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Justificativa da Avaliaçã<l da Pnoposta Técnica

LICITANTE: CADASILVA
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QUÊSITO X: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUBOTËSITO 1: RâciocÍnio Básico

Crltérlos Graduação riìÉDrA lustificãtivà

a) LóBica e claneza de exposÍção; ø: não atende
1af-atendepouco

4a6: åtende
medianamente

7a8-atendeben
9 a 1ø: atende com

ôY.ol Âñ.ì â

6,4Ø

Boã exposição com clanezà e 1ógica

Apresentou boa consistência na telação de causa e

efeito entre pnoblema detectådo e proposta de solução

Apresentou boa relevânciâ dos resultados

b) Consistência das relações de causa e efeito entre pnoblena
e pnoposta de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultados apresentados

SUBOTESITO 2: Plano de Ação - Êstnatéglã de Relaclonaílento con â tilÍdia
Critérlos 6râduecão Îi!ÉDta lilçttflcâttvã

a) Lógica e clareza da exposiçãoj ø: nåo alenoe
1 a 3: atende oouco

4a6-ãtende
medlanamente

7a8-atendebem

9 a 1ø : atende com

7,4ø

Ótimå exposição cor clareza e lógica

Apresentou ótima consistência na nelação de causa e
efelto entre pnoblema detectado e proposta de solução

Demonstaou resultados com ótima relevåncia, aÌém de
ótima agilidàde e eficácia das medidas apresentãdãs

b) consistência das relações de causa e efeito entre pnoblema
e proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

5UBqTESXTO 3: Plano de Ação - Ações a seren dêsenvo¡.vidas pela contratada
critérfos 6raduacão ñÉDIÀ lusttf{¿ãt{vã

a) Lógica e clareza da exposição; 0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende
5: atenoe com

4,øø

Ótima exposição con clareza e 1ógica

Apresentou ótima consistência nå rel¿Cão de c¿usa e

efeito entre paoblema detectado e proposta de solução

Denonstrou nesultados com ótima relevância, além de
ótima agilidåde e eficáci¿ dàs nedidas propostãs

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

c) Relevância dos resultados apresentados;
d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

SUBO{TESITO 4: P1âno de Açâo - trlatenlais â sener¡ pnoduzidos

Critérlos Graduacão tifÉDra lustlflcâtiv¿
a) Lógica e claneza da exposÍção; ø: não atende

1 ã 2: atende pouco

I a 4: ãtende bem

5: atende com

3,øø

Ótima exposiçåo com clãrezã e lógica
Apresentou ótimå consistêncla na relação de cåus¿ e

efeito entre problemå detectado e proposta de solução

Demonstrou resultados con ótima relevância, a1én de

ótifra agilidade e efìcáciå nas medidas propostas

b) Consistência das relaçôes de causa e efeito entre problema
e proposta de solução ãpnesentadaj

c) Relevância dos resuLtados apresentados.;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

SUBOTESITO 5: Plano de Ação - Opontunidade de mídiâ positiva
Crltérlos rÉDTô

a) Lóglca e clareza da exposlção; ø: não atende
1 ¿ 3: atende pouco

4a6:atende
medi¿nañente

7å8-ãtendebem
9 a 1ø - atende coñ

7,2ø

Ótima 1ógica e cl¿rezà då exposição

Ótima relevância e pertinênciå dos itens ðpaesentados

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com

exercÍcio criativo.

SUBdTESITO 6: Plano de Ação - Identifi€ação de rlscos à imâgen

Criténios G¡aduação ¡itÉDta lustiflcatlva
a) Lógica e clareza de exposlção; ø: não atende

1 a l: atende pouco

4ã6ratend€
nedianamente

7a8-atendebeñ
9 ã 1ø âterde com

excelênciâ

7,2ø

Ótima lóeica e c1ãreza da exposição

ótima rclevància e pertiiénciå dos itels èpreseltados

b) Relevånciã e pertinência dos itens apresentados com

exeacício cniâtivo

QUESITO 2: ANÁLÍSE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EMISSORAS DE ÍÊLEVTSÃO (Anexo III)

C.ltérlos Graduação
'{ÉDra

a) Lógica e clareza da exposição;
ø: nao atenoe

1a3-atendemuito
oouco

4a6 atendepouco

7 a 9 atende
medianamente

18 a 1l - atende ben

14 a 15 - atende com

excelènciã

12,øø

Ótima exposição com clåreza e lógica

Apresentou ótln¿ concisão, clareza e objetividãde de

Demonst.ou ótlma reÌevåncia e pertinêncjå dos itens
a pontådos

b)Claneza, concisão e objetivÍdade dos textos;

c) Relevância e pertinênci¿ dos itens apontados

QUESITO 3: QUALIFICAçÂO DA EQUIPE DE PROFTSSIONAIS

Crltériôs 6raduåcão l'{EDIA lustificativa

Cálculo anitimético com base nas Tegras dos ltens 4.1ø e 4.7I Notadeøa5 4,22 Tabel¿ Própria
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