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Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICITANTE: CDN COMUNICAÇÃO CORPORTATIVA LTDA.

QUESITO 1. PROPOSTA PARA O TEMA 00 EXERCidO CRIATIVO

SUBOJESITO 1: Raciocínio Básico

Critérios Graduação MÉDIA Justificativa

O: não atendea) Lógica e clareza de exposição; 1 a à - atende pouco Boa exposição com clareza e lógica

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema 4 a e atende
e or000sta de solucão aeresentada: mcd janamen te 6,40 Apresentou boa consistgncia na relaçao de causa eefeito entre problema detectado e proposta de solsçào

7 a e -atende bem
c) Relevância dos resultados apresentados. 9 a la: atende coe Apresentou boa relevância dos resultados

excelência

SUIaJESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento com a Midia

critérioe Graduação MÉDIA Justificativa
O: nao atemde

a) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3 atende souto ótima aeponiçao com clareza e lógica

b) consisténcia das relacões de cansa e efeito entre problema 4 a e - atende Apresentou ótima consistênc ia na relação de causa a
e proposta de solução apresentada; medianasente 7 00 efeito entre problema detecta do e proposta de solucã

c) Relevância dos resultados apresentados; 7 a e atende bem oemons trou resultados com ót ima relevância, além de
O a 10 : atende com ótima agilidade e eficácia das medidas apresentadas.

d) Agilidade e eficácia das aedidas adotadas.

S1SQJESITO 3: Plano de Ação - Ações a serem desenvolvidas pela contratada

critérios Gradumçao MÉDIA 2ustificativa

a) L6gica e clareza da exposição; e: não atende Õtima esposiça o com clarez a e lógica

b) torisistência das relações de causa e efeito entre problema 1 a 2. acede poscu Apresentou ótIma consietenci ana relaçao de causa e
e proposta de solução apresentada; 3,40 efeito entre probiema detectado e proposta de solução

ç) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende Demonstrou resultados com ótima relevâncIa, além de
5: atende com ótima agilidade de eficácia das medidas adotadasd) Agilidade e eficácia das cedidas adotadas.

~saJEszTo 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critérios oraduação NÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; e: não atende Õt ima esposici ocom clareza e lógica

Apresentou ótIma consistencia na rasaçao de causa eb) consistência das relações de causa e efeito entre problema 1 a 2: atende posco efeito entre problema decectado e proposta de solação
e proposta de solução apresentada; 3,60

c) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende bem Desonstrou resultados com ótima relevância, além de

5: atende com ótima agIlidade e eficacia nas medidas propostasd) Agilidade e eficácia das medidas adotadas. exreláeria

SUSWESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de midia positiva

critérios Graduação MéDIA Justificativa
a: mas atemdma) Lógica e clareza da exposiçâo; a 3: atmsdm pouse aoa lóg icaeclareza da esposicão

a a e :atmndm

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados com emdiemalRmte 6a40
7 a a . atesde bemexercício criativo. 9 a I~ -atende cem coa relevância e pertlnência dos i tens apre sentados

excelência

SUBWESITO 6: Plano de Aflo - Identificação de riscos à imagem

critérios oraduaçao MÉDIA Justificativa
e: mau atendea) Lógica e clareza de exposição; 1 a a: atende pouco goa lógica a csaraza da esposicão

4 a e : atende

b Relevância e pertinéncia dos itens apresentados com iam,mtmte 6,40
7 a a -atende bemexercício criativo. Rale acemda com coa relevância e pertlnencia dos itens apresentados

ee.elimcia
QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PuBLIcADo E/OU VEICULADO EM JORNAIS

E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

critérios Graduação MÉDIA

e, não atende
a Logi a e lareza da exposição; 1 a 3 - atende muito Boa esposicão com clareza e lógica

Douco
4a6 atende pouco Apresentou b oa comcisa o, clareza e objetividade dos

tectosb)clareza. concisão e objetividade dos textos; 7agatemde 7,00
medianamemte

10 a 11 -atende bem Demonstrou boa relevância e pers inênci a dos itens
apontadosc) Relevância e pertinência dos itens apontados. 54 a 15 - atenue com

excelência

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

critérios Graduaçao NÉDIA Justificativa

cálculo aritisético coa base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Nota de O a 4a 83 Tabela Própria
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