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Licitação Assessoria de Imprensa UNICOM CASA CIVIL - Concornência ne ø3/2ø21 - pnocesso ne ø75!/2ø2:-

lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE: FsB DIVULCAçÃO LTDA.

Tabela Pndprià5,øøNotade0a5Cálculo aritimético con base nas negras dos itens 4.Lø e 4.II

lustlçlc¡tivà6raduacão ¡rÉDraCrlté.Los

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIs

c) Relevåncia e pertinência dos itens apontados

b)Clareza, concisão e objetividãde dos textosj

Excelente exposição con clareza e lógicå

Apresentou excelente concisão, cl.a¡eza e objetividãde
dos textos

Denonstrou excelente nelevância e pertinência dos itens
ap¡esentados

t5,øø

ãtende pouco

âtende muito1ã3

4 a6

14 a 15 - Àtende com

exceìênciå

7 å 9 atende
mediånånente

1ø a 13 - ãtende bem

a) Lóglca e claneza da exposição;

ilÉoil6îaduaçãocrtté¡los

QUESITO 2: ANÁLIsE DE IMAGEM DO CONTEÚDO

E EMISSoRAS DE TELEVISÃO (Anexo III)
PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com

exeacÍcio criãtivo.

Excelente Iógica e clarezå då exoosição

Excelente neÌevância e pertinênciâ dos itens
apreSent¿dos

rø,øø

ø: não àt€nde
1 à 3: atend€ pouco

4a6iãtende
medi¿nãmente

7ã8-¡tendebem
9 ¿ 1ø åtende con

excelêncià

a) Lógica e clareza de exposição;
lustlçlcetlvãÍÉDraG¡aduacãoCrltérlos

SUBqJESITO 5: Plano de Açåo - Identificaçåo de rlscos à lmagem

b) Relevância e pe.tinência dos itens apresentados com

exercÍcio criãtivo

Excelente lógica e clareza da exposição

Excelente Felevåncia e pertinènciã dos itens
apre5entâdos

9,8ø

ø: não atende
1 a 3: åtende pouco

4ã6:atende
m€di¿namente

7a8-atendebem
9 å 1ø - åtende com

a) Lógica e cla.eza da exposição;
lustlfl.ållvâG¡ôduacão ¡lÉDTAcrltérlos

SUATES¡To 5: Pl.ano de Ação - Oportunldade de mfdia positiva

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados;

b) Consistência das relaçôes de causa e efeito entne pnoblema
e proposta de solução èpresentada;

Excelente exposição com clareza e lógicå

Apresentou excelente consistência n¿ re1åção de c¿uså e
efeito entre problena detect¿do e pnoposta de solução

Demonstrou resultados com excelente relevânciâ, å1én de
exceÌente âgilidade e eficácià nas nedidãs propostas

5,øø

0: não ¿tendè

1 â 2: atende pouco

3 å 4: atende bem

5: alenoe cofr

a) Lógica e clareza da exposição;
Grâduação JustlflcetivâHÉO1A

Crltérlos

SUEOUESITO 43 Plano de Ação - llater.ials a sereñ pFoduzldos

SUEOUÊSITO 3: Plano de Ação - Açðes a serem desenvolvldas pela contratada

ø: não åtende

1 â 2: atende pouco

3 a 4: âtende

5: atende com

Excelente exposição com clarezã e lógica

Apresentou excelente consistênciå na relãção dc cãusa e
efeito entre problena detectâdo e proposta de solução5,øø

Crltérlo5

d) Agilidade e eficácla das medidas adotadas

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

c) Relevância dos resultados apresentados;
Demonstrou resultådos com excelente nelevánci.a, além de
excelente agilidade e eficáciã das ûedidas propostâs

b) Consistência das relaçôes de causa e efeito entne pnoblema
e proposta de solução apresentadè.;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resul.tados apresentados.;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problemè
e proposta de soluçâo apresentada;

Excelente exposição com cl.âreza e 1ógica

Apresentou excelente consistência na relâCão de cãusa e

efeÍto entre problenâ detectãdo e propostå de solução

oeñonstrou result¿dos com excelente relevåncj.a, além de
excelente âgi.lidade e eficáciå das nedidas
ãpreseñtadas.

LØ,øØ

1

7a8-¿tendeber

9 a 10 : àtende coñ
ôv.ôl Âñ.ì ¡

4a6-atende
dedianamente

ø: não âteñde
å 3: atende Douco

a) Lógica e clareza da exposição;
íÉDIÂGrðduacãoCrltérr.os

SUSOiESIIO 2: Plano de Ação - Estnatégla de Relacionanento coo a itldia

9,8ø

1

Cnltérlos

Excelente relevância dos resultadosc) Relevånciè dos resuftados apnesentados

Excelente exposição com claneza e lógicâa) Lógica e clareza de exposição;

7à8-atendebcñ
9 â 1ø: atende com

0: não atende
a3-atendepouco

SUBü,ESIIO 13 Racloclnl.o Básico

Apnesentou excelente consistênciã nã refação de câusa e
efeito entre problema detectado e propostâ de solução

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

4a6i atende
medianånentê

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEI'4A DO EXERCÍCIO CRIATIVO

AGUADO
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