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Justificativa da Avaliação da pnoposta Técnica

LTCITANTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

f¿beIå PropriàNotâde0a5 4,54
Cálculo anitimétj.co com base nas negras dos itens 4,1ø e

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

C.1térlos

c) Relevåncia e pertinência dos itens âpontados

b)clareza, concisão e objetividade dos textos

Ótimã exposição coñ clareza e lógica

Apresentou ótimã concisão, cla.eza e objetividåde dos
textos

Demonstrou ótima relevånci¿ e pertinênciå dos j.tens
apontados

1r,øø

ø: não ðtende
1à3-atendemuito

4a6 atendepouco

7 ¿ 9 atende
mediànåmente

1ø ã 13 - åtende bem

14 ¿ 15 - atende com

excelènciã

a) Lógj.ca e clareza da exposição;

rÉoH6.aduaçãoCritérlos

QUESITO 2: ANÁLISE DE IIIAGEM DO CONTEÚDO

E EI{IS5oRAS DE ÍELEVISÃO (Anexo III)
PUBLICADO E/OU VEICULADO E¡I ]ORNAIS

Ótimå.elevåncia e pertinència dos itens åpresentados

7,8Ø

Ótimå lógica e clånez¿ da exposição

Crltédos

SUBdTESITO 6t Plano de Ação - Identificação de riscos å inagen

ø:a) Lógica e clareza de exposição;
I â l: åtende pouco

4a6:àtende

7a8-¿tendebem
9 å 1S åtende com

b) Rel.evância e pe.tinência dos itens apresentados con
exercício cniativo.

0: não åtende
¡ å l: âtende pouco

4¿6:ãtende

748-¿tendebefr
9 å 19 - ãtende con ótima relevâncj.a e pertinêncj.a dos itens ¿pres

7,4ø

Ótima LóÊica e cla.ezå da exposição

Crltérlos

SUB(ITESITO 5: Plano de Ação - oportunidade de nfdie positiva

a) Lógica e cIa.ezã dê €xposição;

b) ReIevånciã e pertinência dos itens ãpnesentados com
exercÍcio criativo.

4,2ø

d) Agilidade e eficácia das medidas adotâdas

c) Relevância dos aesultados apaesentadosi

Crltérlos
a) Lógica e cl¿reza da exposição;

b) Consistênciâ dãs relaçôes de causã e pfeito entre
de

não åtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: ãtende bem

5: ¿tende com

Demonstrou resultãdos com ótina relevància, ã1én de
dtimâ agilidade e eficácia nâs medidas pnopostas

ótima exposição com clareza e 1ógicâ
Ápresentou ótinå consistènclâ nã .etãção de cåusâ e efèito
e¡t.e problenå detectàdo e proposta de sotuçåo

SUB(IJESûO 4: Pleno de Ação - ilãterial,s a seren produzl,dos

ø: não atende

1 a 2: âtende pouco

3 â 4: atende

5: atende cof,

4,4ø

Açðet a senem desenvolvl.das pela contnatada

d) Agilj.dade e eficácia das medidas adotadas

c) Rel.evância dos result¿dos apresentados;

CFlté¡1o5

a) Lógicâ e clareza da exposição;

b) Consistência dês relações de causa e efeito entre
de

Denonstrou re9u1tãdos cor ótimå .elevånciår âlém de
ótima agilidade de eficáci¿ das medidås ådotadãs

Ótim¿ exposiçâo com clârezà e lógica

Ap.esentou ótif,a consisténcla nã reìãção de cãuså e efeito
entre problenå d€tectado e p.oposta dê sotução

S¡rBOt ES¡IO 3r Plano de Açåo

SUBq,ËSÍO 23 Plano de Ação - Estnatégia de Rela€tonamento com a ilidia

1 å l: atende oouco

4å6-atende
nedi¿namente

7ã8-atendebeñ
9 a 1ø : atende con

7,4ø

Crlté.l,os

d) Agilidade e eficácia das medidas adotsdas.

a) Lógica e clareza dè exposição;

c) Relevåncia dos nesultados apresent¿dos;

efeito entre problema detectâdo e proposta de

Demonstrou ¡esultados coñ ótima nelevância, ålém de
dtima agilidâde e eficáciâ dãs medidãs apresentðdãs.

Ótifiâ exposição com clareza e lógicå

Apresentou ótima consistência nã relação de causa e
b) Consistência das.elações de câusa e efeito entre
problema e p.oposta de solução apnesentadaj

0: não ãtende
1al-atendepouco

4a6: atende
medianåmente

7å8-atendebeñ
9 ¿ 1ø: atende comc) Relevànciâ dos resultâdos apaesentados

7,2ø
to entrecausa e

ótima exposicão cof, c1årezå e fógicâ
sb

Apresentou ótimà .elevåncia dos resultados

¡) Lógica e cÌåreza de exposição;

Crltérlos

apr€sentou ótlna consistènci¿ nâ .elação de câuså e efeito
entre problemâ det€ctado e proposta de sotução

SlrdlrEsrfo 1: Raclocinio Báslco

QUESITO 1: pROpoSfA PARA O TEtitA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

ÂGUADÔ LOS

¡


