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Licitação Assessonia de Imprensa UNICoM TRANSPoRTES - Conconrêncía ne Ø2/2Ø21 - Processo ne Ø581/2Ø27

lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnicã

LICITANTE: IN PRESS ASS. II{PRENSA E COIiI. ESTRATÉGICA LTDA.

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEIIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUBoUESITO 1: Racl.ocín1o Básico

C.ltéFlos MÉnrÁ

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consrstència das nelações de causa e efeito entre problema
e Dnooosta de solucão âonêseñtãdã:

c) Relevància dos resultados aptesentados

ø: nåo atende
1a3-atendepouco

4a6: atende
mediånåmente

7a8-atendebem
9 a 10: atende com

I,øø

Ótima exposição com c1¿reza e 1ógica

Apresentou ótima consistência na aeÌação de causa e

efeito entre problema detectado e propostã de solução

ótima relêvån.iâ dos resrltådoq

SUBOUESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de RêLacionanento com a Nídia
Cnité¡ios 6redüãcão nÉDTÂ

a) LógÌca e clareza d¿ exposição;

b) Consistência das relações de caus¿ e efeito entre problema
e pnoposta de solução apresentada;

c) Relevånci.a dos resultados apresentadosj

d) Agllidade e eficácÍa das medidas adotadas

7ð8-atendebem
9 a 1ø : åtende coû

ôv.ol Âñ.ì r

ø: nao atende
1 a 3: atende oouco

4a6-atende
f,edianðmente 7,6ø

ótima exposição com clareza e 1ógicå

Ap.esentou ótima consistência na relação de causa e

efeito entre probÌemå detectãdo e proposta de solução

Demonstrou resultådos com ótimå relevância, a1ém de
agilidade e eficácia das medidas apresentadås.

SUBoUESITo 3: Plâno de Ação - Açðes a serem desenvolvidas pèla contnatada

Crlténlos rÉnrÂ

a) Lógica e claneza da exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solucão aÞresentada:

c) Releváncia dos resultados apresentados.;

d) Agilidade e eficácia das nedj.das adotadas

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

I a 4: atende

5i atende com
ôv.ôl Âñ.i :

4,2ø

Ótimå exposição coo claneza e lógica

Apresentou ótima consistència na relação de causa e

efeito entre problemå detectådo e proposta de soluçâo

oenonstrou resultados com ótima relevânciå, ãlém de
ótima ågilidade e eficácia nas medldas propostas

SUBoUESITO 4: Plano de Ação - Materiais a serem pnoduzidos

critériôs ffÉDTÂ

a) Lógicã e clareza da exposiçào;

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) AgÍlldade e eficácia das medidas adotadas

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

I a 4: atende bem

5: atende con

4,4ø

ötind exposiçào com cldrera e ldgica

Apresentou ótima consistência na re1àção de causa e

efeito entae paobÌema detectado e proposta de solução

Demonstrou resuÌtãdos com ótin¿ aelevåncia, a1ém de
ótima agilidade e eficácia nas medidas propostãs

SUBoUESITO 5: Plano de Ação - opoptunidade de mídia positiva
CrítéPios Grâ¿uâcão rÉDra lustift.âtlvâ

a) Lógica e claneza da exposição;

b) ReIevância e pertinênci.a dos itens apnesentados com

exencício cniativo.

ø¡ não ãtende
1 a 3: atende pouco

4a6:atende
medianamente

7a8-atendebem
9 a 1ø åtende com

7,8ø

ótima lógica e clareza da exposição

Ótima relevâncià e pertinênciã dos itens apaesentados

SUBoUÊS¡TO 6: P1a¡o de Ação - Identificâção de niscos à imagem

CrLté.los Graduacão I,{ÉDIA lustificetivã
a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevância e pentinência dos ltens apnesentados con
exercÍcio criativo.

ø: não atende
1 a 3i atende pouco

4a6:¿te¡de
nedianamente

7a8-atendebem
9 a 1ø atende com

8,Øø

Ótimå Ìógicã e cÌarezã dð exposj.cão

Ótimà relevânciå e pertinência dos itens ãpresentados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVTSÃO (Anexo IIt)

r.rÉDrÂCritérios Grãduacão

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

ø: não atende
1a3-atendemuito

oouco
4a6 atendepou€o

7 a 9 atende
nedianamente

1ø a 13 - åtende bem

14 a 15 - atende com

excelência

L1",2ø

Ótima exposição com c1åreza e 1ógicã

Apresentou ótimð concisão, clareza e objetividade dos
textos

Denonstrou ótimâ relevåncia e pertinênci¿ dos itens
apresentados

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

lustificativaCritérios nÉDIAG.aduação

CálcuIo a¡itimético com base nas regras dos itens 4,1ø e 4.7L Notadeøa5 4,79 Tåbelå P¡ópnia
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