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Licitação Assessoria de Impnensa uNrcoftl AGRTCULTURA - conconrência ne ø5/2ø2]- - processo sEcov-pRc-2ø2l/øø7ø6

Justificativa da AvaLiação da pnoposta Técn1ca

LICITANTE: AGÊNC1,A FR DE COI4I¡NICAçÃO LTDA.

Tãbela PrópriåNotadeøå5com base nas regnas dos itens 4.1ø e 4.11Cá1cu1o

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

Ctltérios

s,øø

¡IÉDIA

c) Relevâncj.a e pentinência dos itens apontados

b)Clareza, concj.são e objetividade dos textos

Relativå exposição com cla.ezà e 1ógi.ca

Apresentou reÌativa concisão, clareza e objetividåde
dos textos

Demonstrou.elàtivà reÌevåncia e pertinència dos itens
apontådos

s,8ø7 å 9 atende
medianãmente

1ø ã 13 - ¿tende bem

14 a 1.5 - atende com
excelênciå

ø: não atende
1å3-atendeñuito

00uco
4å6 atendepouco

ê) Lógica e clareza da exposição;

üÉDIÂGraduðcãoCrltério5

PUBLICADO E/OU VEICULADO EM ]ORNAISQUESITO 2: DE IMAGEM DO

)E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III

Boå relevånciå e pertinéncia dos itens ãpresentados

6,2ø

Boã lógicå e cl¿rezå da exposição

fdentificação de niscos à lmagem

C¡l,té¡1os

SUBOUESÍO 6: Plano de Ação

a) Lógica e claneza de exposiçãoj ø: não

1 ã 3r ¿tende pouco
4a6:¿tende
mediånãmente

7ã8-åtendebem
9 â 1ø ¿tende.om

b) Relevåncia e pertinênciê dos itens apresentados com
exencicio criativo.

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com
exencício crlativo.

Ótj.mã lógicã e cI¿reza dâ exposicão

Ótima nelevânciå e pertj.nência dos itens ¡paesentãdos

7,4ø

0: não ãtende
1 a 3: åtende pouco

4a6:¿te¡de
nedi¿n¿mente

7aa-¿tendebem
9 à 1ø - atende con

a) Lógica e c1êneza da exposição;

Crltérlos

SUEoIESITO 5: Plano de Ação Oportunldade de mÍdia positiva

ø: não åtende

1 a 2: atende pouco

3 ã 4: ¿tende bem

5: àtende com

3,4ø

CF .té¡l.os

SUBOI'ESTTO 4:

d) Agilidade e eficáci¿ das medidas adotadas

c) Relevåncia dos resultados ap.esentados;

de solução
b) Consistência dês relações de causã e efeito entre pnoblema

a) Lógicê e clareza da exposição.;

paopoståsótima agilidade e eficácia nas

Plano de Ação - Mateni.ais a serern produzldos

Ótimå exposição com clåreza e lógi.cã

Apresentou ótima consistência na aelação de causa e
efeito entre problema detectâdo e propostà de solução

Demonstnou resultados com ótif,a relevånciâ, além de

$ßqrESIlO 3: Plano de Ação - Ações a sereo desenvolvidas pela contratada

0: nåo atende

1 a 2: atende pouco

3 ¿ 4: ãtende

5: atende com

Ótina exposição com cl.àreza e Iogica

Apresentou ótima consistênciã na relacão de causå e
efeito entae pnoblena detectado e pnoposta de soìução3,4ø

e de

Crlténlos

Consistência das relações de causa e efeito entre probÌemab)

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

c) Relevåncia dos resultados èpresentèdosj

a) LógÍca e clareza da exposição.;

Demonstnou resultèdos com ótima relevåncið, além de
ótirâ ãgilidade de eflcáciå das medi.das adotadas

SUEoiES¡TO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relaclonanento <oñ a llÍdia

80à exposição com cl.aaeza e lógica

Apresentou boa consistènciã na relação de causã e
efeito ent.e problema detectãdo e proposta de solução6,6ø

Crltérlos

d) Agilidade e eficãcia das nedidas adotadas

c) Relevânciê dos resultados apresentados;

a) Lógica e clareza da exposição;

Demonstrou resultãdos cof, boa aelevància, além de boã
agilidède e eficáciã das medidas âpresentãdas.

7a8-atendebem
9 a 1ø : âtende com

1 a 3i atende oouco

4a6-ãtende
mediananente

b) Consistência das relações de cãusa e efej.to entne problema
e proposta de solução apresentêda.;

ø: não atende
1a3-åtendepouco

4¿6: atende
nedianamente

7ã8-åtendebem
9 a 1ø: atende com

ötimâ exoosiçào com clareza e lógicã

Apresentou ótinâ consistência na relação de causã e
efeito entre problemà detect¿do e propostà de solução

Apresentou ótima relevância dos aesultãdosc) Relevánci.a dos resultados apresentados

7,2ø
causã e entneCon

crltérloe

a) Lógica e claneza de exposição;

SUBQ|JESITo 1: Raciocinio Básico

QUESITO ].: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

Jt**rlrlr¡¡,.lun
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