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lustificatlva da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE: PRIDEA COI4UNICAçÃO LTDA.

fabela Própria4,46Notådeøa5Cálculo èritimetico com/base.nas .egras dos itens 4.1ø e 4.11,/ ,.

Justi.ficativa6.aduação HÉDTÂC.1térlos

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISsIONAIS

c) Relevânci.a e pertinêncj.a dos itens êpontados

b)Claneza, concisão e objetÍvidade dos textosj

Ótima exposição con clareza e lógica

Apaesentou ótima concisão, c1a¡eza e objetividade dos
textos

Denonstaou ótima reÌevãnciå e pe.tinência dos itens
èpontados

1"L,2ø

14 a 15 - atende com

excelència

7 â 9 atende
mediðnàmente

1ø å 13 - atende bem

?: nao atenoe
1a3-atendemuito

00uco
4a6 atendepouco

a) Lógica e claneza da exposiçãoj

Gràdu¿çãoCrité.1ôs ¡IÉDIA

QUESITo 2: ANÁLISE DE IlnAGEt'l DO CO¡¡rtÚOO

E EmrssoRAs DE TELEVISÃO (Anexo III)
PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS

b) Relevåncia e pentinènci.a dos itens apnesentados com

exencício cni.ativo.

Ótima lóeicå e cÌaTeza da exposição

Ótimã reÌeváncia e pertlnênciå dos itens apresentãdos

7,8Ø

ø: não ¿tende
1 a 3: atende pouco

4a6:atende
mediànàmente

7¿8-ãtendebem
9 a 1ø ¿tende com

a) Lógica e clareza de exposj.ção;

Crltérios lustlficativaGråduacão ¡tÉDra

SITEOUESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos å imagem

b) Relevância e pertinência dos j.tens apresentados com

exercicio criativo.

Ótima 1ógica e c1årezà da exposição

Ótimå relevåncia e pertinêncià dos itens apresentados

7,6ø

o: não atende
1 å l: ¿tende po!co

4â6:¿tende
me¿iànåmente

7a8-atend€bem
9 a 1ø - atende com

a) Lógica e clareza da exposi.ção.;

JustlficatLvàGraduacão ¡itËDraCrltérlos

SUEOUESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de nidia positiva

d) Agilidade e eficácia dês medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apnesentados;

b) Consistência das reLações de causa e efej.to entre problemê
e proposta de solução apresentada;

ótimè exoosiçào com clårezà e ldgica
Ap.esentou ótimà consistência ñå .€låção de cåusâ e efeito
entre problena detectado e propostâ de solução

Demonstnou resultados com ótima relevância, ð1ém de
agil.idade e eficáciå nas medid¿s propostas

4,4ø

0: não atende

1 a 2: atende pouco

I ã 4: ãtende ben

5: atende coñ

a) Lógica e clareza da exposição;
lú3tlflcàt{vãGraduãcão ¡lÉD1Acrltérlos

sllg¡uEjiËIg: Plano de Ação - Mateniais a serem produzidos

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos nesultêdos apresentados;

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada;

Ótima exposição com clårezå e lógica

Apresentou ótima consistênciå nå aelaçào de cåúsã e

efeito entre problema detectado e proposta de solução

Denonstaou resultados com ótif,a aelevånciå, além de
agilidade e eficácia dðs medidas p.opostas

3,4ø
3 å 4: atende

5: àtende con

ø: não ètende

1 a 2: atende pouco

a) Lógica e clareza da exposj.ção;
lustifi.etlvâGraduação üÉDIACrltérlos

SUBOUESITO 3: Plano de Ação - Ações a serem desenvolvidas peLa contratada

d) Agilidade e eficácia dès medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados

p D.ônôqt¡ .lê <ôl¡r.;ô ânrêcêniãdâ:
b) Consistênciè das relações de causa e efeito entne pnoblena

ótima exposição coñ claneza e lógica

Ap.esentou ótima consistèncià nâ.€lação de cåusa e efeito
ent.e probl€ma d€tectãdo e propost¿ d€ solução

Demonstaou resultådos com ótim¿ relevãncia, a1ém de
agil.idade e eficácia dås medidas ¿presentadas.

7,8ø
7a8-atendebem

9 a 1ø : atende com
êv.ol ân.i,

ø: não ãtende
1 ã 3: ãtende Dou.ô

4a6-atende
mediãnãmente

a) Lógica e clareza da exposj.ção.;

lustl.flcãtIva6raduaçåo rËDrAc.ltérLos

su8(uESITO 2: Plano de Ação - Estnatégia de Relacionanento com a fitÍdla

c) Relevãncia dos nesultados apresentados

b) Consistència das neÌações de causa e efeito entne problema
e DroDostã de sôlucãô âôresentãdà:

Otimå exposição com clårezã e ldgica

Ap.esento! ótina consistênciã nâ relação de cèus¿ e efeito
eñtre problema detectado e p.opostã de solução

Apresentou ótinâ nelevåncia dos ¡esuntados

I,øø

ø: não atende
1a3-åtendepouco

446: atende
nediãnamente

7¿8-àtendeben
9 a 1ø: ãtende con

ÃY.êl Âñ.i :

a) Lógica e clareza de exposição;

lustlflcatlvaÌ,rÉDrÄGraduacãoCrltérios

SUBoi ESIIO 1: RaciocÍnlo Básico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEt''lA DO EXERCÍCIO CRIATM
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