
quEsrTo 1: PRoPoSTA PARA O TEfiA DO EXERCiCTO CRTATTVO

Apresentou boa relevånciâ dos resultados

à) Lógicà e clàre¿à de exposição;

b) Consistência clâs relåções de causâ e efeito entre
ñ.ñhl.ñ: o ñn^ñ^ctâ dê <^l'¡.-^ âñ¡ceañfãdâ.

c) Relevância dos aesultados apresentados

Critérios

a) Lóeica e claneza da exposição

&

Apresentou ótina consistênciå ñà nelåção de causà e

efeito entre p.oblenâ detect¿do e pnopostã de soluçãc

Critérlos

Ap¡esentou ótiña consistênciâ ñå ¡elãção de caus¿ e

efeito entre p¡obtemà detectado e propost¿ de soluçãc

Demonstrou resultados con ótim¿ ¡elevância, a1én de
ótima agilidåde e eficácià das medid¿s propostås

SUgdJEsITo 4: Plano de ação - ltateníais ã serem pnoduzidos

TEDIA

b) Consistência das relações de causa e €feito ent¡e
pnoblema e proposta de solução apresentadaj

c) Relevância dos resultados apresentados oemonstrou resultados cofr ótimð relevânci¿, ¿lém de
ótima agilidade e eficácia nas nedidas pnopostas

c) Relevânci¿ dos resultâdos âpresent¿dos

5U.@Ë5II9I: Plano de Ação - opontunidade de midia positiva

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

CritéFios

S.6&.E|9IIÍ¿-1: Raciocínio Básico

5!gqgES,!I9:: Plano de Ação - Estratégia de Relåcionâmento com a lilídia

a) Lógica e clareza da exposição;

Boa lósica e cÌ¿reza da exposição

b) Relevãncia e pe.tinên.ia dos itens ¿presentãdos com

exercÍcio criativo. Boa.el,evância e pertinência dos itens apresentados

b) Consistência das relaçöes de causa e efeito entre
probleûa e proposta de solução apresentadaj

S.USu.ES.IJÍI_É,: plano de Ação - Identificação de niscos à imagem

c) Relevância dos resultados apnesentadosj

a) I ógica e c l¿rezâ de expo<.icão;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas

ø: não atende
a 3 åt€nde pouco

4¿6i atende
medianamente

7¿8-atendebem
9 a 1øi atende com

1

G¡âduåcão

ggP.ESlIIE: Plano de ação - aç6es a seren desenvolvidas pelâ contratâda

b) Relevánciã e pentinência dos itens ap.esentados com

exercício criativo.
6,øø

Boa.elevànciå e pertinêncià dos itens apresent¿dos

QUESITO 2: ANÁLIsE DE I¡IAGEÍ'î DO CONTEÚDO PUBLICAOO E/OU VEICULADO EI'I ]ORNAIS

E EI4ISSORAS DE TELEVTSÃO (anexo III)

Crité¡ios ffÉDIÂ

a) Lógic¿ e clareTa da exposiçãoj

d) Lógica e cLareza da exposição;

b) Consistência das aeLações de causa e efeito ent.e
problena e proposta de solução apresentadaj

7 a 9 atende
nedianåmente

1ø a 13 - ¿tende b,"m

IÉDIA

c) Relevância e pertinência dos itens apontados. 14 a 15 atende com

exce lênc i â

ø¡ não âteñde
1 a 3: dtende oouco

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

6,øø

C¡ité¡1os

Boa exposição com clareza e lógicâ

à) LöBica e c.lareza dà exposição;

7

Apreseñto! boa coñsistência nã n€lação câusð e efeltc
entre p¡oblema detectãdo e propostã de soÌução

CPité.1os

Not¿deø¿5

lustificâtlvå

ø: não ¿tende

a 2: atende pouco

3 ¿ 4: àtende

7,2ø

Ótima exposição com cla¡eza e lógic¿

Defronstrou resultados com ótima ¡eleváncia, a]ém de
ótima asilidade e eficáciå d¿s medidas apresentad¿s

G¡ãduacão

ø: não atende

1 a 2: åtende pouco

I a 4: atende befr

5: atende com

4,øø

aritérfos

ótima exposição com clarezâ e lógica

b)Clareza, concisão e objetividðde dos textos;

1 ã 3: atende pouco

7a8-atendeb-.m
9 å 1ø - ètende com

Cálculo a.itimético com base nas regnas dos ltens 4.1ø e

11

3,8ø

Ótina exposição cod cla¡eza e lóglca
Apresentou ótiñô consistêñcia na ¡eI¿ção causa e

efeito entre pnobleña detectado e propostà de soluçãc

lustifiEâtivâ

6,øø

1 è 3: åtende pouco

7è8-atendeben
9 å 1ø atènde com

G¡aduàção

ø: não atende
1¿3-àtendemuito

4å6 åtendepouco

QUESITo 3: QUALIFICAçAo DA EQUIPE DE PROFISSIoNAIS

8o¿ lógica e claneza da exposição

ótimå exposição com clårezå e lógic¿

Grôduôção

tø,8ø

Licitação Assessonia de Imprensa UNICOM SEGURANçA PÚBLICA - Conconnência ne ø6/2ø2L - Processo ne 2ø2ø/ø277ø

lustificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICITANTE: HILL AND KNOWLTON BRÁsIL AG. COI4UNICAçÃO LTDA.

Apneseñtou ótimã coñcisão, clã¡ezã e objêtìvidâde dos
textos ap¡esentados

'J"xo,-(kn"-l*,

oemonstrou ótìm¿ nelevãncia e pertinêncìa dos itens

]OSEANE GONCALVES

4,39

l!stificåtivå3,4

fabela Próp.ia


