectado e proposta de
sol u ção

Denonstrou aesultados con excelente relevâncið, a1ém

de excelente ågi1idåde e eficácia das medidas
propostas

S.UES,ES:IIq.!!: Plano de Ação - MateriaÍs a sene¡n produztdos

Crlté.1os

a) Lógica e clareza da exposi.ção;

b) Consistência das nelaçôes de causa e efeito entne problema
e proposta de solucão aonesentada:

c) Relevância dos ¡esultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

0: nåo åtende

1 a 2: atende pouco

f a 4: atende bem

5i atende com
ow.ol ân.ì ¡

5,øø

Excelente exposição com clareza e 1ógica

Apresentou excelente consistência na relação de causã
e efeito entre problema detectado e proposta de

Demonstroo resultados com excelente relevånciå, aLém

de excelente agilidade e eficácia nas medidas
propostas

:llgpE ¡TqJ: Plano de Ação - oportunidade de ñidia positiva
critér1Õs tÉDrÂ

a) Lóglca e clareza da exposição;

b) Relevância e pertlnência dos itens apresentados com

exêncício a¡iãtivo-

ø: não åtende
1 a 3: ãtende pouco

4à6iatende
nedianâñente

7ã8-atendeben
9 a 1ø - atende com

9,8ø

Excelente 1ógica e clarezå da exposição

Excelente relevância e pertinência dos itens
apaesentðdos

SUBOTESIIO 6! Plâno de Ação - Identificação de nlscos à imagem

Critérios Graduação iIÉDIÀ Justlflcatlva
a) Lógica e clareza de exposição

b) Relevância e pentinência dos itens apnesentados com
exercício criativo

ø: não atende
1 a l: atende pou.o

4ã6:atende

7a8-atendeben
9 ¿ 1ø atend€ com

Lø,øø

Excelente Ìógicã e clareza då exposição

Excelente relevånciã e pertinência dos itens
apresentados

QUESITO 2: ANALISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EMISSoRAS DE TELEVISÃO (anexo III)

r'rÉDrac.1té.los G¡ãduðcão

a) Lógica e clareza da exposição;

b)CÌareza, concisão e objetlvidade dos textos

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

øi náo ãtende
1al-åtendemuito

oouco
4â6 ðtendepouco

7 a 9 atende
medíånãmente

Lø a L3 - ¿tende ben

14 a 15 - atende com

excelência

L5,øø

Excelente exposição cof, cLareza e lógica

Apresentou excelente concisão, clareza e objetlvidade
dos textos

Demonstrou excelente relevância e pertinência dos
itens apontados

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DÉ PROFISSIONAIS

C.i.térlos 6.aduacão MÉDTA lustiflcâtiv¿

Cálculo aritimético con base nas regras dos itens 4.7ø e 4.lI Not¿deøa5 4,59 Tãbela P.ópria
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