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Licitação Assessoria de Imprensa UNICOM CASA CIVIL - Concorrêncía ne Ø3/2Ø21 - processo ne ø7SI/2ø2!
Justificativa da Avaliação da pnoposta Técnj.ca

LICITANTE: PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

Tabelâ Própria4,Ø5Notade0a5Cálculo anitinético com base nas regnas dos itens 4.tø e 4.I\

lustiflcatl,vat'tÉDra6raduaçãocriténlos

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos;

Boa exposição com clã.eza e lógicå

Apresentou boa concisão, cl.a.eza e objetividade de
textos

Deñonstrou boå relevànciã e pertinència dos itens
apontados

9,8ø

ø: não atende
1al-atendenuito

00uco
4a6 atendepouco

14 a 15 - atende com

ex cel ênc iã

7 å 9 atende
medianåmente

1ø a 13 - atende bem

a) Lógica e clareza da exposição;

nÉDIA6.aduðçãoCrlté.1os

QUESIÍO 2: ANÁLrSE DE Ii'1AGEM DO CO¡¡reÚOO PUBLTCADO E/OU
E EMISSORAS DE TELEVISÀO (ANEXO III)

VEICULADo El'l IORNAIS

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com

exercício cniativo-

Ótlma lógica e cLareza da exposição

Ótiûa relevåncia e pertlnência dos itens apresentãdos

7,øø

ø: não ¿tende
1 ¿ 3: ¿tende pouco

4a6:âtende
mediånãne¡te

7¿8-àtendebem
9 å 1ø åtende com

excelênci¿

a) Lógica e clareza de exposição;
lustlficatlvðüËofa6raduacåoC.ltérlos

SUEOITESITO 63 Plano de Ação - Identificação de niscos à imagem

ø: não ¿tende

1 a 3: ¿te¡de pouco

4a6:atende
mediananente

7a8-åtendebem
9 a 1ø - ãtende con 0tima relevånciå e pertj.nência dos itens apresentådos

7,8ø

ótima lógica e cÌarezã da exposição

crltérlos

SUBCUESITO 5: Plano de Ação - opontunidade de mÍdia positiva

a) Lógica e clareza dã exposição;

b) Relevåncia e pertinência dos i.tens apnesentados com

exencício criativo.

d) Agilidade e efi.cácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apnesentados;

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

Ótimå exposição com clareza e logica
Apresentou ótima consistència nå relacão de cåusa e
efeito entre problema detectado e paoposta de solução

Demonstrou resultados com ótinà .elevância, alén de
ótifrâ âgilidade e eflcácia nas medidâs propostas

3,4ø

ø: não åtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: âtende com

a) Lógica e clareza dê exposiçâo;

c.Ltérlos lustlficetivãG.aduação nÉorÂ

SUBOITESITO 4: Plano de Ação - ltateniais a senem pnoduzidos

SIrB(UESITo 3: PLano de Ação - Ações a serefi desenvolvidas pela contratada

3,2ø

Celté.l.os

a) Lógica e clareza da exposição; Ótimå exposição com clãreza e lógicå

c) Relevância dos resultados apnesentadosj

e eficácia das medidas adotadasd

3 è 4: àtende
5: atende com

A: não åtende

1 a 2: atende pouco

Demonstrou ótima aelevância com resultados, a1ém de
ótima agilidade e eficácia das medidas adotadas

Apaesentou ótima consistència na relação de câusa e
efeito entre problema detectãdo e paoposta de solução

b) consistência das nelações de causa e efeito entre problema
e propostê de solução apresentada;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos nesultãdos apresentèdosj

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre pnoblena
e pnoposta de solução apresentada;

0t.inå exposição com cl¿reza e lógica

Apresentou ótimà consistênciã na relaçâo de causã e
efeito entre problema detectado e pnoposta de soluçåo

Denonstrou resultados com ótima aelevância, a1ém de
agiÌidade e eficáciå das medidås apresentèdås.

7,øø
7a8-atendebem

ø: não atende
1 a 3: atende Douco

4a6-atende
medlanàmente

9 a 1ø : atende com

a) Lógica e clareza da exposição;
lu<ttfl.¡rlwâ¡{ÉDraGrãduacãoC.lté.1os

SUBqTESITO 2: Plano de Ação - Estnatégia de Relacionãmento con a titidla

c) Relevåncia dos resuÌtados apresentados

b) ConsistêncÍa das relações de causa e efeito entne problema
e proposta de soluçâo apresentada;

ótifia exposição con clãrezã e Ìógica

Apresentou ótima conslstênciå nå Telaçào de causa e
efeito entre paoblemã detectãdo e proposta de solução

Apresentou ótj.na relevânci.a dos nesultados

7,2ø

0: não atende
1å3-atendepouco

446: ðtende
medianamente

7a8-atendebem
9 ã 10: atende com

ÞY.è1àñ.ì )

a) Lógica e clãreza de exposição;

lustlfl.cativàItÉoraCrltérlo5

SUB(UESITO 1: Raciocínio 8ásico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO
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