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I
lustificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICITAilTE! ATTACHÉE DE PRESSE COI{UNICAçÃO LTDA.

labela Própria4,L6Notedegas
Cá1cu1o arltinétlco com bãse ñas regras dos ltens 4.1ø e
4.71,

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIOI{AIS

c) Relevåncia e pe.tl.nÊncia dos itens apontados

b)Cla¡eza, concisão e objetivldade dos textos;

Ótima exposlçåo con clarêzã e lógicã

Apregentou ótina concisão, qLareza e objetlvidade
textos apnesentådos

Deoonst¡ou ótima relevånciã e pertlnência dos itens
apontados
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1a3

14 a 15 - atende coñ
excelència

7 a 9 atende
mediãnenente

10 e 13 - atende befi

atende outto
DOUCO

atende pouco

a) Lóglca e clarezà da exposlção¡
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b) Relevåncia e pertlnência dos itens apresentãdos con
exerclcio criativo.

Ótira lógtca e clareza da exÞosicão

otiña aelevåncia e perti,nê¡cla dos ltens

7,øø

1 â 3: atende poüco

4¿6:¿tende
dieneEente

7a8-atendebeñ
9 ð 10 åtende coú

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevåncla e pertinência dos ltens apresentados com
exercicio criatlvo.

Boa lógicä e clãrezð da exposlção

Boa ¡elevåncia e peftlnêrcíâ dos itens apresentados

6,6ø

1 a 3: atende poúco

4a6:¿tende

7å8-åtendèbe¡
9 ¡ 10 - åtende com

a) Lógica e clareza da exposLção;

d) Agtlidade e eficácia das medldas adot¡das

c) ReIevåncla dos resultðdos apresentados;

b) Consistência das reLações de causa e efej.to entre
problena e proposta de solução apcesentada;

ôtiña exposlção <om cLãre¿a e lógicã
Âpresentou ótim¡ consistencia na aelação causa e
efeito entae problefia detectado e propost¡ de

oeûonstrou resultados coñ ótidã ¡elevåncia, alén de
ótima agllldade e eficácla nas nedidãs propostas

),4ø

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende con

a) Lógica e clareza da exposiçâoi

d) AgiUdade e efl.cácia das nedidas adotadas

c) Relevåncla dos nesultðdos apresentadosi

b) Conslstêncla das relãçôes de causa e efelto entre
problema e proposta de solução apresentadaj

Ótiña expogição com cla¡eza e lógica

Apaesentou ótlma conslstêncla nâ nel,¿ção de
efeito entnè probleña deteqtado e paopostà

oemonstaou aesultados com ótioa relevãncia, alén de
ótlne agllldade e eflcácie das nedldas propostas

3,2ø

0: não âtende

1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende

S: ãteñde com

a) Lóglca e cl.areza da exposiçãoj

d) AgÍlidåde e eficácia das medldas adotadas

c) ReIevåncia dos resultados apresentados;

b) Consistêncla das relações de causa e efeito entre
pnobl.ena e proposta de sol!ção apresentadaj

Boa exposlção <om <1a¡eza e lógicâ

Apresentoo boa conslstência na relação de causa ê
efelto entre problema detectâdo e proposta de solução

Demonst.ou nesultados com boa relevåncia, ä1,éñ de boã
agtlldãde e efl.cácia das nedidðs ap¡esentadas.

61 8ø

1 a 3: atende oouco

4e6-ateñde
nedianemente

7a8-ãtendebem

I a 1g : etende coñ

a) Lógicð e çLareza da exposiçåoj

c) Relevåncla dos resultðdos ãpresentados

causa e

Boa €xposlçåo cff clareza e l.ógica

Apresentou boa conslstèncla nå ¡e¡ôçåo cðúså e efelto entr€
p¡obleÉ detectado e paoposta dê soluçåo

Apaesentou boe relevånc1à dos resu¡tados

616ø

ø: não ðtende
1a3-ateñdepouco

4a6¡ atende
ñedlãnamente

748-atendêbeñ

a) Lógtca e clareza de exposlção;

QUESTTO 1: pRopoSTA PARA O TEfitA DO EXERCiCIO CRIAITVO
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