
&
Licitação Assessonia de Imprensa uNIcoM AGRICULTURA - concornência ne øs/2ø2L - pnocesso sE6ov-pRc-2ø2L/øø7ø6

lustificativa da Avaliação da pnoposta Técnica

LI[ITANTE: PARTNERS COIT1UNICAçÃO INTEGRADA ¡.TÐA.

Tãbela P¡ópriaNotade0a5Cálculo aritj.mético com base nâs Tegnas dos itens 4.1ø e 4-I7

QUESITO 3: QUALIFICAçÀO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

C.l,térlos

4,4L

¡tÉDIA

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

b)clareza, concisão e objetividade dos textos;

ReÌåtiva exposiçåo coû clareza e lógica

Apresentou aelàtiva concisão, clareza e objetividade
dos textos åpaesentados

Demonstrou reÌètj.va relevâncið e pertinència dos itens
¿pontãdos

5,8Ø

0: não åtende
1al-atendenuito

00uco
4a6 atendepouco

14 a 15 - ãtende com
ex cel Ênc i à

7 a 9 atende
medianamente

1ø a 1l - atende bem

a) Lógi.ca e clareza da exposição;

Gràduação ItÉDIAcrltérios

QUESITO 2: ANÁLIsÊ DE IÍ'IAGEM DO CONTEÚÍX) PUELICADO E/OU VEICULADO Ef'I ]ORNAIS
E Ef'lrssoRAs DE TELEVTSÃO (Anexo III)

b) Relevância e pentinêncj.a dos itens apresentados com
exencício cri¿tivô.

8oa 1ógica e clãreza da exposiçåo

Boa relevåncia e pertinência dos itens apresentâdos

5,6ø

ø: não ate¡de
1 â l: åtende pouco

4a6:atende
nedian¿mente

7¿8-¿teñdebem
9 ã 1ø ãtende com

a) Lógicê e clareza de exposição;

Identificação de Fiscos à inagem

,IËDIÁCrltérios

SUBQiTES¡ÎO 6: Plano de Ação

0: não åtende
1 a 3: ¿tende pouco

4â6:atende
medlaôãmente

7è8-åtendebem
9 ¿ 19 - atende com Boa aelevåncia e pertinênciå dos itens apresentados

Boè lógica e cì.areza dã exposição

opontunidade de nÍdia positiva
Crttérios

5,4ø

SUB(lrESilO 5: Plano de Ação

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

b) Relevância e pertinênciè dos itens apresentados com

exercÍcio criativo.

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados;

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

Relativã exposição com cl.aaeza e lógicâ
Apaesentou reÌativ¿ consistência na aelação causa e
efeito entre problemã detectado e propostâ de solução

DemonstTou nesultados com relativa aelevåncia, além de
mediana agilidãde e eficáciå nas ñedidas propostas

2,8ø

não etende

I a 4: atende bem

5: ¿tende com

1 a 2: ãtende pouco

a) Lógica e clareza da exposição;
fu*tçtcdtvåGnaduaçåo r,rÉD1a

CrLté¡Los

SUBqTESITO 4: P1ano de Ação üateniais a serem produzidos

d) Agilidade e eficácia das medidas adotãdas

c) Relevânci.a dos resultados apresentados

b) consi.stência das relações de causa e efeito entre probLema
e pnopostã de solução apresentada;

Relativa exposição com clðreza e l.ógica

Apaesentou reì.ativa consistêncía na relação de causã e
efeito entre probl.ema detectado e proposta de solução

Demonstrou resultados com relativã relevància, a1ém de
mediana agilid¿de e efícácia das medidãs propostas

2,8ø
3 å 4: atende

5: atende con

ø: não atende

1 a 2: ¿tende pouco

a) Lógica e clareza da exposiçâo;

Ccltértos lustlflcatlva6f¡drâ.1ô rÉnrÂ

Slr8{t ESllO 3: Plano de Ação Açðes a sereñ desenvolvidas pe].a contrðtada

SUBdJESITO 2: Plano de Ação - Estratégla de Relaclonanento coñ a ilfdla

1 a 3: atende oouco

4a6-atende
mediånånente

7a8-åtendebem

9 ã 1ø : atende com

8oã exposição com claaezã e 1ógica

Apresentou boa consistência na aelãçào de causå e
efeito entre problena detectãdo e proposta de solução5,4ø

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

Crltérlos

c) Relevância dos nesultados apresentados

a) Lógica e cl.aneza dè exposição;

Demonstrou resultados com boa relevância, alefr de boa
agilidade e eficácia das medidås ãp.esentadas.

b) Consistència das relações de causê e efeito entre problema
e pnoposta de solução apresentada;

ø: não åtende
1¿3-ãtendepouco

4ã6: atende
medianamente

7ã8-åtendebem
9 a 1ø: åtende com

Boa exposição com clareza e lógicã

Apresentou boa consistèncià na aelação causã e efeito
entre problemè detectado e proposta de solução

Apnesentou boa aeleväncia dos resultadosc) Relevåncia dos resultados apresentados.

5,4ø
causa e

a) Lógica e claneza de exposição;

ne

Clltérlos

SlrglrESITO 1: RaciocÍnio Básico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

J"rt ^4;¿*ç]OSEANE GONCALVES ,*ffi;^m4,*,-


