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lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICTTANTE: FATOR F INTELIGENCIA EM COMUNICAçÃO LTDA.

Apresentou excelente conclsã0, cla¡eza e objetj.vidade
dos textos

Ðemonst¡ou excelente relevãncia e pertinència dos
itens ap.esentados

MËDIA

a) Lógica e clareza de exposj.ção;

b) Consistência das reÌações de causa e efeito entre problemâ
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SUBQUESITO 1: RaciocÍnio Básico
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ø: não âtende
3 - atende pouco

446: atende
medianânente

å8-atendebem
a 1ø: atende com

9,6ø

rÉnlÂ

7a8-atendebem
9 a 1ø : atende com

c) ReLevância dos resultados apresentados

a) tógica e clareza da exposição;

C¡Itérlos

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema
e pnoposta de solução apresentadai
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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

Ótif,a exposlção com clareza e lógica

b) Consj.stência das relações de causa e efeito entne problema
e pnoposta de solução apnesentada;

Apresentou ótima consistênciâ na relação de causa e
efeito entre problema detectado e p.oposta de solução

e eficécia das medidas adotadas

SUBoUESITO 4: Plano de Ação - Materiais a serem pnoduzj.dos

a) Lógica e clareza da exposição;

De¡nonstnou resultados com excelente relevância) âlén
de excelente agilidade e eficácia nas ñedidas
propostas

SUBo{rESllO 5: Plano de Ação - oportunidðde de mÍdia positiva

b) Relevância e pentinência dos itens apresentados com

c) Relevåncia dos resultados apnesentados.;

9,8ø
Excelente relevância e pertinência dos itens
apnesentados

d) Agj.lidade e eficácia das medidas adotadas

C.1té¡ios

Graduâcão üÉDra

Excelente Iógica e cÌa¡ez¿ da exposição

b) Relevância e pertinêncj.a dos itens apnesentados com Lø,øø

SUBOUES¡To 2: Plano de Ação - Éstnatégia de Relacionamento com a Mídia

exercício cri¿tivo. Excelente reÌevância e pertinència dos itens
apresentados

Crltérios

c

d

Relevânciâ dos resultados apnesentados;

ilÉDra

b)CIaneza, concisão e objetividade dos textos.;
7 a 9 atende
¡ned iananente

Lø a L3 - atende bem

7

SUBQUESIIO 3: Plano de Ação - Ações a serem desenvolvidas pela contratada

14 a 15 - atende conr

exc eIênc ia

Cálculo aritimético com base nas regras dos itens 4,7ø e 4,17

Crltérlos

b) Consi.stência das nelações de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apresentada.;

c) Relevância dos nesultados apnesentados

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não atende
1 a 3: atende oouco

4a6-atende
rnedianâneñte

Crl.térlos

a) Lógica e clareza da exposi.ção;

Apresentou excelente lóglcà e clareza de exposição

Apresentou excelente consistência na relaCão de causa
e efeito entre p.oblena detectado e proposta de
soluç ão

Apresentou excelente relevância dos resultados

exerclclo cnratlvo.

Lø,øø

ø: não atende

CrItérios

a) Lógica ê clareza de exposição;

1 a 2: atencte pouco

Excelente exposição com clareza e lógica
Apresentou exceÌente consistência na relacão de causa
e efeito entne probl.ema detect¿do e proposta de
soluç ão
Def,onstnou resultados cofr exceÌente relevância, além
de excelente agilidade e eficácia das nedidas
apresentadas.

I a 4: atende
5: atenoe com

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beû

5: atende com

Critérios

4,8ø

a) Lógica e clareza da exposiçào;

SUBqJÊSITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à imagem

Demonst¡ou resultados cof, ótima relevância, aIém de
ótima agilidade e eficácia das medidas adotadas

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

QUESIIO 2; ANALISE DE IMAGEI'4 DO CONTEUDo PUBLICADO E/OU VEICULADo EÞl IORNAIS
E E¡4ISSORAS DE ÍELEVISÃO (Anexo III)

ø: não ¿tende

1 ¿ l: atende pouco
4a6:âtende

medi¿n¿nente

7a8 atendebem
9 a 1ø atende com

5,Øø

Excelente exposição cor clareza e Ìógica

Apresentou excelente consistência na relação causa e
efeìto ent¡e probl.ema detectado e proposta de solução

ø: não ãtende
1 a 3i atende pou(o

4¿6ìatende
medianamente

7â8-âtendebem
9 a 1ø atende con

Excelente lógica e clareza da exposição

CritérLos

Grãduacão

1¿l atendemuito
DOUCO

4a6 atendepouco

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

I

lu<tlfl.âtivã

ExceLente exposição com cla.eza e lógica
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