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Licitação Assessoria de Impnensa UNICOlil TRANSPoRTES - Concorrência ne Ø2/2Ø21 - Processo ne Ø58L/2Ø2!

lustificativa da AvaIiàção da Pnoposta Técnica

LICTTANTE: CDN CO|rìUNTCAçÃO COnpOnnrrVA LTDA.
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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUTOTESITO 1: Raci,ocfnio Báslco

Critérios Graduacão r,ÉDrÂ lustiflcåtivâ
a) Lógica e clareza de exposição;

b) Conslstència das relações de causa e efeito entre problena
e Ðrooosta de solucão âDnesentãde:

c) Relevância dos resultados apresentados

ø: não atende
1a3-atendepouco

4a6: ãtende
medianaflente

7a8-atendebef,
9 a 1ø: atende cofr

I,øø

ótin¿ exposlção con claaezå e l.ógica

Apresentou ótimå conslstênciã nå nelação causa e

efeito entae problen¿ detectado e proposta de solução

Apresentou ótima relevância dos .esultados

SUBqJESITO 2: Plâno de Ação - Êstnatégia de Relacionamento con a mídiâ

Critéelos €¡aduãrâõ üÉDTÂ

a) Lógi.cð e claneza da exposição;

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada;
c) Relevância dos resultados apresentadosj
d) Aeilj.dade e eficácia das medidas adotadas

ø: não åtende
1 a 3: atende Þouco

4a6-ãtende
mediånanente

7ã8-atendebem
9 a rø : ¿tende com

7,4Ø

Ótinå exposição con claneza e lógica

Apresentou ótimð consistência nã re1åçào de causa e

efeito ent.e problemâ detectðdo e proposta de solução

Apresentou ótima relevånciå dos nesultados, a1ém de

ótima agiÌidade e eficácia das medidãs ãdotadas

SUBOUESITO 3: Plãno de Ação - Açôes â senem desenvolvidas peLa contnatada

crltérlos 6raduåcão ffÉDrÂ lusttfl.ãtl vâ

a) Lógica e clarezà da exposição;

b) consistência das relações de causa e efeito entre probLema
e proposta de solução apnesentada;

c) Relevância dos resultados aptesentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

9: não atende

1 a 2: atende pouco

3 ð 4: atende

5: atende com

3,2Ø

Ótina exposição con clareza e lógicå

Apaesentou ótima consistência na relâção de causa e

efeito entre problema detectado e propostå de solução

Demonstrou resultådos com ótina relevância, a1én de

ótimã agilldade e eficácia das medidås paopostas

SUBoUESITO 43 Plâno de Ação - llateriais a serem produzidos

Crité¡1os Gnaduacão nÉD!Â lùstifl¡åtlvà

a) Lógica e clareza da exposlção;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problena
e proposta de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultados aÞresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben
5: atende com

4,6ø

Ótima exposição com clareza e Lógica

Apaesentou ótima consistência n¿ re1¿ção de causã e

efeito entre problema detectådo e proposta de solução

Demonstrou resultådos com ótima aelevância, a1ém de
ótin¿ agilidade e eficácia nas medidãs propostas

SUEOIES¡TO 5: Plano de Ação - Opontunidade de mídia positivâ
Crité.ios Gaaduãcão ilÉtrÂ lusttfi.â" 1 vå

a) Lógica e clareza da exposição.;

b) Relevância e pertinêncìa dos itens apresentados com

exercício criativô^

ø: não atende
1 a 3: âtende pouco

4a6iatende
medianamente

7åa atendebem
9 a 1ø - atende com

7,6ø

ótina lógica e cl¿aezã da exposição

Ótima relevânciå e pertinêncið dos itens apresentadoç

gggËIIL-€: Plano de Ação - Identiflcação de nlscos à lnagem

Crité.ios lustlficãtivã6raduacão ¡'IEDIA

¿) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevância e perti.nência dos itens apresentados com

exercício cri.ativo.

ø: não åtende
1 ê 3: atende pouco

4ã6:âtende
mediãnafrente

7a8-àtendeben
9 å lø atende com

7,8ø

Ótima 1ógicã e clãrezâ dã exposição

Ótima relevância e pertinência dos itens apresentados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEITI DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU
Ê EMrssoRAs DE TELEvrsÃo (Anexo rrr)

VEICULADO EM ]ORNAIS

critérlos Graduação t'lÉDra

a) Lógica e cfareza da exposição;

b)Clareza, concj.sâo e objetividade dos textos

c) Relevånci.a e pentinêncj.a dos itens apontados

ø: não atende
1a3-atendemuito

00uco
4å6 atendepouco

7 ã 9 atende
medianamente

tø a 73 - atende bem

L4 a It - atende cofr
excelênciã

L7,8ø

ótima exposição com clareza e 1ógica

Apresentou ótimã concisão, cfaaeza e obejetividade dos
textos

Demonstrou ótima relevåncia e pentinência dos itens
apaesentados

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

lustifi..ativaCrltérios ffEDIÁGråduaçåo

Cá1culo anltimético com base nas regras dos itens 4.7ø e 4.I7 Notãdeøa5 4,77 Tåbela Própria

]OSEANE GONçALVES
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