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Licitação Assessonia de Imprensa uNrcoM AGRTCULTURA - conconnência ne øs/2ø2r - processo sEcov-pRc-2ø2t/øø7ø6

fustificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICI-TANTE: C I\ DA STLVA COMUNICAçÂO COORPORATIVA LTDA. (TRIO)

&
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Tåbela Próp¡iãNotadeøa5com base nas regnas dos itens 4.1ø e 4.11 4,t4cá 1c u1o

lCritÉrios

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

c) Relevåncia e pertinência dos itens apontados

b)Claneza, concisão e objetividade dos textos;

Excelente exposição com clâreza e lógica

Apresentou excelente concisão, clåreza e obejetividede
dos textos

Demonstrou excelente aelevância e pertinênciå dos
itens apresentados

74,8ø

7ø

14 a 15 - atende com

excelènc ia

ø: nåo atenoe
1ãl-ãtendpmuito

oouco
4ã6 atendepouco

7 a 9 atende
mediananente

å 13 - atende ben

a) Lógica e clareza da exposição.;

ilËDIAGnaduaçåoCrltérlos

PUBLICADO E/OU VEICULADO EI'I ]ORNAIsQUESITO 2: DÉ IMAGEM DO

)E EMTSSoRAS DE TELEVISÃO (Anexo III

ø: não atende
1 ã 3: ãteñde pouco

4¿6:¿tende
medi¿nâmente

7¿8-àtendebem
9 a 1ø ¿tende côm

rø,øø

Excelente lógica e c1ãreza dà exposição

C¡ltérlos

suBouEslTo 6: Plano de Ação

a) Lógica e clareza de exposição;

Identificação de riscos à inagen

rìÉDrÂ

Excelente relevância e pertinência dos itens
apresentados

b) Relevâncj-a e pertinência dos itens apresentados com

exercÍcio criativo.

ø: não åtend€
1 a 3: ¿tend€ pouco

4à6:atende
mediananente

7¿8-åtendebem
9 à 1ø - ãtende com

Excelente relevãncia e pertinência dos itens

9,8ø

Excelente l.ögicã e clarezå dã exposição

opontunidade de nfdla posf,tlva

apaesentados

Crltérlos

SUBoUESITo 5: plano de Ação

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados com

exercÍcio cniativo.

Excelente exposiçào con clarezå e lógicã
Apresentou excefente consistênciå na relação de cðusa
e efeito entre p.oblema detectàdo e propostè de
solucão
Demonstrou resultâdos com excelente relevåncið, aIém
de excelente ågi1idâde e eficáciâ nas medidas

5,øø
b) consistência das relações de causa e efeito entre problema

nÞteriais a serem produzi.dos5IßQUÊSITO 4: Plano de Ação

ø: não atende

1 ã 2: åtende pouco

d) AgiLidade e eficácia das medidas adotadas

e proposta de solução apnesentada;

Relevåncia dos resultados

a) Lógica e clareza da exposiçâo;

C¡ité¡los

3 a 4: ¿tende ben
5: atende com

ø: não atende

1 a 2: åtende pouco

3 a 4: ¿tende

5: atende com

Excelente exposição com clãreza e lógica
Apresentou excelente consistência na relåção de càusa
e efeito entre paoblema detectãdo e paoposta de
soÌ uç ão

Demonstrou resultðdos com excelente reLeváncia, a1ém
de excelente ¿gilidade e eficácia das medidãs
propostas

5,øø

Ações e sers[ desenvo].vidas pela contratada
CrLtérlos

St BOt ES¡TO 3: Plano de Ação

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentados

a) Lógica e clareza da exposição;

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

su8ürESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionanento con a ltfdiã

Excelente exposição com c1ãreza e lógica
Apresentou exce_Iente consistêncÌa na relação de cãusa
e efeito entre problena detectado e proposta de

ApTesentou excelente relevância dos resultãdos, aIém
de excelente agilidade e eficácia das medidas adotådas

tø,øØ

d) Agil.idade e eficácia das medidas adotadas.

b) Consistêncj.a das relações de causa e efeito entre problema

sentados;Relevância dos resultados

e de solução apresentada;

a) Lógica e clareza da exposj.çào

Crltérlos

7å8-atendebem
9 a 1ø: åtende com

1 a 3: atende Douco

4a6-atende
mediãnaf,ente

ø: não atende
1al-atendepouco

4a6: atende
mediånåmente

748-atendebem
9 a 1ø: ètende com

Excelente exposição com claneza e lógicã

Apresentou excelente consistência na relação causa e
efeito entne p.oblemã detectado e proposta de solução

Apresentou exceÌente relevânc1â dos aesultadosc) Relevância dos nesultados apresentados

9,8ø
to entrecausa e

a) Lógica e clareza de exposj.ção;

dasCons

Crltérlos

SUBOUESITO 1: RaciocÍnio 8ásico

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

AGÚADo ]OSEANE GONçALVES


