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Justificativa da Aveliação de pnoposta Técnica

LICITANTE: APPROACH COüUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.
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4,62 Tabela PróprlãNotådeøâç
Cálculo arltlmético con base nas regnås dos ltens 4.10 e

QUESIIO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

4.LL

c) Relevåncla e pentinência dos itens apontados

Ll,øø

E Efir¡ssoRÁs DE tElEvrsÃo
VEICULADO Efit ]ORNAISQUESTTo 2: DE Ifi'lAGEl,l Do

b)Claneza, concisão e objetlvidade dos textos;

a) Lógica e clareza da exposição;

Demongtrou ótfma rel.evåñcla e pertinència dos itens
apoñtados

7 à 9 ãtende
nediåhamente

10 a 13 - ãtende bem

14 ð 15 - atende com
excelència

ótima exposição com clareza e lógl.ca

Ap¡esentou ótiña concisão, clareza e objetivfdãde dos
textos

1a3-ãtendef,uito
oouco

4a6 atendepouco

b) Relevância e pertinência dos ltens ap.esentados con
exencÍclo crlativo.

Ótlña lóÊlca e clareuã dâ exposição

ótima relevånciâ e pertl.nênciâ dos ltens apresentados

8,øø

O: não åt.nde
1 ¿ 3i àteñde pouco

4¿6iatende
ñedienaûente

7â8-etendeben
9 e lg åtende <oñ

a) Lóglca e çla.eza de exposlção;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados con
exercíclo cniãtivo

ft1ña lógica e clã¡eza dã exposÍção

ótima relevånciã e pertlnêñcl.a dos itens

7,6ø

åtende
1 e 3: ateñde pouco

4¿6:etende
ñadienãúerte

7a8.ãtendebe
9 a 1ø - ãtende coD

a) Lógica e clareza da exposição;

d) Agllidade e eficácia das nedidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados

b) Consistèncla das relåções de causå e efeito entre
problena e pnoposta de sol.ução apnesentada;

ótlña exposição con cla.eza e lóglca
Apresentou ótimã consistênciã nã relação de causa e
efel.to entre problema detect¿do e propostã de

Denonstrou ¡esultðdos com ótlma relevåncia, alén de
excelente ãgllidade e eficác1a ¡as medldas propostãs

4,øø

9: não âtende

1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com

a) Lógica e clareza da exposição;

d) Agilfdade e eflcácia das medidas adotadas.

c) Relevåncla dos resultados apresentadosf

b) Consistênci.a das reläções de causa e efeito entre
problena e DroDosta de solucão aoresentada:

Ótina exposlção com cla.eza e 1ógica

Apresentou ótinâ conslstencia nã rê1ãçåo de causa e
efeito entre problenã detectado e propostã de solução

Deñonstrou rêsul,tados com ótlra relevåncla, além de
excel.ente ðgi1ldade de eficácla das nedidas adotãdãs

4,øø

e: nâo atende

1 ð 2: atende pouco

3 a 4¡ atendê

5: ðtende coñ

a) Lógica e claneza da exposiçãoi

e eficácla dðs nedidas adotadas.d)

c) Relevância dos resultados apresentados;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre
prcblema e proposta de solução åpresentadai

ftlma exposlção coD clarêzâ e l.ógl.ca

Apaesentou ótlfia conslstênciã na relação de causã e
efeito entre probleda detectado e proposta de

oeoonst.ou ¡esultados con ótima relevância, ã1,én de
ótloa agtlidåde e eficáclâ dãs nedldãs apresentådàs

7,4ø
7à8-àtendebem
9 â 1ø : atende com

1 a 3: atende Douco

4a6-atende
ñediañafiente

a) Lógica e clareza da exposiçãoi

c) Relevåncla dos resultados apnesentados

to entrecausã e

Ótina exposlção com clàrez¿ e lógica

Apresentou ótlna conslstèncla na rel,ação de causa e
efelto entre problema detectado e proposta de

Ap.esentou ótlna relevåncla dos resultados

7,4ø

0: não atende
1a3-atendepouco

4a6: atende
ñedlananente

7à8-atendebem
9 a 1ø: atende com

a) Lógica e clareza de exposição;

QUEsrTo 1: pRoPosTA paRA o TEfia Do ËXERCÍCIO CRIATTVO


