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lustificativa da Avaliação da propostã Técnica

LICITANTE: ATTACHÉE DE PREssE COMUNICAçÃO LTDA.

(

?-'j .-.. . .., -.1.:*

labela Próp¡iå4.r4NAde0asregrås dos itens 4.1ø e 4.11Cálculo åritimético cof, base

QUESITO 3: qUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISsIONAIS

rÉDrÂCrltér1os

c) Relevåncia e pertinênciå dos itens apontados

b)Claneza, concisão e objetividade dos textos

8oa exposição con c1âreza e lógica

Apreseñtou boa con(isão, clãrezã e objetividade dos
textos ãpnesentados

oenongtrou boê relevåncia e pertinència dos itens
apontâdos

9,4ø

ø: nåo atênoe
1ãl-atendeñuito

4a6 åtendepouco

7 a 9 atende
frediãnamente

1ø ã 1l - atende ben

14 a 15 - ãtende com

excelênciâ

ã) Ldgica e cl¿rezà då exposiçãoj

Gr¿duâCão trÉoracritérloç

DE I¡{ITGEII DO CONTEUDO PUELICADO E/OU VEICULADO €M ]ORNAISQUESITO 2: ANÁLISE

r)Ê EIiIISSORAS DE IELEVISÃO (ANCXO II

1 â l: àtende pouco

4à6:ãtende

7a8-atendeben
9 à l0 atend€ con 80â relevàncìå e pentinênciã dos iteñs ãp¡esentados

6,4ø

Boa lógica e clere¿å da exposição

SUS(ITESTTO 63 Plano de Ação - Identlficecão de rlscos à imågem

9: não¿) Lógic¿ e clâreza de expoçiçào;

Crl.térlos

b) Relevåncia e pertinência dos itens âDresentâdos com
exercÍcio criåtivo.

Boâ relevånciâ e pertinência dos itens åpresentâdos

6,4ø

Boã lógica e c1ârezå da exposição

Crltérlos

SUEOUESTTO 5: Plano de ACão - Oportunidãde de midia posltlva

0:a) Ldgica e clâreza dà exposiçào;
I â l: atende pouco

4a6:ãtende

7a8-ãteñd€ben
9ã10-åtêðdê.Õn

b) Relevância e peatinêncià dos itens ãpnesentados cof,
exercício criåtivo-

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: âtende com

3,2øa

Cî¡tértoi

d) Agilidade e eficácia dâs medidâs adotàdas

c) Relevànciã dos resultâdos apresentadosj

b) Consistência dås nelações de cãusâ e efeito entre problema

a) Lógica e cla.eza da exposiçåo;

Denonstrou resultâdog com ótimâ relevãñcia, ålém de
ótima ågilìdade e eficácia nas ñedidas propostås

ótiña exposiçào com cÌareza e tógicå
Apreseñtou ótin¿ consistência na retãcão cãuså e efeito
entre prôblena detectado e proposta de sot!ção

SUSOI ESflO 4: Plano de Ação - ¡lateplals a senem produzldos

1 a 2: etende pouco
entne problema

2ø

b

a) Ldgica e clarezå da exposiçào;

d) Agilidâde e eficácia das medj.das adotãdas

c) Relevância dos resultados apnesentãdos;

Ações a setem desenvolvldas pela contrãtada

ø: não åtendê

Crlté.lor

consistènciâ das relações de causa e
de

3 a 4: atende

5: atende com

Demonstrou resultâdos com ótimâ relevânciâ, além de
ótime agilidãde e eficáciâ das medidâs propostas

otima exposiçào com clâreza e lógicã

ap¡esentou ótinâ consistència na retaçåo de causã e efeito
ent.e problema dete<tãdo e pnopostá de sotuCão

SlrEürÊSrTO 33 Plano de Ação

SUBOTÉSITO 2: Plano de Ação - Estratégta de Rêlacionanerlto cm a Êtfdla

1 a 3: ãtende oouco

4a6-atende
nediânâmente

7ã8-atendebem

9 à 1ø : âtende coñ

6,2ø

a) Ldgicå e c1àrezà då exposiçãoj Boa expo9ição con cla.eza e Iógica

Crité.l.os

d) Agi.lidãde e eficácia das medidàs âdotadas

c) Relevância dos resultados ãpresentados;
oemonstrou aesultâdos cofr boa relevânciå, além de boâ
agiLìdade e eficácia das medidas epresentadas.

b) Consistência das nelàçôes de câuså e efeito entne problema
e oroposta de solução àpresentadâj

Ap¡esentou boâ consistêncià nã reLãção de cãusa e
efeito entre pnoblema detectâdo e proposta de soluçáo

ø: não åtende
1a3-atendepouco

4å6: atende
mediånafrente

7a8-atendebem
9 a 1ø: âtende comc) Relevâñcj.a dos nesultados âpaesentàdos

câus¿ e

a) Lógicâ e c1àreza de exposição;

entaedas

Crftérlot

6,2ø

SUBOIJES¡TO 1: Racl.ocfnto Básico

Apresentou boe relevânciâ dos resultãdos

Boa exposição coñ clåreza e lógica

Ap.esentou boa conslstênciå nã ¡etação causa e efeito ent.e
probleña oetectãdo e proposrå de sojJcào

QUESIÍO 1: PROPoSTA PARA O TEÍ{A DO EXERCÍCrO CRrATrvo

AGUADO


