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Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICITANTE: IN PRESS ASS. IfTIPRENSA E COf!4. ESTRATÉCICA IrO¡.

Tãbelà Própria794Notådeøã5
Cálculo aritimético com base nas .egrès dos itens 4.1ø e4.rr ..-.1, )

lustificatlvarÉDra6PàduãçâoCritérios

QUESIÍO 3; QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevância e pertinênciã dos itens apontados

b)clareza, concisão e objetividade dos textos;

ótima exposição com clãrezã e lógicå

Ap.esentou ótim¿ concisão, clarezå e objetlvid¿de dos
textos

Demonstrou ótima relevânciå e pertinênciå dos itens
¿pnesentàdos

L2,4ø

4

1

ø: nao åtende
I - atende muito

6 atende pouco

14 å 15 - âtef,de com

excelência

7 à 9 ãtende
mediananente

1ø a 13 - ãtendê bÊm

a) Lógica e cla.eza då exposição;

ÍÊDrAGraduaCãocrlté¡los

QUESITO 2: ANÁLISE DE II,IAGEIq DO CONTEÚDO

III)E Et4rssoRAs DE TELEVTSÃo (anexo
PUBLICADO E/OU VEICULADO Elil IORNAIS

b) Relevânciè e pertinência dos itens åpnesentados con
exercício criativo.

Ótim¿ Ìópicà e claneza dã exposição

ótimã relevånciå e pertinência dos itens ãp.esentados

8,øø

1 å 3: åteõd€ pouco
4ã6:ãtendê

7a8-atendebeñ
9 a 1A àtende cof,

a) Lógica e claneza de exposição;
JustlflcãtiveGraduacão íÉÐraC.ltérlos

SUBOTËSITO 63 Plano d€ Ação - Identlficação de riscos à imagem

b) Relevåncia e pertinênciã dos itens ¿pnesentãdos com
exercício cniativô-

Ótimå lóeicâ e cl¿reza d¿ exposição

Ótinå neÌevância e pertinência dos itens åpresentådos

I,øø

0: não atende
1 a 3: âtende pouco

4ã6:atende

7¿8-âtendeben
9 a tB - atendê cor

a) Lógicà e clareza da exposição;
Greduåcão rÉDrCrlté¡los

EUSUEjIqã: Plano de Ação - Oportunidade de mfdia posltlvå

d) Agilidade e eficácia das medid¿s adotadas

c) Relevância dos nesultados apresentados;

b) Consistëncia das relações de causa e efeito entne
problema e proposta de solução aDresentada:

Ótima êxposição con c1årezà e lógica
Aprese¡tou ótinã (onsistênc1a nã reìacão de causa e efeito
entre p.oblema detectãdo e proposta de soluçào

Demonstrou resultados com ótimà relevånci¿, ålém dê
ótiñã ãgilidade e eficáciã nas medidas propostas

4,6ø

ø: não âtende

1 a 2: åtende pouco

3 å 4: atende bem

5: atende com

a) Lógica e clareza da exposição;
luitlfl.*1vãHÉoI^Gradua€åoCrité.los

st8{nESlTO 4: Plano de Ação - }laterials a seren produzidos

d) Agilidãde e eficáciè dãs nedidas adotad¿s

c) Relevãnciã dos rêsultados apresentados;

b) Consistènciâ das relações de câusa e efeito entre
paoblena e propostâ de solução apaesentadai

Ótima exposição com claneza e lógicã

Apresentou ótimà consistènciâ na.elãção de (ausâ e efeito
entre problenã detectado e propostå de solução

Oemonstrou resultados com ótima relevånciå) a]ém de
ótima agilj.dade e efiaácia nas medidås propostas

4,4ø
3 a 4: åtende

5: atende coñ

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

â) Lótica e cla.eza da exposição;
Justl.flcatlv¿¡iÉotaCrltérlos

SUBdTESITO 3: Plano de Ação - Açöes a seren desenvolvidås pe¡a contretada

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotâdãs

c) Re1evånciã dos resultados apresentados;

b) Consistènciâ das relações de causa e efeito entne
problema e proposta de soìução apresentada;

Ótimå exposição com clårez¿ e lógicã

Apresentou ótina consistênciâ na relèção de causa e
efeito entre pnoblema detectãdo e propostå de soluçãc

Demonstrou resultados coñ ótimã relevåncia, âÌém de
¿gilidâde e eficácia dâs medidas apresentãdas.

4,2ø
748-atendebem

9 å 1ø : åtende com

ø: nâo atende
1 a 3: ðtende Þouco

4a6-âtende
mediånåmÊntÊ

ê) Lógica e clãreza da exposição;
lu<t1ç1.åtteâüÉD¡ÁG.aduãcãoCrltér1o5

SUBOITESIIO 2: Plano de Açåo - Estnåtégla de Releclonamento cm â tüdia

c) Relevância dos resultados apnesentados

b) Conslstència das relações de causè e efeito entne
orôhlFme ê ô¡Õñõ<tã dÞ çôl¡r.ãô âññÞ<anir¡r.

Ótima exposiçâo com c1årezà e ldgica

Ap.esentou ótinã coñslstência na relåção de causã e efefto
ê¡tre problemã det€ctado e proposta de soluçào

Ótíma relevànciâ dos resultådos

8,2ø

ø: não atende
1a3-atendepouco

4a6: atende
median¿mente

7å8-ãtendebem
9 â 10; atende com

oY.ol ån.ì r

â) Lógica e clâreza de exposição;

tÉDrÂGràdúecãoC¡ltérlos

SU9QUE9!.I0__13 RacloclnioBáslco

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEiIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

fli|to


