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lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnlca

LICITANTE: CDI COMUNICAçÃO CORPORTATIVA LTDA.

&

QUESIfO 1: PROPOSTA PARA O ÍEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

a) Lógica e cla.eza de exposição;

b) Consistência das ¡elações de causa e efeito ent.e

^¡ôhlÞñâ 
ê ñ.^ñ^<tâ dÞ <ôlr,r;ô ãn¡Þ<êntådâ:

c) Relevância dos .esultados apresentados

Crltérios

a) Lógica e cla.eza da exposiçãoj

b) Consistência das nelações de causa e efeito ent.e
pnoblef,a e p.oposta de solução apresentacla;

medianamente
8 - atende bem

10: âtende com

MÊDtÁ

c) Relevância dos resultados apnesentados; Denonstrou resultados com boa relevânciã, âlén de bo¿

äCilidade e eficácia dâs medidàs åpresentâdâs.

ffÉDu lustificetlve

oroblema e DroDosta de solucào ao.esentada:

I â 4: etende

5: atende com

Denonstnou resultados com ótima relevância, ãlén de
ótimâ âgiìidâde de eficáciâ dâs medidâs âdotadas

3â4
5:

Demonstaou resultados com ótima relevância, além de
ótimâ âgiÌidâde e eficáciâ nas medidâs pnopostas

sUE@EglIgl: Plano de Ação - oportunidade dè mÍdia positiva

ilÉôÌÂ

I a 3i åtende pouco
4¿6rate¡de

7a8-¿tendebem
9 ã 1ø - åtende con

b) Relevância e pertinência dos itens apnesentados com
6,6ø

!Nro^Þ. 6.dùNl4o

5g!9UEEIIo_€I Plano de Ação - Idertificação de .iscos à ißagem

Gaeduecão

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

HÉDn

1 a 3r atende pouco
4a6:ðtende

7à8-atendebem
9 a 1ø ¿teñde com

crttértos

S!EggEgII9__!3 Raciocínio Básico

$TBqTESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento com a I'tÍdia

a) Lógica e clareza da exposição;

b) consistência das.elações de causa e efeito entre

b) Relevância e pentinência dos itens apnesentados com
6,2Ø

Boa relevância e pertinência dos i.tens apresentados

crltérlos Grâduâção MEDIA

7 a 9 âtende
mediãnãfrente

10 â 1l - atende bem

14 a 15 - àtende com

excelênc i.a

c) Relevância dos nesultados apresentados;

d) aBilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não atende
1al-âtendepouco

4â6: åtendê

SUgfUES!Ig-3,: Plano de Ação - Ações ã serem desenvolvidas pela contratada

crltérlos

a) Lógica e clareza da exposlção;

b) Consistência das nelações de causa e efeito entre
problena e p¡oposta de solução apresentadaj

c) Relevâncìa dos resultados ap¡esentadosj

MÉDIÂ

d) agilidade e eficácia das nedidas adotadas

a 3: atende Douco

4â6-ãtende

6,2ø

crltérlos

Boa exposição com clareza e 1ógica

a) Lógica e clareza da exposição;

7âa-âtpndêbêm
9 a 1ø : atende com

SU!9SE!'I3LI: Plano de Ação - Mate¡iais a serem produzidos

Apresentou boâ consistência na relação de causa e

efeito entne problema detectado e proposta de soluçãc

exercício criativo

Apresentou boa aelevância dos resultados

ructl{lcâtlvâ

Grâduâcão

6,2ø

1 a 2: atende pouco

C.ltérlos

não âtende

a) Lógica e claneza de exposição;

8oa exposição com clãreza e lógicâ

Apnesentou boa consistência na relação de causa e
efeito entre p¡oblenâ detectado e pnopostâ de soluçã€

exeacício cniativo.

lüçtt+t.âttvâ

crltérlos

3,4ø

1

não ateñde

: ãtende bem

atende con

Ótima exposiçåo com clareza e 1ógica

Apresentou ótimã consistência nå relação de causâ e

efeito entre probìenâ detectado e proposta de solução

a) Lógica e clareza da exposição

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos.;

c) Relevânciê e pertinência dos itens apontados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IùIA6ÊI'I DO CONTEÚÐO PUBLICADO E/OU VEICULADO ElI ]ORNAIS
E EMTSSORAS DE fELEVTSÃO (Anexo rrr)

3,6Ø

Ótima exposição com claneza e lógìca

Apnesentou ótinâ consistência na relação de câuså e

efelto entre problema detectâdo e propostã de solução

Cálculo aritimético con base nas .egras dos itens 4,1ø e

4.11

8oã lógica e clanezâ dâ exposição

C.1térios

Boa relevânciå e pertinênciå dos itens apresentâdos

ø: não ãrenoe
1al âtendefruito

4â6 ãtendepouco

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

Boà lóeicã e (lanezâ dâ exposição

Apresentou boa concisào, clareza e objetividâde dos

Demonstrou boa nelevânciâ e peatinência dos itens
apontâdos

lustlflcåtlvaMÉDIA

Notadeoa5

Jtcrr^re.-r..'r¿

4,48

lustificativa

8oa exposição com clãrezâ e lógicâ

Graduação

9,8ø

]OSEANE GONÇALVES

Tabela P.ópria


