
-'tr¡Ê.

Lñ'ø¡. s.or(k'.sô

Licitação Assessonia de Imprensa UNICom CASA CfVIL - Concorrência ne Ø3/2Ø21 - processo ne ø7Sl/2øZl

lustificativa da Avaliação.da proposta Técnica

LICITANTE: CADASILVA

lãbela P.ópria4,48Notadeøa5Cá]culo anitlnético com base nis negnas dos itens 4.1ø e 4.11
,,,2- 1 -

lustlficetiveilÊDrÂGaaduaçãoCeltérios

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevãncia e pentinència dos itens apontados

b)Claneza, concisão e objetividade dos textos

Ótim¿ exposição com clareza e Ìógica

Apresentou ótimà concisão, c1årezã e obietividåde de
textos

DemonstTou ótima relevåncia e pe.tinência dos itens
¿pontados

12,Øø

ø: náo atende
1a3-atendemuito

00uco
4a6 ãtendepouco

14 a 15 - åtende com

excelèncíå

7 a 9 atende
medíanaf,ente

1ø å 13 - ãtende bem

a) Lógica e claneza da exposiçãoj

GraduaCão !,tÉDracrltérios

QUÊSITO 2: ANÁLISÉ DE IMAGEÍ'I DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
DE TELEVISÃO (Anexo III)E EÍNISSORAS

b) Relevâncla e pertinência dos itens apnesentados com

exercicio criativô

Otiña lógica e c1åreza dà exposi.ção

Ótimà relevåncià e peatinència dos itens apresentådos

7,2ø

ø: ñão at€nde
1 ð 3: ateñ¿e pouco

4¿6:ãtende
medi¿nåmente

7ãa-¿tendebem
9 a 10 åtende com

exc€Ìênciå

a) Lóglca e clareza de exposição;
lustlflcãtlvãG¡aduacão nÉDraCritérlos

SITBoIJESITO 63 Plano de Ação - ldentiflcação de riscos à lnagem

b) Relevância e pertinência dos itens apresentêdos com

exercÍcio criativo.

dtinâ lógica e clareza då exposição

Ótimå.elevància e pertinència dos itens åpaesentados

7,øø

ø: não atende
1 å l: àtende pouco

4¿6:ãtende
mediånèñent€

7¿8-¿tendebem
9 a 1e - àtende com

a) Lógica e claneza da exposição;
fustlflcåtlvã6.ðdu¡ção I.IÉD¡A

Crltérlôs

SUBqrESrfO 5: Plano de Ação oportunidade de mÍdia positiva

ótima exposição cofr clareza e lógicâ
Apresentou ótima consistência na aelação de càusa e
efeito entae problena detectado e proposta de solução3,øø

adotadas

crltérlos

suBruEsl¡o 4: Plano de Ação

ò

c

liâterlais a seren produzidos

1 a 2: atende pouco

Relevância dos resultados

ø: não ãtendea) Lógica e clareza da exposição;

Demonstaou resultãdos com otim¿ relevânciã, além de
ótima agilidãde e eficácia ñas medidas p.opostas

3 å 4: atende bef,
): dLen0e com

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre problemè
e proposta de solução apresentada;

d) Aeilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevâncj.a dos resultados apresentados

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

ótima exposiçåo com cÌèrezâ e lógicè

Apresentou ótima consistência nã relåção de causå e
efeito entre problema detectado e paoposta de solução

Deñonstnou resultados com ótima relevåncia, èIém de
ótima agilidãde e eficácia das medidas propostas

4,øøI ã 2: atende pouco

ø: não atende

3 a 4: åtende
5: Ate¡oe com

a) Lógj.ca e clarezê dè exposição;
lù<ttft.ãttuâ6raduaçåo üÉDTA

crltérlos

SUBOT ESIIO 3: Plano de Ação - Ações a seren desenvotvidas pela contratada

d) Agilidade e efi.cácia das medi.das adotadas

c) Relevância dos resultados apresentadosj

b) Consistência das nelaçôes de cêusa e efeito ent¡e pnoblema
e proposta de solução apresentadaj

Otimå exposição com clãrez¿ e lógicå

Apresentou ótlma consistëncia na rel.ação de causa e

efeito entre problema detectado e propostð de solução

DemonstTou aesultados com ótima relevância, além de
ótimâ âgilídade e eficácia dås medidas åpresentadas

7,2ø
7a8-atendebem

9 a 19 : åtende com
ov.ôl Â^.i ¡

ø: nào atende
I a l: atende Douco

4ã6-atende
medianåmente

a) Lógica e clareza da exposição;
l¡rsl{çi.âtlv,r,rÉDtaGraduacãocrltéri.os

SUBqJESITO 2: Plano dè Ação - Estretégia de Relacionarn€nto con a ilÍdia

c) Relevância dos nesultêdos apresentados

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

Boa exposição cof, clàre¿ã e 1.ogicâ

Âpaesentou boa consistência nå relação de causa e
efeito entre problema detectado e proposta de solução

Apresentou boa relevåncia dos resuLtados

6,2ø
7â8-atendebem
9 a 1ø: atende com

ÞY.êl Än.i:

4a6: atende
medianãmente

0: não ãtende
1a3-atendepouco

a) Lógica e claneza de exposição

lu<ttf{râltvâf,IÉDIÂGraduaçãoCritérl,os

SUBoIJESIIO 1: Raclocfnio Básico

QUESITO 1: pR0p05TA PARA O TEt'lA DO EXERCÍCIO CRTATM
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