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Licitação Assessonia de Imprensa UNICO|II TRANSPORTES - Concorrência ne Ø2/2Ø21 - Pnocesso ne ø581/2ø21

Justificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE: PARTNËRS COI4UNICAçÃO INTEGRADA LTDA.
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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TE¡4A DO EXERCÍCÍO CRIATIVO

SUBdTESITO 1: RaciocÍnio Básico

critérios tÉDtÂ

a) Lógica e clareza de exposição;

t') Conslstència das relações de causa e efeito entre pnoblema
e onooosta de solucão aDnesentãdã:

c) Relevância dos resultados apresentados

ø: não atende
1a3-atendepouco

4a6: ãtende
medianamente

7a8-atendebem
9 a 1ø: atende con

6,6Ø

Boa exposição com c1ãrezà e lógic¿

Apresentou boa consistência nå relàção de causa e

efeito entre paoblenð detectado e proposta de solução

Apresentou boa relevância dos resultados

SUBdTESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relaclonanento con a $Ídia
Crité.1os Gaeduaaão üÉDrÂ luçtifl.ãttvå

a) Lógi.ca e clareza da exposiçãoj

b) consistência das nelações de causa e efelto entre pnoblema
e proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultados apnesentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: nao atende
1 a 3: âtende oouco

4a6-atende
medianamente

7a8-atendebem

9 a 1ø : atende com

6,8Ø

Boa exposição com claneza e lógica

Apresentou boa consistência na relação de causa e

efeito entre pnoblema detectado e proposta de solução

Demonstrou resultados com boã nelevânciâ
agilidade e eficáciå das medidas apresentãdàs

SUBQUESITO 3: Plãno de Ação - Ações a serem desenvoLvidas pelã contratada

C¡1térlos 6rãduacão r{ÉDra Justlfi.ãtlva
a) Lóglca e clareza da exposição;

b) consistência das relações de causa e efeito entre problena
e proposta de solução apresentada.;

c) Relevância dos nesultados apresentados;

d) Agilidade e eflcácia das medidas adotadas

ø: nåo åtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende

5: atende con

3,2ø

Ótidã exposição com clarezå e lógicå

Apresentou ótlftã consistência na re1åçåo de causa e
efeito entre problema detectado e proposta de solução

Denonstrou ótima releváncia com resultådos, a1én de
ótima agilidåde e efj.cácia das nedidãs adotadas

5UBqTESITO 4: Plano de Ação - frlateniais a seren pnoduzidos

Crité¡1os sÉDrÁ

a) Lógica e clareza da exposição;

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

c) Relevância dos resultados apresentadosj

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende bem

5: åtende com

3,4ø

Ótima exposição com claneza e lógicå

Apresentou ótima consistência nå relação de causð e

efej.to entre problemð detectado e proposta de solução

Demonstrou resultados com ótiña relevânciã
ótima agilidade e eficáciã nas nedidas pnopostas

sUBüTESITO 5: Plano de Ação - oportunidade de mídia positiva
Critérlos Grâdxâ.ãô ilÉDTA

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Relevåncia e pertÍnência dos itens apresentados com
exercÍcio criativo

ø: não atende
1 å 3: åtende pouco

4a6:ãtende
medianamente

7a8-¿tendebem
9;1ø - atende com

6,6ø

Boa lógica e clareza da exposição

Boa reLevâncið e pertinência dos itens apresentådos

SUSoUESITO 6: Plano de Ação - Identificação de nlscos à irnagem

Crlténios Graduåção ¡1ÉDIA lustifl€ativa
a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevância e pentinência dos itens apresentados com

exercício cri.ativo.

ø: não åtende
1 a l: atende pouco

4a6:âtende
nedi¿¡amente

7a8-åtendebem
9 a 1ø atende com

excelência

7,øø

Ótima 1ógica e clareza da exposição

Ótima relevãncia e pertìnência dos itens apTesentados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVTSÃO (Anexo III)

6râduåçãoC.iténlos IEÐIA

a) Lógica e clareza da exposição;

b)CÌareza, concisão e objetividàde dos textos;

c) Relevância e pentinência dos itens apontados

ut nao atende
1ål-atendemuito

ooúco
4å6 åtendepouco

7 å 9 atende
medianamente

7ø a 13 - atende bÊm

74 a tS - atende com
excel ên. i å

Lø,øØ

Ótima exposição com clarezà e lógicã

Apresentou ótima concisão, clareza e objetividade de

Demonstrou ótima relevâncla e pe.tinência dos itens
apontados

QUESITO 3: qUnlrrrClçÃO DA EQUIPE DÊ PROFTSSTONATS

Crlténios caaduèção ItÉora lustlflcatlvà

Cálculo arltimético com base nas regnas dos itens 4.1ø e 4.11 Notàdeøà5 3, 59 l¿bela Pnoprìa
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