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Licitação Assessonia de Impnensa UNICoM TRANSPoRTES - Concorrêncía ne Ø2/2Ø21 - Processo ne ø58:-/2ø2L

lustificativa da Avaliação da Proposta Técníca

LICITANTE: FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICAçÃO LTDA.

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCICIO CRIATIVO

SUBqJESITo 1: RaclocÍnio Bási.co

C¡lté¡fos rÉnrÁ

a) Lógica e clèreza de exposicão.;

b) Consistência das relaçoes de causa e efeito entre problema
ê ônônôcte dê <ôllr.ãô ¡nrê<êntâdâ:

c) Relevância dos nesultados apresentados

ø: não atende
1a3-ãtendepouco

4å6: atende
medianamente

7a8-ãtendebem
9 a 10: atende com

7,øØ

Apresentou ótimð lógic¿ e clareza de exposição

Apresentou ótima consistência na relåção de causa e

efeito entre problema detectado e p.oposta de solução

Apresentou ótima relevåncia dos resultados

s!!glEåIT!L¿: Plano dê Ação - Estnatégia de Relacionamento com a I'lídia

Critérlos cFâduã.ãô MÉDfÂ Itrctl+1.åtlv¡

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consi.stência das relaçoes de causa e efej.to entre problena
e proposta de solução apresentada;

c) Relevânci.a dos resultados apnesentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não atende
1 a 3: åtende oouco

4a6-atende
mediananente

7a8-atendebem
9 a 1ø : atende com

6,øø

Boa exposição com clarezâ e lógica

Apresentou boã consistênciã na relação de causa e

efeito entre problema detectado e proposta de soluçâo

Demonstrou resultados com boå relevância, ãléo de boa
agilidade e eficácia das medidas apresentadås.

SUBQ{TESXTO 3: Plano de Ação - Ações a senen desenvo!.vidas pêla contnatadã

luçtlftcetlvãCrltérlos Grãduâcão r',rÉora

a) Lógica e clareza da exposÍçãoj

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

c) Relevância dos nesultados apresentados

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não ¿tende

1 å 2: atende pouco

3 å 4: atende

5: atende com

3,4ø

Ótinìa exposição con claaeza e lóglca

Apresentou ótima consistênciã na .elação de cãusa e

efeito entre problema detectado e propostå de soÌução

Demonstrou resultados com ótima relevância, além de
ótif,a agilid¿de e eficácia das nedidas ¿dot¿das

SgEgUEIfg!: Plano de Ação - Hateriais a senen produzldos

C.ité.los rÉDrÂ

a) Lógica e clareza da exposição;

b) consistência das relações de causa e efeito entne pnoblema
e proposta de solução apresentadai

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

0: não atende

1 a 2i ãtende pouco

3 ã 4: ¿tende bem

5r atende com

3,2ø

ótlmå exposição com clåreza e lógicã

Apresentou ótima consistência nã relação causã e

efeito entre problema detectãdo e propostå de solução

Demonstrou resultados con ótima relevåncia, ålém de
ótimð ¿gilidade e eficácia nas medidas propostas

SUSOITESITO 5: PLano de Ação oportunidadê de mÍdia positl.va

Cnité¡ios rÉDfÂ lr<tl f{ råtlvã

a) Lógica e clareza da exposição.;

b) Relevânciä e pertinência dos itens apresentados com

exercÍcio cniativo

ø: não atende
1 a 3: ãtende pouco

4a6:atende
ñediananente

7â8-âtendebem
9 a 1ø - ateñde con

8,6ø

ótimã 1ógicå e c1ãrezã da exposição

Ótima relevância e pertinência dos ltens åpresentãdos

SUBOUESIIO 6t Plano de Ação - Identificação de niscos à imagen

Critérios Graduação ¡1ÉDIA Justlficatlva
a) Lógica e clareza de exposiçâo;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com

exercício criati.vo.

ø: não åtende
1 â l: atende pouco

4a6 i atende
medianamente

7ã8-ãtendebeñ
9 a 1ø atende com

excelência

8,4ø

Ótima Ìógicè e cÌaneza da exposição

ótif,ã relevånciã e pe.tinênciã dos itens åpresentados

QUESITO 2: ANALISE DE IMAGEM DO CONTEUDO PUBLTCADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EMTSSORAS DE TELEVTSÃO (Anexo rrr)

GraduaçãoC.l.té.los üÉDra

a) LógÍca e clareza da exposj.ção;

b)Cl¿rezè, concisão e objetividêde dos textos;

c) Relevância e pertinênci.a dos itens apontados

ø: nðo atenoe
1a3-atendemúito

oouco
4ã6 àtendepouco

7 a 9 åtende
medianamente

7ø a A3 - åtende bem

74 a aS - atende com

excelênciâ

L2,øø

ótinã exposição com clârezã e lógj.ca

Apresentou ótima concisão, claneza e objetivìdade dos
textos

Demonstrou ótima relevância e pertinência dos itens
apresentados

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

I üstificâtivåC.1té.ios craduäcâo l'lÉDra

CáIcu]o aritlmético com base nas regras dos itens 4.7ø e 4.77 Notãdeøa5 4,4L Tabela Própriã
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