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lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

Defronst¡ou ótima nelevância e pertlnência dos itens
apresentados

ffEDIA

NotâdeOâ5

a) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Consistência das relações de causa e efeito entre pnoblema
e pnoposta de solução apresentadêj

c) Relevância dos resultados apresentados

C.ttértos

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O IEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

!r'o q d<oúv¡raçÁo

8 - atende bem

1ø: atende cof, ótima relevåncia dos .esuÌtådos

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

Apr€sentou ótima consistênciâ na relação de causa e

efeito entre problenâ detectado e proposta de solução

MÉD1Â lustlft.âtl vâ

Apresentou ótina consistência na relâção de câuså e
efeito entre problemå detectado e proposta de solução

SUBoUESITo 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

ffÉDIA

b) Consistência das reÌâções de causa e efeito entre problema
e proposta de solução ¿presentada;

1 a 2: àtende pouco

3 a 4: âtende ben
5i atende com

&

Demonstrou ¡esultados con ótima relevânciè, âlém de
ótina agilidade e eficáciâ nâs nedidâs propostãs

!!gQUE5.!Iql: Plano de Ação - Opontunidãde de mídia positiva

c) Relevåncia dos resultados apresentados

b) Relevância e pentinência dos ltens apresentados com

exercício criativo.
7 ,2ø

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ótima relevância e pertinência dos itens âpnesentâdos

SUBoUESITO 6: Plano de Ação - Identificação de riscos à ißagem

SUBoUESITo 1: RaciocÍnio Básico

crltéFlos

SUBoUESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento com a MÍdia

a) Lógica e claneza da exposição;

a) Lógica e clareza de exposição; ø: não atende
1 a l: atende pouco

4ã6:¿tende

7a8 atendeben
9 a 1ø atende com

ôtina lóeica e clareza da exposição

b) Relevância e pe.tinência dos itens apresentados com

exercício aaiãtivo.
8,øø

Ótima reÌevância e pertinênciå dos ìtens ¿presentâdos

b) Consistência das relações de causa e efeito entre pnoblema
e proposta de solução apresentada;

QUESITO 2: ANALISE DE IÈ1AGEM D0 COÍ{TEUDO PUBLICADO E/OU VEICULADO El'l IoRNAIS
E EMTSSORAS Oe rel¡VIsÃO (Anexo rrr)

Critérios

c) Relevância dos .esultados apresentados;

MÉDIA

b)CIareza, concisão e objetividade dos textos;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

GFeduãcão
ø¡ não atende
3 - âtende pouco

SUBoUESITo 3: Plano de Ação - Açðes a serem desenvolvidas pela contratada

Crltérlos

4a6: atende
ûediânâmente

Ótima exposição com clareza e lógicâ

Apresentou ótima concisão, clare¿a e objetividade dos

7 a 9 atende
medienenente

10 a 13 - atende beñ

14 â 15 - atende com

exce Iênc ia

a) Lógica e clareza da exposiçãoj

flÉDIA

c) Releváncia dos resu-Lt¿dos aoresentados;

d) Agilidade e eficácla das nedidas adotadas

ø: não atende
1 å li åtêñde Dôucô

7,Øø

ótima exposição com c]ãrezâ e lógica

4å6-atende

c.ltérlos

a) Lógica e cÌa.eza da exposiçãoj

7

Apresentou ótinâ consistênciâ na relação de causa e

efeito entre problemã detectado e proposta de solução

ø: nåo atende

1 a 2: atende pouco

I â 4: âtende

5: ãtende com

Gråduâcão

7,ØØ

ótima exposiçåo cof, clâreza e lógicâ

Cniténiôs

Demonst.ou resultãdos com ótima relevãncia, alén de
ótina agilidade e eficácia dås ñedidãs âpresentadas

c¡ãduacão

Cnitéri.os

3,6ø

ø: não atende

Otimâ exposição com claneza e lógíca

a) Lógica e clareza da exposição;

Demonst.ou .esultâdos con ótima relevânciå, além de
ótima agilidade e eficácia dàs nedidâs propostas

c) Relevância e pertinência dos itens apontados

ø: não atende
1 a l: ¿tende pouco

4âSratende

7d8-ðtendebem
9 a 1ø - ðtende coñ

3,4ø

Ótima exposição com clårezå e lógica

Apresentou ótimã consistência na nel.ação de causâ e
efelto entre pnoblena detectado e propostã de solução

Cálcu1o aritimétiço cof, base nas .egras dos itens 4.1,ø e 4,1,1,

Criténios

ótima lóEica e cÌareza da exposição

QUESITO 3: QUALIFICACÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

1âl-åtendemuito

Graduação

4 a 6 atende pouco

lustificâtivã

Graduação

tø,6ø

Jt u*G-*oL-
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lusti.ficatlvâ

.t

3,4ø labeLã Própria


