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Licitação Assessoria de Imprensa UNICoM TRANSPORTES - Concorrência ne Ø2/2Ø21 - Processo ne ø581/2ø21

lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

I.ICITANTE: AT]'ACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA.

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O 'I'EMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

sUBOJESITO 1: Racio€ínio gásicÕ

crlté¡10s Graduacão r'tÉora lustificãtive
a) Lógica e clareza de exposição;

b) conslstencra das relaçoes de causa e efeito entre problema
e DroDosta de solucão aonesentadã:

c) Relevância dos resultados aptesentados

ø: não atende
1ð3-atendepouco

4ã6: ðtende
medianamente

7å8-atendebem
9 a 1ø: atende com

7,2ø

Ótimå exposição com clareza e lógica

Apaesentou ótima consistência na nelação causa e
efeito entne pcoblema detectado e p.oposta de solução

Apresentou ótima relevância dos resultados

SUBOTESITO 2: Plano de Ação - Estnatégia de Relacionamento com a MÍdia
C¡lténios Grãdråcão üËÐla

a) Lógica e claneza da exposição;

b) Conslstência das relações de causa e efelto entre problena
e p¡oposta de solução apresentada;

c) Relevåncia dos nesultados aptesentados;

d) AgilÌdade e efÍcácia das nedidas adotadas

ø: nao atende
1 a 3: atende oouco

4a6-atende
mediånânente

7a8-atendebem

9 a 1ø : ôtende com

7,øø

Ótima exposicão coñ clareza e lógica

Apresentou ótimå consistênciã na relação de cåusa e
efeito entre p.oblema detectådo e p.oposta de soluçåo

Demonstaou resultados com ótimã relevância, além de
ótima agilidâde e eficácia das medidas apresentadas

SUBoI'ESfIO 3: Plâno de Ação - Ações a seren desenvolvidas pela contnatada

C¡ltérlos Grãduãcão ilÉDTÁ

a) Lógica e clareza da exposição;

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

c) Relevåncia dos result¿dos apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não atende

1 a 2: ãtende pouco

I a 4: atende

5: atende com

3,2ø

Ótima exposição com clãrezå e lógica

Apresentou ótina consistêncià na refåçào de causa e
efeito entre problema detectàdo e proposta de soluçåo

Demonstaou resultados com ótimã relevãnciã, além de
ótimã agilidâde e eficácia das medidas propost¿s

SU8ûJESITO 4: Plano de Ação - Materiais a sêrem ppoduzidos

Critérios 6aaduãcão ¡,IÉDIA lrstiçt.ârlvå
a) Lógica e clarezã da exposição;

b) Consistência das relaçoes de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada;

c) Releváncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

0: não ãtende

1 ã 2: ãtende pouco

3 a 4: atende beû

5: ãtende com
ov.ê1 ôñ.ì .

3,4ø

Ótimå exposicão com clareza e lógica
Apresentou ótima consistência na relação causa e
efeìto entre p.oblema detectado e proposta de solução

Demonstrou resultådos com ótima relevânciå, além de
ótima agilidade e eficácia nas medidas propostas

SUSOTJESITO 5: Plano de Ação Opontunidade de midia positiva
crltérlos 6raduacão I'4ÉDTA lustificetive

a) Lógica e claneza da exposição;

b) Re]evância e pertinência dos i.tens apresentados com

exercício criativo

ør não atende
1 a 3: atende pouco

4a6: atende
nedian¿nente

7¿8-ãtendebem
9 a 1ø - atende com

7,8ø

Ótima lógicà e clãTez¿ da exposição

Ótima relevâncià e pertinência dos itens åpresentðdos

SUBqrËstTO 63 Plano de Ação - Identificação de niscos à imagern

Crltérlos Graduaçåo I.,tÉDIA lustificatlva
a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevância e pertinência dos ltens apresentados com

exencÍcio cnlativo.

ør iåo atende
I a 3: atende pouco

4å6: atendê
nediânãmente

7¿8-åtendeben
9 â 1ø ãtende con

7,øø

Ótima lógica e clareza da exposição

Ótima nelevånc1ã e pentinência dos itens åpresentados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EMTSSoRAS DE TELEVISÃO (Anexo rII)

C.iténios ilEDIÂGràduação

a) Lógica e clareza da exposição;

b)C]¿reza, concisão e objetividade dos textosj

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

ø: nao atende
1.a3-¿tendemuito

oouco
4a6 atendepouco

7 a 9 atende
medi,anamente

1ø a !3 - atende bem

14 å 15 - atende com

excelência

3.ø,øø

Ótima exposição com cla.eza e lógica

Apresentou ótima concisão, c1å.ezå e objetividade dos
textos apaesentados

Denonst.ou ótima relevâncla e pe.tínência dos itens
apontådos

QUESTTO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

lústlficåtivàCrltérios MÉDIAG.aduação

Cálculo aritimético con base nas regras dos itens 4.Lø e 4.LI Notãdeøå5 3, 84 Tabela Própriå
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