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Licitação Assessoria de Imprensa UNICOM TRANSPORTES - Concornência ne ø2/2ø21 - Processo ne ø581/2ø2t

lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE: APPROACH COÞIUNICAçÃO INIEGRADA LTDA.

tlx<*t¿('*.ø¿^t'

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUBOUESITO 1: RâciocÍnio Básico

C.itérios sÉnrÀ

a) Lógica e clareza de exposlçãoj

o) Lonslstencla das nelaçoes de cauSa e efet.to entre problema
p nnônôçtâ dê çô1r,.ãô ânrêcênt:dâ:

c) Relevância dos resultados apresentados

ø: não atende
1¿3-ãtendepouco

4a6: atende
nedianaûente

7å8-åtendebem
9 a 1ø: atende com

8,6ø

Ótlnà exposição con clareza e lógica

Apresentou ótimå consistência na re1åção de causã e

efeito entre problema detectado e pnoposta de solução

Apresentou ótima relevância dos nesultados

SUEOUESITO 2: Plano de Ação - Estratégla de Re¡.acionanento com a I'lídia

Critérios Grâduecão tÉÕta lu<ttfi.ãtì va

a) Lógica e clareza da exposição;

b) consistênci.a das relações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução ãpresentada;

c) Relevância dos resultados apnesentadosj

d) Agi.lidade e eficácia das medidas adotadas

ø: nao atende
1 å 3: atende oouco

4a6-atende
medianamente

7a8-atendebem
9 a LO : ãtende con

8,øø

Ótima exposição com clareza e lógicà

Apresentou ótina consistêncla nã relação de €ausa e

efeito entre problema detectado e proposta de soluçåo

Demonstrou resultados com ótima relevância, além de
ótima agilidade e eficácia das medidas apresentadas

SUBqTESITO 3: Plano de Ação - Açôes a serem desenvolvidas pela contratada

C.ltérlos

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre pnoblema
e pnoposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não atende

1 a 2: åtende pouco

3 a 4: atende

5: atende com

4,8ø

Ótima exposição com clareza e 1ógica

Apresentou ótima consistência na relação de causa e

efelto entre problema detectado e proposta de solução

Def,onstaou resultados com ótima relevância, além de
ótima agilidade de eficácia das medidas adotadas

SUBOUESTÍO 4: Plano de Ação - Materiais a sêren produzidos

Crlté.1os MÉDrÂ

a) Lógica e clareza da exposição;

b) consistência das nelaçoes de causa e efeito entne pnoblema
e proposta rle solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

0: não atende

1 å 2: ãtende pouco

3 a 4: atende bem

5: åtende com

4,4ø

Óîimã exposiçáo com clårezå e ldgica

Apresentou ótima consistência nå relaçåo de c¿us¿ e

efeito entre problema detectado e proposta de solução

Demonstnou resultados com ótima relevância, a1én de
ótima agllidade e eficáciå nas medidas propostas

SUBOUESITO 5: Plano de Ação - oportunidade de mÍdia positiva

Critérios Greduâcãô tfDfa Itrstiltcâiive

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Relevåncia e pertinêncla dos itens apresentados com

êxêncício cnietivo

ø: não ãtende
1 a 3: atende pouco

4a6:atende
medianåmente

7a8-ateñdebem
9 a 1ø - atende com

7,2ø

Ótlma 1ógica e clareza da exposição

Ótima reÌevãncia e peatinênc1ð dos itens apresentðdos

SUBOT ESITO 6: Plâno de Ação - Identificação de niscos à lmagem

Crité.los GFãduãcãô MÉDrÂ lùstificât1vã

a) Logica e clareza de exposição;

b) Relevåncia e pertinência dos itens apresentados com

exercÍcio criativo.

øi não ãtende
1 a 3: ¿tende pouco

4a6:atende
nediånåmente

7aA ¿tendebem
9 å 1ø ¿tende com

8,øø

Ótima lóeica e clareza da exposição

Ótima relevâncla e pertlnência dos itens apaesentados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEI'I DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EI'l JORNAIS

E E¡4IsSORAs DE TELEVISÃO (Anexo III)
Graduação MÉDIACritérios

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

b)Clareza, concisão e objetivldade dos textos;

c) Releváncia e pertinência dos itens apontados 14 a 15 - åtende com

excelência

ø: nao atende
1a3-atendemuito

oouco
4a6 atendepouco

7 a 9 âtende
medianamente

13,øø

Ótimð exposição con clarezå e lógica

Apresentou ótima concisão, clareza e objetividade dos
textos

Demonstrou ótima relevância e pertinência dos itens
apontados

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

Critérios 6.aduâção ¡IEDIA lustificetivà

Cá1culo aritimético com base nas regras dos itens 4.7ø e 4.71 Notådeøâ5 4,72 Tabela Própria
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