
fiù
!{rÞ¡Þ. il <*v!rc¡go

Licitação Assessoria de Imprensa UNICoM CASA CIVIL - Concornência ne Ø3/2Ø21 - pnocesso ne ø7St/2ø2!

Justificativa da Avaliação da pnoposta Técnica

LICITANTE: FATOR F INTELIGENCIA EM COÈIUNICAçÃO LTDA.

lãbeIa Próp.iåNotadeøàSdos itens 4.1ø e 4.71Cálculo anitimético com

QUESITO 3: QUALIFICAçÀO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

crltér1os

4,Ø9

nËDra

c) Relevåncia e pertlnêncj.a dos itens apontados

b)Clareza, concisão e objetividade dos textosj

0tima exposiçåo com clareza e 1ógicà

Apresentou ótima concisão, claaeza e objetividade dos
textos

Demonstnou ótina aelevânciå e pentlnência dos itens
apresentados

L2,øø

0: não åtencfe
1al-atendemuito

00u co
4a6 atendepouco

14 a 15 - åtende com

ex cel. ênc ia

7 a 9 atende
medianamente

1ø a 13 - atende bem

a) Lógica e clareza da exposição;

6raduaçåo üÊDraCrité.los

QUESITO 2: ANÁLrSE DE IftlAGEm DO COrurtÚOO

E Eí'IISSORAS DE TELEVTSÂO (Anexo IIr)
PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS

b) Relevånciè e pertinência dos itens apresentados com

exercÍcio criativo.

Ótina lógicâ e clåreza da exposiçào

Ótiña aelevâncià e pertinênciã dos itens apaesentados

8,øø

ø: não èteñd€
1 a 3: ¿tende pouco

4ã6: atende
nedianânent€

7å8-åtendebem
9 ð 1ø åtende coñ

a) Lógica e clareza de exposição;
lustlflcàtLvarÊDIÂGraduaCåoCrl,térlos

SUEOTESITO 6: Plano de Ação - Identificação de nl.scos à lnagem

b) Relevåncla e pertÍnência dos itens êpnesentados com

exercÍcio criativo.

Otimà lógica e clareza d¿ exposição

Ótimå relevância e pertinènci¿ dos itens ap.esentados

7,8ø

ø: não at€nde
1 a 3: atende pouco

4å6:¿tende
fredianamente

7a8-atendeben
9 a 1ø - atende com

a) Lógica e clareza da exposição

lustlflcâtlve6raduação NÉDTACrltérlos

SUBqTESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de mÍdla positlva

0: não atende

1 ã 2: atende pouco

3 å 4: atende bem

S: åtende .ôm

3,8ø

C.lté.ios

SUBOTESITO 4: Plano de Ação - fitateriais a senen produzidos

d) Agilidade e efj.cácia das medidas adotadas

a) Lógicè e clareza da exposição.;

c) Relevância dos resultados apnesentadosj Demonstrou resultados com ótima relevåncia, alén de
ótima agilidade e eficácia n¿s nedidas p.opostas

Ótima exposição con clðrezå e Ìógj.ca

Apresentou ótima consistência na relação causa e
efeito entre pnoblemâ detectado e proposta de solução

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

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos nesultados apresentados;

b) Consistência das rel.ações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada;

ótima exposição com cLareza e lógica

Apresentou ótinã consistència f,a relação de c¿usa e
efeito entre problemâ detectado e proposta de soluçåo

Demonstrou resultados con ótima relevância, a1ém de
ótima ågilidade e eficácia das medidas adotadas

4,øø

ø: não åtende

1 a 2: åtende pouco

3 a 4: atende
5: atenoe com

a) Lógica e clareza da exposição;
Justlflcatl.v¡r{ÉÞraCrltérLos 6raduação

SUEOTESITO 3: Plano de Ação - Ações a senen desenvolvidas pela contratada

d) Agilidade e eficáciê das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados.;

b) Consistência das relações de causã e efeito entne problema
e pnoposta de soÌução êpresentada;

ótima exposicão com cLãreza e lógica

Apresentou ótina consistência na relação de causå e

efeito entne probl.ena detectãdo e propostå de solução

Demonstrou resultados com dtihà relevåncia, a1ém de
ótima agilidade e eficáciã das ûedldas apresentadãs

8,2ø

1

medianamente

7å8-¿tendebem
9 a 1ø : atende com

não ¿tende
atende oouco

6 - atende

a) Lógica e clareza da exposição;
lú<tlf{r¡tlv¡fitÉDIAGraduacãoCrlté.1os

su8(ltEslTo 2: Plano de Ação - Estratégla de Rel,acionañento con a tilÍdie

c) ReLevância dos nesultados apresentados

b) Consistênciã das relâções de causa e efeito entre pnoblema
e nnonostã dc <olilcão ãnnÊçêntãdâ:

Apresentou ótifið lógica e clareza de exposição

Apresentou ótima consistência na.€lação de c¿us¿ e efeito
ent.e pnoblema detectado e proposta de solução

Apresentou ótinà .elevånciã dos resultados

7,8ø

ø: não atende
1a3-åtendepouco

4a6: atende
ñedianamente

7a8-ètendebem
9 a 1ø: âtende com

Êv.el ên.i ã

a) Lógica e clareza de exposição;

fustlflcetiveI,tËDIA
Cnlténlos

SUSoUESITO 1: RaciocÍnlo Básico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEÍIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO
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