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Licitação Assessonia de Impnensa UNICOM CASA CIVIL - Concornência ne Ø3/2Ø21 - processo ne ø75I/2ø2!
Justificativa da Avaliação da proposta Técnica

LICITANTE: IN PRE55 AS5. IMPRENSA E COM. ESTRATÉCICA ITO¡.

Tàbe1a Próprj.aNotadeøa5regras dos itens 4.1ø e 4.11 4,79Cál.cu10 aritimético com

I'rÉDraCrité.10s

QUÊsITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos

Ótinã exposiçào con cLãrezà e ldgicã

Apresentou ótima concisâo, clareza e objetividade dos
textos

DefroÍstrou ótimå relevância e pertinência dos itens
àpresentados

'J"2,4ø7 a 9 atende
mediånåmente

10 a 13 - atende bem

74 a IS - atende com

exceÌència

ø: náo atende
1a3-åtendemuito

00uco
4a6 atendepouco

a) Lógica e claneza da exposição;

6raduaçåo r,rÊDrÁCrLtér1os

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO

E EMISSORAS DE TELEVISÀO (Anexo III)
PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS

b) Relevância e pentinência dos itens apresentados com

exercÍcio criãtivo.

0timã 1ógicð e claaeza da exposição

Ótima relevância e pentinência dos itens ðpnesentados

8,øø

ø: não åtende
1 å l: atende pouco

4a6:atende
medi¿n¿mente

7a8-atendebem
9 a 1ø atende com

a) Lógica e clareza de exposição;
lustlfic¿tivanÉDra6raduaçãoc.ltérlos

SUBoiESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à imagem

b) Relevåncia e pertinência dos i.tens apresentados com

exencício criati.vo.

Ótima lógica e clareza da exposição

Ótima relevància e pertinëncia dos itens apresentados

7,2ø

ø: não atende
1 ¿ 3: ¿t€nde pouco

4¿6:ãtende
nedianañente

7a8-atendebem
9 a 1ø - åtende com

å) Lógj.ca e clareza da exposiçãoj
JustlflcåtlveGrðduaçåo ttÉDraC.ltÉ.ios

SUB(XJESITO 5: Plano de Ação - oportunidade de ñÍdia posltlva

d) Agili.dade e eficácia das nedidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados;

e pnopostê de solução aptesentada;
b) Consistência das nelações de causê e efeito entne pnoblema

or.ima exoosição com clãrezã e logica
Ap.esentou ótiûa consistënciã na.elação de causa e
efeito entre problemå detectado e proposta de solução

DemonstTou aesultãdos com otima relevància, å1ém de
ótina agilidade e eficáci¿ nãs medidãs propostas

4,2ø
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende coñ

ø: nåo ¿tendea) Lógica e cl.aneza dè exposição;
lustlflcåtivàG.aduação üÉDIAcrltérlos

SUBOITESITO 4: Plano de Ação - iitâteriais a serem produzidos

d) Agitidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentadosj

b) Consistênciã das relações de cêusã e efeito entre problena
e proposta de solução apresentada.;

Ótima exposição com clanezâ e lógica

Ap.esentou ótima consistència na relação de causa e

efeito entre problema detectðdo e proposta de soluçåo

Demonstrou aesultados com ótimâ relevåncià, além de
ótima agilidade e eficácia nâs medidas propostas

4,6ø

ø: não ãtende

1 å 2: atende pouco

I a 4: atende

5: atende com

a) Lógica e clareza da exposição;
lustlflràtlvå6raduação ilÉDIAC.ttérlos

SUBOITESITO 3: Plano de Ação Ações a senen desenvolvldas pela contratada

d) Agj.lidade e eficácj.a das medidas adotadas

c) Relevância dos nesultados apnesentados

b) Consistência das relações de causa e efeito entne pnoblena
e proposta de solução apresentada;

Ótimå exposição com clåreza e lógica

Ap.esentou ótina consístência na relåção de cãusã e
efeito entre problemå detectado e pnoposta de soluçâo

Denonstrou resultados com ótimå .elevância, aléñ de
agilidãde e eficácia das medidas àpresentadàs.

8,2ø

1 a 3t àtende Þouco

4a6-åtende
mediananente

9 å 10 : atende coû
aY.Þl Ån.i :

7a8-atendebem

a) Lógica e claneza da exposìção;
ËÉDTA lustlflcãtlvàGraduaçãoCrLtérios

SUEOIJESITO 2: Plano de Ação - Estnatégla de Relaclonamento com a MÍdia

0: nåo ¿tende
1a3-atendepouco

4å6: atende
medianamente

7å8-atendebem
9 a 1ø: atende com

I,4ø

crltérlos

sUBolrÉSIlO 1: RaciocÍnio Báslco

Ótina exposiçåo com clareza e lógicã

Ótima reÌevància dos resultãdosc) Relevância dos nesultados apresentados

a) Lógica e clareza de exposição;

Ap.esentou ótima consistênciå nå .e1açåo de causa e

efeito entre problema detectado e pnoposta de solução

b) Consistência das relãções de causa e efeito entre problena
e proposta de solução apnesentada.;

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO
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