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lustificativa da Avaliação da Pnoposta Técnica

LICITANTE: PRIOEA COMUNICAçÃO LTDA.

Denonstrou ótimå relevância e pe¡tinência dos itens
apontados

iÉDra

.j-ct^r¿G n'oJu,

medianemente
8 - atende bem

1ø: atende com

a) Lógica e claneza de exposição;

b) Consistènc1a das rel"açöes de causa e efeÍto entre pnoblef,a
Þ nnônôçiâ dê côlr¡.ãô ân¡Þ<Þntãdã.

c) Relevância dos resultados apresentados

crlté.ios

a) Lógica e cfareza da exposição;

!¡¡Þ^Þ. d r*v¡¡aso

b) Conslstêncra das .elações cle causa e efeito entre p.oblema

&

ê nnôôôçfe .lê cô1il.ãô âô¡êcêñtrdâ:

Ótima exposição com cÌa.ezâ e lógica

Aprese¡tou ótinã consistèñcia n¿ relação de causa e efeito
entre p¡oblefra detectado e prcpostã de solução

Apresentou ótima relevância dos resuÌtados

Ótima exposição com clanezâ e Ìóglca

Apnesentou ótimã consistênci¿ nå relåção de causa e
efeito entre problemà detectådo e pToposta de solução

c) Releváncia dos resultados apnesentadosj Demonstrou resultados com ótima relevànciã, além de
ótina eficácia das medidas apTesentadas.

Gradùacão

Ótima exposição con cÌareza e lógicâ

Apresentou ótina consistência na nelacão de causa e
efeito entre problemã detectado e proposta de soÌução

Denonstnou resultados com ótimâ aelevância, alén de
ótima agilidade e eficácia das medidas propostas

SUEoI ESITO 4: Plano de Ação - t'lateriais a seren produzidos

Grâduãrãô MÉDTÂ

3 a 4: atende bem

5i atende com

Demonstrou resultådos con ótima relevânciâ, al.ém de
ótima agilidade e eficáciâ nas medidas propostas

SUBoUESITO 9: Plano de Ação - oportunidade de ûídia posltiva

fÊDla

QUESTTO 1: PROPOSÍA PARA 0 TE|'1A DO EXERCÍCrO CRIATIVO

ø: não ¿tende
1 a l: atende pouco

4ã6:ateñde
mediãn¿me¡te

7a8-¿tendebem
9 â 1ø - êtende com

ótima lóeica e clareza da exposicão

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas

crlté.10s

SggguËllql: RaciocínioBásico

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

a) Lógica e clareza da exposicãoj

b) Relevânciâ e pertinência dos itens apnesentados com

exercício cniativo.

SUB0UESfTO 6: P¡.ano de Ação - Identificação de riscos à imagem

HÉD¡A

b) Relevâncj.a e pertinência dos itens ap.esentados com 7,6ø

9 a 1ø atende com ótina relevância e pertinênciâ dos itens apresentados

crltér1os

b) Consístênci.a das relações de causa e efei.to entre problema
e proposta de solução apresentada;

}.IEDIA

c) Relevânci.a dos nesultados apresentados.;

Apîesentou ótima concisão, clâneza e objetividade dos
textos

d) Agilidade e efícácia das medidas adotadas

14 a 15 - atende com

excelênc ia

øi não atende
a3-âtendepouco
4â6: atende

Graduacão

1

SUBOUESITO 3: Plâno de Ação - Ações a senem desenvolvidas pela contratada

crité.lôs

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Consistência das nelaçôes de causa e efeito entre problema
e proposta de solução apnesentada;

Notâdeøa5

c) Relevåncia dos resultados apnesentados;

d) Agilidade e eficácia das medÍdas adotadas

MÉDIA

øi nao atenoe
1 a 3: âtende oouco

4a6-àtende
medianamente

7a8-atendeben

9 a 1ø: atende com

G.eduacão

7,6ø

crlté.los

a) Lógica e clareza da exposição;

üÉorÂ

luçttftcåttvã

ø: não atende

1 a 2: atende pouco

I a 4: atende

5: atende con

I,2ø

a) Lógica e claneza de exposi.ção;

C¡ltéri.os

exeacÍcio caiativó

ÍÉDIA

ø: não atende

I a 2i atende pouco

c.Itérr.os

4,øØ

a) Lógica e clareza da exposição;

b)Clareza, concisão e objetividade dos textos

c) Relevância e pe.tinência dos itens apontados

QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS
E EMISSoRAS Oe r¡L¡VtSÃO (Anexo IIr)

Grâdùåcão

3,8Ø

ótima exposição com clareza e lógicã
Ap¡esentou ótima consistência na reÌação de cãusâ e efeito
entre problena detect¿do e proposta de solução

Cálculo a.itifiético con base nas regras dos itens 4.7ø e 4.tL

3: ãtende pôùco
.¿6:atende

7,6ø

critérios

Ótina relevância e pertinência dos itens apresentados

ø: nao atende
143-atendemuito

4a6 atendepouco

QUESITO 3: QUALIFICAçÃO DA EQUIPE D€ PROFISSIONAIS

Graduâção

ótimã lógj.ca e clareza da exposição

7 a 9 åtende
mediananente

1ø ã 1l - atende bem

ótima exposição com clarezâ e lógica

craduação

LL,4ø

3,97

lustlficativa

]OSEANÊ GONÇALVES

Iabela Própria


