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UNICOM - JUSTIÇA E CIDADANIA

Licitação Assessoria de Impnensa UNICOII IUSTIçA - Concorrência ne Ø4/2Ø21 - processo ne 2Ø2L/ØØ5g7

Justificativa da Avaliação da pnoposta Técnica

LICITANTE: PRIDEA COÍIIUNICAçÃO LIDA.

4,464.77 Tâbela Próprià
CálcuÌo aritimético com base nas .egr¿s dos itens 4.1ø e

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

5

Crltérlos

c) Relevåncia e pe.tinência dos itens êpontados.

b)clareza, concisão e objetividède dos textos;

Ótima exposição com clapeza e lógica

Apnesentou ótima concisão, clareza e objetividåde dos

Demonstrou ótima nelevánciã e pertinêncià dos itens
àpontados

11,,ØØ7 å 9 atende
median¡mente

1g â 13 - atende bem

14 à 15 - åtende com

excelênciå

ø: nao åtende
1ål-atendeúuito

oouco
4à6 åtendepouco

a) Lógicâ e cl.aneza dã exposição;

Graduação üÉoraCcitérios

QUËsrTo 2: aNÁLrsE DE rMAcErn Do co¡¡j¡úoo ÞÙeli¿¡Do- ErcuLADo Erit loRNArs
E EÍiTISSORAS DE TELEVISÃO (ANEXO III)

ø: não atende
I ã 3: atende pouco

4a6:ãtende

7â8-ate¡deben
9 ã 1ø àtende com Ótima relevância e pertinênciå dos itens

ótj.ma lóeicå e clarezå dà erposição

JustlflcatlvåCrlté.los

8,2Ø

SlrBdrES¡ÎO 6: Pleno de Ação - Identlflcação de rlscos à lmagem

a) Lógic¿ e clareza de exposição;

b) ReÌevåncia e pertinência dos itens apnesent¿dos com
exencicio c.iativo.

ótimâ relevânciã e pentinêncià dos itens ãpresentådos

7,8ø

Ótinã lóeica e clareza då exposição

c¡lté¡1o5

S!¿g&EM: Plano de Ação - Oportunidade de mldia posltiva

ø: nãoa) Lógica e clarezâ dâ exposição;
I a 3: atende pouco

4¿6:âtend€

7â8-atendeben
9 a 10 - åtende com

b) Relevência e pertinência dos itens apnesentãdos com
exe¡cício criãtivo.

4,6ø

crltérlot

d) Agilidade e eficácia das medidâs adotadas

c) Relevància dos result¿dos apresent¿dos;

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre
de

3 a 4: atende bem

5: atende com

oemonstrou nesultãdos com ótißa releváncia, além de
ågilidâde e eficácla nas medidas propostås

SI3{UESIÍO 4: Plano de Ação - ¡ltätenlel.s a serem produzldos

Ótima exposíçåo com clåreza e lógica
Apresentou ótimã consistênci¿ na retação de calsa e ef€ito
entr€ problenâ d€t€ctãdo e proposta de sotução

ø: nåo atende

1 â 2: atende pouco

0: não atende

1 â 2: åtende pouco

3 ã 4: atende

5: atende com

Ótißå exposição com clareza e lógica

Apresêñtou ótinã conslstênciã nã relåção de câusa e efeito
entre problenã detectâdo e p¡opostå de sotução4,øø

C¡ltérlos

StEOlrËSITo 3: Plano de Ação

d) A8ilidade e eficáciã das nedidãs adotadas

c) Relevância dos resultados apresentâdos.;

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência dès rel¿ções de causa e efeito entre
de

Ações a serefi desenvolvldas pe¡a cont¡atada

Denonstrou resultâdos com ótimã relevånciã, å1ém de
agilidade e eficáciå das medidas pnopostas

SUB{IJESIIO 2: Plano de Ação - Estnetéglå de Relaclonam€nto con a |,lfdla

1 a 3: àtende oouco
4a6-àtende

median¿mente

7¿8-atendebeß

9 ê 10 : atende com

8,øø

cãusa e efeito entre

Crltérlos
è) Lógicã e clarezâ da exposição;
b) Consi

d) Agitidade e eficácia das nêdidas adotâdas.

c) Relevånciã dos nesultâdos apresentådos; Denonstrou resultados com ótima relevância) ãÌém de
agilidåde e eficáci¿ das medidas appesentådas-

ôtima exposiçåo com clareza e l.ógic¿

Apresentou ótima consistênciå nã relação de cãuså e efeito
entre problema detectãdo e proposta de sotução

O: não atende
1a3-âtendepouco

4a6: åtende
mediånamente

7a8-âtendebem
9 a 1ø: atende com

Ótima exposição com clarez¿ e lógicà

Apresentou ótina consistêncla na relâcão de causã e efeito
ent.€ problemâ detectado e proposta de sotução

c) Relevãnci¿ dos resultados apresentados

I,2ø
cauSa e ent redeCons

Apresentou ótima relevànciå dos resuntàdos

a) LóEica e clarezã de exposição

C.ltÉrtos

SuB(lrËSITO 13 Racloclnlo Báslco

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEI.,IA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

(


