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Licitação Assessoria de Imprensa UNICo¡4 TRANSPORTES - Concornência ne Ø2/2Ø2f - Processo ne ø587/2ø2L

lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

&

QUESIÍO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUBOITESITO 13 Racioclnio Básico

C¡ltÁ.los

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistêncla das nelações de causa e efeito entre pnoblema
e proposta de solução apresentâda;

c) Relevância dos nesultados apresentados

1

ø: não atende
ã 3 atende pouco

7å8-atendebem
9 a 1ø: àtende com

ôw.ol Ân.ì i

4¿6: âtende
medíanafrente I,øø

ótima expoçição con claneza e lógica

Apresentou ótimâ consistência na re1àção de causa e

efeito ent¡e problema detectâdo e proposta de solução

ótima relevåncia dos resultàdos

SUBQiËSITO 2: Plano de AçãÕ - Êst¡atégia de Relaclonamento com a t'lldia

Cri.té¡10s ÍlDrÂ

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência dês relações de causa e efelto entre problema
e pnoposta de solução apresentada;

c) Relevância dos nesultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia dãs medidas adotadas

7a8-atendeben
9 a 1ø : atende com

ør nãô âtendê
1 a 3: ãtende Douco

4a6-atende
mediananente 8,4ø

ótimã exposição com clapeza e Iógica

Apnesentou ótima consistênciå na aelação de cãlsa e

efeito entne probÌema detectado e proposta de solução

DeûonstTou resultados cor ótima relevåncíå, além de

ótifra agilidade e efÍcáciå das nedidas apresentadas

gBggEllgll3 Plano de Ação - Ações a senem desenvolvldas pela contratada

C.ltérlos

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relaçôes de causa e efelto entre problema
e proposta de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não àtende

1 ã 2: atende pouco

3 a 4: åtende

5: atende con

4,øø

ótima exposição com clareza e lógica

Apnesentou ótimå consistência na relação de câusa e

efeito entre problema detectado e pnoposta de solução

DemonstTou resultados coñ ótima ¡elevåncia, além de

ótima agilidade e eficácia das medidas propostàs

SUBOTESIÍO 43 Plano de Ação - l4aterlals a serem prodüzfdos

c¡lté¡los Grâduecãô ¡ÉDr lust{flcdlvã

a) Lógica e clarezã da exposição;

b) Consistência dãs relações de causa e efeito entne problema
e proposta de solução apresentadã;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medldas adotadas

não atende

1 a 2i âtende pouco

I a 4: atende bem

5: ¿tende con

3,8ø

ótima exposição con clarezå e lógicã

Apresentou ótima consistênciã na relação de causâ e

efeito entre problema detectado e propostâ de solução

Demonstrou nesuftådos com ótima ¡eÌeváncia, além de

ótima ¿gilidade e eficácia nas f,edidas propostas

ggËE[qi: Plano de Açåo - Oportunidade de mídia positiva
crlténlo3 ¡ÉDrô

a) Lógica e clareza da exposlção;

b) Relevância e pertinência dos itens apnesentados com
exencício cniativo

ø: não ãtende
1 a 3: atende pouco

4a6iãtende
nedianamente

7ã8-atendeben
9 å 1ø - åtende com

I,2ø
Ótima lógica e clareza da exposição

ótima relevânciå e pertinência dos itens åprêsentados

SUEOUESIIO 6: Plano de ação - Identlficaçåo de rlscos à ißageÍl

cnltérios Gaâduåcão úÉDrÂ lustlflcåtlvå

a) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados com
exencício cniativo

ø: não àtende
1 a 3: atende pouco

4¿6:¿tende
nediananente

1aa atendebem
9 a 1ø ateñde com

8,2Ø

ótima lógica e clåreza da exposição

ótima relevånci¿ e pertinência dos itens apresentådos

QUESIÎO 2: ANÁLIsE DE IMAGEÍ'I DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICUTADO EM ]ORNAIS
E ET4ISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

Gràduação r..rÉDracritérios

a) Lógica e clareza da exposição.;

b)Claneza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

0: não åtende
1al-atendemuito

DOUCO

4a6 atendepouco

7 a 9 atende
mediãnamente

1ø a 1l - atende bem

14 a 15 - atende com

excelência

12,øØ

ótima exposição com clareza e lógica

Apnesentou ótima concisâo, claneza e objetividade dos
textos

Demonstrou ótima relevância e pertinência dos itens
apresentados

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

Critérlos GFâdüecãô flÉÐü lustiflcåtivâ

Cálculo aritimético com base nas regras dos itens 4.1ø e 4.11 Notadeøâ5 5,Øø lãbela Própnia
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