
Licitação Assessonia de Imprensa UNICOm AGRICULTURA - Conconnência ne ø5/2ø2:- - Pnocesso SEGOV-pRC-2ø2L/øø7ø6

Justificativa da AvalÍação dã Pnoposta Técnlca
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TåbeLa Pnópria4,66Notade0ã5com base nas negnãs dos itens 4.7ø e 4.7!cá1cu1o

lustlficatlvaüÉDraG.ãduaçåoCrltérios

QUESrTo 3: qUnlrrrcnçÃo DA EQUTPE DÊ pRoFrssroNArs

c) Relevåncia e pentinênciã dos itens apontados

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos;

Boa exposição com c1ãreza e lögica

Apresentou boå concisão, clarezå e objetividade dos

Demonstrou boã relevânciã e pertinência dos itens
apresentados

9,4ø7 å 9 atende
medianamente

1ø a 1l - ¿tende beñ

14 a 15 - atende com
excelênciå

ø: nðo alende
1al-atendemuito

oouco
4a6 ¿tendepouco

a) Lógica e clareza da exposição;

trÉDlaGraduaçãoCrlté.los

QUESITO 2: ANÁLIsE DE IMAGEM DO CO¡¡TCÚOO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAIS
E EMrssoRAs oE rettvrsÃo (anexo rrr)

b) Relevãnci.a e pertj.nência dos itens apnesentados com

exencício cniativo.

Boa lógica e clareza da exposição

Boa relevància e pertinència dos itens ãpresentados

6,4ø

0: não ¿tende
1 ã 3: atende pouco

4¿6:ãteñde
media¡amente

7ã8-åteñdebem
9 a 10 atende com

excelêncià

a) Lógica e clareza de exposição;

lustlflcatlvailÉDra6raduacåoCrlté.1q5

SlrB(lt ESÌIO 63 Plano de Ação Identificação de niscos à imagem

b) Relevância e perti.nência dos itens apresentados com

exencÍcio criativo-

Ótimå 1óei.ca e clareza da exposicão

0tinã.e1evância e pertinêncla dos itens apresentàdos

7,4ø

øi não ðtende
1 ¿ 3: ¿tende pouco

4a6:ãtende
mediananente

748-¿teñdebem
9 å 1ø - åtende com

a) Lógica e clareza da exposi.ção;

lustiflcãtivãGraduação ¡,IÉDIACrlté.los

SUÛ{UËSITO 5: Plano de Ação - opontunidade de ñidia positiva

d) Agj.lidade e efi.cáci.a das medidès adotadas.

c) Relevância dos resultados apresentados;

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

Relativa exposição com cIãreza e logic¿
Apresentou relativa consistência na re1ãção causa e

efeito entre problema detectado e proposta de soluCâo

Demonstrou resultådos com relativã relevånciã, ãlém de
ótinå egilidade e eficáciå nas nedidãs propostãs

2,8ø
¿ 4: ¿tende ben

5: atende com

ø: não atende

1 â 2: atende pouco

a) Lógica e c1êreza da exposição.;

f,tÊDraG.aduãcãoCrltérlos

StB€lrESrlO 4: P1ano de Ação - filaterÍais a senen produzidos

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

b) consistência das relaçôes de causa e efeito entne problema
e proposta de solução apresentada;

Ötina exposiçåo com cl.aaeza e lógica

Apaesentou ótimã consistênciå na relðção de causå e

efeito entre problemà detectado e propostã de soluçào

Demonstrou aesultados com ótimð relevância, além de
ótima agilidade e eficácia dãs medidas adotàdås

3,4ø

ø: nåo ãtende

I å 4: atende

5: atende con

1 a 2: atende pouco

a) Lógi.ca e clareza da exposição;
fustlflc*tvãGraduação I,tÉDIAcrltérlos

$rBqrÊSf,fo 3: Pl,ano de Ação - Ações a serem desenvol.vidas pela contratada

d) Agili.dade e eficácia dês nedj.das adotadas

c) Relevância dos resultados apnesentados;

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

Boa exposiçåo com clareza e lógica

Apresentou bo¿ consistência na relação de càusa e
efeito entre problemð detectådo e propostå de solução

Denonstrou resultados com boa rel.evãnci¿, a1ém de boã
agilidåde e eficáci¿ das medidas apresentadas,

5,6ø
7a8-ãtendebem

9 a 1ø : åtende com

ø: nao atenoe
å 3: åtende oouco

4a6-atende
medianamente

a) Lógica e clareza da exposição;
1r*t+lcâr{vâüÉDlA6raduacãocrltérlos

5g4E!!8_¿: Plano de Ação - Estratégia de Relacionanento com a üfdia

c) Relevância dos nesultados apresentados

ê nñônôeiâ dÞ <ñl'r.:^ âñnê<ôñfrár
b) conslstencla das nel.açoes de causa e efeito entre probLema

Apnesentou boa lógica e clareza de exposição

Apresentou boa consistência na relação de câusa e
efei.to entre problemã detectado e proposta de solução

Apaesentou boa relevâncià dos resultados

6,8ø

ø: não atende
1e3-atendepouco

4a5: atende
mediãnamente

7a8-atendebem
9 a 1ø: ¿tende com

a) Lógica e claneza de exposj.ção;

I ustl.fLcat lveilÉDraG.aduaCãoCrltérlos

SUAO{rESûO 1: Racl.ocÍnio Básico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TÉMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO
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