
Licitação Assessoria de Imprensa UNICOM SEGURANçA - Concorrência ne ø6/2ø2L - Processo SEGOV-PRC-2ø2ø/ø277ø

lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE:CADASILVA

fiÉDra

a) Lógica e clareza de exposição

b) Consistênci.a das relaçöes de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solução apnesentada;

gË

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEI|IA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

SUBoIJESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento com a Midia

d) aeilldade e efi.cácia das medidas adotadas.

Demonstrou resultados com ótima relevância, além de
ótina agilidade e eficácia das medidas propostas

SUBqJESITO 4: Plano de Ação - Mateniais a seren pnoduzidos

c) Relevância dos resultados ap.esentados

¡rËDra lustlflcatlva

3 a 4: atende bem
>: dLefrue cofl

Critérlos

oenon5tnou resultados com ótif,a relevância, aIém de

ótina agilidade e eficácia nas medidas propostas

EggggESIIO_l: Plano de Ação - opontunidâde de nÍdia positiva

¡'rÉDra

a) Lócica e clareza da exposição;

0: não ¿tende
1 a 3: atende pouco

4a6:atende
nedÍ¿nanente

7a8-atendebem
9 a 1ø - atende com

6,øø

b) consistência das nelaçôes de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada;

Boa relevância e pertinência dos iten5 ap¡esentados

Gradu¿ção ÍÉDra

c) Relevância dos resultados apresentados;

Boa lógica e clarezâ dâ exposição

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com

d) agilidade e eficáciã das medi.das adotadas

6,6ø

8oa relevância e pertinência dos itens apnesentados

SUBoUESIÎO 1: Rãciocínio Básico

CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO E¡4 ]ORNAIS
E EMTSSORAS DE TELEVTSÃO (Anexo rrr)

Critérlos

üÉDra

4a6

a) Lógica e claneza da exposiçâo;

Apnesentou boa concisãor clareza e objetividade de
t extosb)cl"areza, concisão e objetividade dos textos;

b) consistência das reLaçôes de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apnesentada;

7 a 9 atende
nedianarnente

Lø a ll atende ben

c) Relevãncia dos nesultados apresentados;

Denìonstrou boã relevãncia e pertinência dos itens
apontados

14 a 15 - atende com

excelênc ia

Notãdeø¿5

ø: não atende
1¿3-atendepouco

sUBoUEs¡TO 3: Plano de Ação - AÇões a serern desenvolvidas pela contratada

C.lté¡los

a) Lógica e clareza da exposição;

4a6: atende
mediananente

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solução apnesentada;

8 - atende bem

1ø: âtende aon

c) Relevância dos resultados aÞresentados;

d) aeilidade e efi.cácia das medidas adotadas.

1 a l: âtende oouco

4a6-atende
f,edianamente

5,8Ø

Critérlos

a) Lógica e claneza da exposição;

Boa exposição com clareza e Iógica

7a8-atendebem

Apresentou boa consistência na relação de causa e

efeito entre problema detectado e proposta de solução

b) Relevância e pertinência dos itens apnesentados com

exercíclo crlatlvo.

I â 1ø : åtende com

Apresentou boa .elevância dos resultâdos

CrltérLos

a) Lógica e clareza de exposição;

5,4ø

1 a 2: atende Pouco

I à 4: atende

5: atende cofr excelência

Boa exposição con cLareza e lógica

Apresentou boa conslstència na relação de causa e

efeito entre problena detectado e p.oposta de solução

exercício cniativo

Demonstaou nesultados com boa relevância, aIém de boa

agil.idade e eficácia das rnedldas ap.esentadas.

Critérios

Graduacão

ø: não âtende

a) Lógica e clareza da exposição;

3,4ø

SUBqJÉSITO 6: PLano de Ação - Identificação de riscos à imagem

1 a 2: atende pouco

Ótima exposição com c1ãreza e lóglca

Apresentou óti¡na consistência na .elacão de causa e

efeito entre problef,a detectado e proposta de solução

c) Relevância e pertinência dos i.tens apontados

QUESITO 2: ANÁLISE OE IMAGEII DO

C.ltérios

Grêduacão

3,6ø

ótima exposição com claneza e Ìógica

Apresentou ótima consistência na relação de causa e

efeito entre problenâ detectado e p.oposta de solução

cáIculo anitimético com base nas regras dos j.tens 4.Lø e 4-I1'

ø: nào âtendê
1 a l: atende pouco

4a6: atende
medianðmente

7ã8-atendebem
9 ã 1ø ãtende com

Crité.ios

8oa Lógicð e claneza da exposição

1a3

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA ÊQUIPE DE PROFISSIONAIS

Graduacão

l!stlflcativa

nao a¡enoe
. atende muito

DOUCO

atende pouco

lustlflcativa

Boa exposição com clareza e Iógica

Graduação

9,Øø

f
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lustificativa

3,79 Tabela Própria


