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Justificativa da Avaliação da pnoposta Técnica

LICITANTE: A4 HOLOFOTE COMUNICAçÃO LTDA.

4. l.l. T¿be1à PrdpniàNotadeøa5
CáÌcuÌo aritimético com base nas negnas dos itens 4.1ø e

crltérlos

3,99

QUE5ITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

ffÉDn

c) Relevância e pe¡tinência dos itens apontãdos

b)Cla.eza, concisão e objetividade dos textos;

Excelente exposição com clareza e l,ógica

Apresentou excelente conci5ão, c1¿reza e objetividade
dos textos

Demonstrou excelente .elevãncia e pentinénci¿ dos
itens apresent¿dos

t5,øø

ø: nào åtende
1ã3-atendemuito

oouco
4à6 atendepouco

7 a 9 atende
mediånåmente

10 a 13 - atende bem

14 a 15 - atende com

excelência

a) Logica e cla.eza da exposiçåo

üÉoraGradu¿çåoC¡ltérlot

DO CONTEUDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EIil ]ORNAISQUESITO 2; ANÁLISE DE IÍíAGEI{
E EI4ISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

ø: não àtende
1 ¿ 3: ålende pouco

4a6:àtende

7a8-àtendebed
9 ã 10 àtende cof,

9,8ø

SUBqJESfTO 6: Plano de Ação - Identificação de niscos à imageíl

Excelente lógi.ca e c1åreza då exposição
a) Lógica e clãreza de exposiçào;

Cîltérl.o5

Ëxcelente relevåncia e pertinência dos itens
ãpresentados

b) Relevãnciå e pertinência dos itens ãpresentàdos com
exencicio caiativo.

9,8ø

Crltérlos

StB(l.lESIlO 5: Plano dê Ação - Oportuntdade de mldia posltiva

Excelente lóEica e clanezâ da expogj.ção
å) Lógica e clareza da exposição;

Excelente reÌevância e pe.tinênciã dos itens
apresentãdos

1 ã l: âteñde pouco

4a6:åt€nde

7â8-atendebem
9 a 1ø - atende con

b) Relevância e pertinênciè dos itens apresentados com
exencÍcio criativo-

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 â 4: atende bem

5: àtende com

Excelente exposiçâo com claaeza e lógica
Apresentoù excelente consistèn<la na retàção causa e efeito
eñtre problerâ detectado e p.opostâ de solução

Demonstrou resultàdos com excelente relevãñcia, além
de excelente ågilidade e eficácia nas medidas
propostas

CrlténIos

5,Øø

SIBoITESITO 4: Plano de Açåo - ,laterieis a seren produzidos

a) Lógicâ e clareza da exposição;

d) Agilidade e eficácia das medidas èdotadas

c) Relevância dos resultados apresentados;

b) Consistência das relações de causa e efeito entne
aoadeenâ e

SlßûrE9IfO 3: Plano de Ação - Açðes a serefi desenvolvldas pela contnatada

Ótif,a exposição com clãreza e lógica

Apresentou ótimã consistênciã nâ relãcão de causã e
efeito entre problem¡ detectado e proposta de solucão4,6ø

ø: não åtÊndê

CrttéÊlos

entadosRelevânciâ dos resultãdos â

1 ã 2: atende pouco

a) Lógica e claneza da exposição

i.dade e eficácia dãs medidas adotadãs

I a 4: ãtende

b) Consistència dès relaçôes de causa e efeito entre
p.oblema e p.opostè de solução âpresentâda;

oemon9trou aesultados com ótimå reÌevåncia, a1ém de
ótina agilidåde e eficãcia dås medidâs adotadãs

SIBCUESIÎo 2: P¡åno de Ação - Estpatégla de Relacionamento €on a üÍdia
Crttér16

9,6ø

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadås.

a) Lógica e cìareza da exposj.ção;

c) Relevåncia dos result¿dos ãpresentados.;
sol.ucão
Demonstrou result¿dos cod excelente relevância, além
de excelente agi.lidade e eficácia das ñedidås

ExceÌente exposição com clarezà e lógica
Apnesentou excelente consísténcia na relação de
e efeito ent.e problemâ detectado e pnoposta de

7ã8-atendebeñ
9 a 10: àtende coß

1 å 3: ãtende oouco

4ã6-atende
nediånãmEntp

b) Consistênciã dâs nelaçöes de c¿usa e efeito ent.e
problena e proposta de solução ap.esentadai

0: não atende
1a3-atendepouco

4â6: åtÊnde
ñedianamente

7à8-åtendebem
9 ¿ 1ø: atende com

Apresentou excelente lógica e claneza de exposição

apresentou excel€nte conslstênciâ nå .etâcão de (ausã e
efeito ent.e problenã dete(tâdo e prcposta de solução

Apresentou excel,ente nelevånciã dos resultådosc) Relevåncia dos resultados apresentados

9,6ø
de causa e

a) Lógicâ e clareza de exposição;

entre

Cd.térlos

SIFdTESITO 1: Raciocfnlo Báslco

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEi.IA DO EXERCÍCIO CRIATIVO
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