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63,03
LICITANTE: C. A. DA SILVA COftINICACAO CORPORATIVA (TRIO) TOTAL DE PD

MEMBRO DA COMISSÃO: Hélio Pigueiredo de Araújo AIS.:

e)

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEM DO EXERCÍCIO CRIATIVO (0 a 50 pontos)

5~TTO 1: Raciocínio Banco

a Lóg icae clareza de exposição; Nota Máxima O a 10

b consistAncia das relações de causa e efeito entre O. na o atende
desafio e proposto de soluça o apresentada; 1 ad: atende pouco

9000
4 a 6; atende sedianaeente

Eelevan ia d ao resoltad os apreoentadoo. 7o,otende bens
9 a 10. otende coe

excelência

oa%srTo 2: plano de AçIo: Estratêgia de Relacioesaaento coO a MidIa

a Logicae clareza de exposição,

o consistdncia das reliç~s de causa e efeito entre O; na o atende
desafioepropostadesnloçãoapresentada; 101; atende pouco

N levbn ia don resoltod os aprenentados; do e; o tende seedlananente

7 a 8: atende aNo
d Agi li dadneefiç á ii das sedl das adotadas. O a 10:

excelência

fl~tTO 3: Plano de Ação: Ações a serem desenvolvidan pela coostratsda

a Lóg icae clareza de exposicao;

a consistencia das relações de ausaeefeito entre 0: na o atende
desafio e proposta de solução apresentada; 1 02: atende pouco SaOO

Relevãn ia d os rosa 1 tadsapeesenta dos 3 a 4: atende bee

d Agiu dadeee fI á ia das medi dou adotadas. 5: a tende coou encel€ ncia

~~~SItO 4: Plano de Açãot Nateriaisasere. prodozidos

a Ógiaelareza de eops loa;

b Los istée ia das relac es de ousoeefeito entre desafio 0; sã o atende
e proposta de loca o apresentada, 1 a 2: atende pooco 4,90

oelenáncia d os rena ltados apresentados 3 a 4; atende aos

d A4Ui dadeeeficdcio das sedi das adotadas. 5. a tende com eoceiõ nc ia

ooS~IIO 5: Oportosidade de •idia positiva

a) Ldg icaeciareza de esposicão; 0: nã o atende

1 aI: atende

405; atende medianamente 9~00
a) Relevdnciaepertindnciados itensapresentadoscona 700: atende ben
atuação do órgao descrito no eoercic ia criativo e a 10: atende coe

enteléncia

~~flITÓ 4: Identificação de riscos a ime~ee

Nota Máoiea a a 10
a Ldg icae clareza de exposicão; 0: nã o atende

Ia 1’ uns 5.45

4ae; atende sedianaeante 10,00
b Nelevãnciaepertínência dos itens apresentad os coma
otuaç lo do drgao onsiderad o noeoercic i o criativo. 7 a 0: atende bem

9 a 10: a tende com
eoceiéncia

QUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO P’JBLICADQ E/OU VEICULACO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexoItI) (0 o 15 pontos)

a) tógicaecareza de ecpositão; o ni o atende

la); atende enjito pouco

a clareza, conci são e oajetividade 4 os textos; 4 a O: atende poaco lIa 00

7 a 9; atende eed iasaeente

10 a 13: atende sem

c Relevinciaepertinencia d os resultad os apresentados. 14 a 15: a tende ton

escelênçia

QUESITO 3: ~JALIFICAÇÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

Cálculo oritimét Ice com base nas regras dos Itens 4.10 e 4.11 Nsc 4003
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40,83
LICITANTE: CON COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. TOTAL DE

MEMBRO DA COMISSAO: Hélio Pigueiredo de Araú~o Ais. ______________________________

1’
CRITÉRIOS PONTUAÇÂO

~JESITO 1: PROPOSTA PARA O TEPtA DO EXERCÍCTO CRIATIVO (0 a Se pontos)

Si~TTO l~ Raciocínio Oásico

a Ldg icaeclareza de exposicio:

6 (sons stérecia das relações de cnusae efeito entoe O: nI o atende
desafio e proposta de soluçio apresentada; 1 a 1 atende pouco

6,00
4a6:atendesediananente

c Relevância d os renulta don apresentados. 7 a e: atende ice
9 a 10: atendeç~

enceléncia

0~ST7O 2: Plano de AØ0: Estratdgia de Relacionneento co. a Midia

a) Ldg lcaeciae-eza de e,posiclo; Not a Moias.: O a 10

6) cnnsistdncia das e-ela coes de causa. efeito entre o: 010 atende
desafio e proposta de soluci o apresentada~: 1 a 3: atende pouco

c) Relevlncia d os reis ltados apresentados: d a 6: atende n.diana.ente 6,00
7.8: atende bem

d) Agiu d’de e eficácia das medi das adotadas. 3 a 10: atende coe
n,ceidnçia

~~~1TO Os plano de AØ0: Açõesaserem desesvolvidas pela contratada

a Ido icaeclareza de exposiclo;

6 consisténo ia das relacoen de casasaeefeito entre 0: 03 O atende
desafio e proposto de soluçaosp~nentada: 1 a 2: atende pouco

c Relevância d os raouitados apresentadoo: 3.4-atende les

d Agiu dadeeeficâcia das medi das adutadas - 5.-atende on eocelénc ia

~rTO 4: Plana de açio: seateriaica serem prodszidos

a Ldgicae clareza de enpoaitio:

6 Cnnaistdsc ia das relações de cauaaeefe it o este-e desafio O niatende
a propoota de solsçõ o apresentada-, i a 2: atesde poa 3,00

Relevancia d os res,altados apresenta dos: 3a4: atende ben

d Agiu dadeeeflcácia das cedi dos adotados - 1 — atende cce exce lénc la

~IT0 5: C~sortunidade de madia positiva

a) Lógica e clareza de enposiçis; 0: ninatesdn

1 a 3; atende nouco

d a 6; atende sed iisasente 6,00
6) RelevantiaepertinAncia dos itens apresenta dos com s 7 i O: atende ice
atuado do drgao descr ito no enercic lo criativo -

9 a 10: a tende com
eoceléscla

5a~iBSI10 O: Ideetificaçio de riscos 5 imagem

a) Lógic..ciareza de eoposicõo; e: nSo atende

d a 6: atende medianamente 6,00
6) Reieváociaepert méscia dos i tens apresenta dos coo a
atsiacln do órgio cons iderado soesercic lo cri ativo- 7 a a: atende bem

gala: atende coe
eoceiêscla

OUESITO 2: ANALISE DÍARIA DE IPtROEM DO CONTEÚDO PUBLICADO EIW VEICULADO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIl) (e a 15 pontos)

a) Ldg icam clareza de aoponicio; e; saoaesde

1 a 3: atesde eeiito pouco

6) Clareza, cooc islo e ob~etiviaade d os tectos: 406: atende pouco 6,00

7a9: atende medianamente

10 a 1): atende bem

c) eeiesõnci,epert méscia d os reso lt ad os apresentados - la a li: atende com
nocelêntia

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE OE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

dálcslo aritimético cun base nau regras dos itens d -10 e 4-11 Nota pláaiea O 5 4,81
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LICITANTE: FSB DI~LGAÇÁO LTDA. TOTAL O 9 OS: 46,00

MEMBRO DA COMISSÃO: Hélio Pigueiredo de Aroújo ASE. ___________________________

1’
CRITÈRIOS PONTUAÇÃO

qUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (0 a 50 pontos)

le~leS1TO 1; Raciocínio Básico

a Lógica e clareza de exposição;

b consistência das relacie o de aasaeefeito entre 0: ni o atende
desa+ln e proposta de soiuçao apresentada; 1 a á: acende pouco

7 • 00
4 a 6: atende eedianamente

c Relevância dos result adon apresentados. 7 ao. atende bel.
9 a 10; atende co,.

excelência

~eSETO 2; plano de Ação; sste’atégia de Oei.cionaeeoto coe a luídia

a) Ldg icae clareza de eeposic)o;

b) Consi stdocia das raia cAto de causaeefe it o entre 0: nA o atende
desafio e proposta de solução apresentada • 1 a O: atende pouco

c) Reieváncia dos resuitad os apresentados; 4 a 6: atende eed lananente 6,00
7 a O; acende bee

d) Agi)’ dadeeeflcácia das cedi dos adotadas O a 10; a tende ccx
eacelêscia

~srTo O; plano de Ação: AçOesase re. desenvolvides pela contratada

a) Lôg iça. clareza de eoposição;

b) consistência das rei, cões de caasae efe it o entre O: ni o atende
desaOio e proposta de solução apresentada 1 a 2: atende pouco 1 00

c) Oaleváncia d os resultad os apresentadon; 1 a 4: atende bee

d) Agil idadeeeflcácie das leda das adotades 5: atende coe eoceiéncia

~ 4: Plano de Ação: eqat.rialsa serem produzidos

a) Ldg icae clareza de eoposiçao;

A) Consistência das relacoes de caosaeefeito entre desafio 0: na o atende
e proposta de solacã o apresentada; 1 ai: atende pouco 3a00

c) eelevhncls d os resultidos apresentados; 1 a 4; atende bem

d) Agi Ii dadee eficácia das cedi das adotadas - 5: a tende coe excelência

oatflflo E: Oportunidade de eddia positiva

Nota Mácir,: O a 10
a) Ldgicae clareza de enponiçoo; e: sã o atende

1 a 3: atende pouco

d a 6: atende medi anaeente 6a 00
b) Reievãnciaepert mescla doo 6 tens apresentad os cosa 7 a a: atende bem
atuado da drgão descr it 000 eaercic ia criativo -

saIo: atende coas
eoceiincis

O~SITO A: Identificação de riscos A ie~o.

Nota Máoisa e a 10
a) Lõg icae clareza de eaposiçao; 0: sã o atende

4 a 6; atende nediasamente 7,00
6) Reievánciaeper t isiocia dos i tens apresentados com a
atuação do drgão considerad o noeaerclc i o criativo. 7 a O: atende bes

9 o 10; atende co,
excelência

QUESITO 2: »IALISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTE000 PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JONAIS
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIl) (e a 15 pontos)

a) Ldg icae clareza de eoposiçio 0; na o atende

1 a 3: a tende muito pouco

b) clareza, conci são e objetividade dos textos; 4 o 6; acende pouco •

7a9’ atende .adianaeente

lO a lo: atende bem

c) Relevknc i a e part isência d os resulta d os apresentados, id e 15; a tende co,
excelência

QUESITO 3: OUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (e 5 pontos)

lcslo arici,.ético co,. base nas regras doo itens 4.10 e dii Nota Maaiea a as 5c00
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/ 54,43
LICIrAI4TE: PRIDEA C~~9UNICAÇÃO UDA. TOTAL O

MEMBRO DA co’iissio: Hélio Fi0ueiredo de Araújo AIS.: ___________________________

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

QUESITO 1: PROPOSTA PIRA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (0 a 50 pontos)

M~WSflO 1: Baclocinio Bisico

a) Lógica e clareza de eepnsiç5a; Nota Kásiea e a 10

0) Consintóncie dos rei. coes de cassaeere it Dentre e: nas atende
desafio e proposta de soloc3o apresentada 1 a 5: atende pouca

5, 00
4 a e: atende sedlanaj,este

cl Releeincla den reta ltados apresentados - 7 a 5: atende bee
9 a 10: a tende coe

~~SSflt 2: plano de atk: Estratégia — Belaciena..nto coe a aUdia

a) Lég icoeclarezo de enposl coo; Nata Mâsisa : 0 a 10

0) Csnni sténcia das relações de causaeefei o o entre 0: na o atende
descias e proposta de soluço o apresentada 1 a O: atesde pesco

cl Relevância 4 os rena ltados apresentados; 4 a O: atesde nedi ananente 7,00

7 a e: atende bens
4) Agi lidadeeeficácia das se di das adotados. 9 a 10: a tende com

ecceléncia

~~ITO Os Plano de Afle: Açõesasere. desenvolvidas pela contratada

e) Ldg icaeclareza de etposiç)o;

5) consisté ncio dos relocões de caosaeefe it o entre 5: nO o atende
desafio e prnpost o de solaca o apresentada; 1 a 2: atende Pouco 4 Doo

cl Relevância d os ressltad os apresentadns~ 1 a 4: atende bee

dl Agil 1 dadeeeflcdcla das eedi das adotadas. 5: atende ‘os enceld n’ia

anSOBÇTTO az piano de Aflo: Beateriaisa oeree produzidos

a) Ldg icae clareza de eopooitan;

0) ConnOstancia das rela coes de caasae efeito entre desafio O: na o atende
e proposta de snlstl o apresentada; 1 a 2: atende pooco 4,00

cl Relevância d os ressltad os apresenta doo 1 o 4: atende ben

d) agili dadeeeficitia das cedi das adntadas. 5: atende c~eoca 14°c ia

5~~TTO !: Oportunidade de .ddia pooitiva

Rota Plâxina: a a la
a) Lógicaeciareza de esposiçao; e: no o atende

1 a a: atende ooaco

d a e: a tende nediananente 7000
0) Reievánciaepertininci o dos 1 tens apresentados cos a 7 a O: atende bem
atuatao do drgOo descrito no eoercic io c ri ativo

9 a 10: atende coa
eocaiência

o~~no e: zdentificaçlo de riscos iaagn.

Nota Mâsina O a lo
a) Ldg Ocae clareza de eoposiclo; 0: 51 o atende

4 a 5: atende medianamente 5.00
01 eelevânciaepertindncia dos O tens apresentad ascoma
ataacao do órgao cnnsiderad o noexercic lo cri atino. 7 a 5. atende ben

9 a la: atende em
esceld ncia

QUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTE000 PUBLICADO E/OU VEICULADO EM )ONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIli (0 a 15 pontos)

a) Ldg icae clareza de exposi cIo; e: na o atende

1 a 1: atende naito poaco

5) c lareca. concisao e obiet ioidade ons toscos; a a e: atende poacs 12 aOO

7 a 9: atende medianamente

lo a la: atende Soe

c) Relevánciaepertiniscia d as resultad os apresentadas. 14 a 15: a tende com

enceléncia

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

cálcal oaritindtico coe base nas regras aos tens 4. la e 4.11 Nata fuma’ O a 5 4,43
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LICITANTE: ~ C~,UNICAÇÃO LTDA. TOTAL DE T 48,83

MEMBRO DA C~ISSÃO Hélia Pigueiredo de Anulo Aos. ___________________________

‘e

CRITÉRIOS PONTUAÇAO

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCTO CRIATIVO (0 a 50 pontos)

OtflflO 1: Raciocunio Básico

a) Lól icaeclareza de exposic lo: Nota Plánina 0 a 10

5) cunsistencia das rela cae o de caosaeefe it o entre e: não atende
desafio e proposta de solução apresentada 1 a 3: atende pouco

6,00
4 o 6 atende ,medianaeente

O Relevancia dos resultados apresentados 7 a a: atendo bom
9 a 10’ atende coe,

OSllt 1: Piano de MOo: bstratdgia de Relacionamento Com a Midia

a) LÓR icaeciareza de eoponiçao: Nota euniea e a 10

5) consisténcia das relaçées de causueefe it o entre 0: na o atende
desafio e proposta de soiucãnapreneotada’ 1 a 3: atende pouco

~ Relevancia d os rena itados apresentados d a 6: a tende medianamente 7000

Tal: atende bem
d) Ajil i dadeeeficácia dan cedi das adotadas. 9 a 10: atende coe

exteténcia

~TTO m: Plano de Ação: Açõesasere. desce’, olvidas pela contratada

a tdgicaeclareza de exposição:

6 Consisténci a das relacaen de ca,asae efeito entre 0: 03 o atende
desafio e propost a de soluto o apresentada-, 1 a 2: atende poaco

5 eeieoancbo d os reoultados apresentados; 3 a 4: atende bem

d Agfl i dadeeefic á ia das medi dao adotadas. 5: atende com eu

a og itae lareza de exposição,

5 consi otén ia da reiaç deansaeefeit o entre desafio a: si o atende
e proposta de noluti o apresentada lar atende pouso 3,00

Relnvbncia d os resultad os anresentados: lao: atende bee

d Agi ii dadeeeficácia dan cedi das adotadas. 5: a tende com coce lenda

~I1O 6: Oportunidade de eidia positiva

a) L6g icae clareza de enpositao: 0: 010 atende

1 a 3: atende tonto

4 a e: a tende medianaeente 6 neo

5) Relevanciaepert inéntia dos 1 tens apresentad os cana 7 a O: atende bem
atuação 30 drguo descr ito no exerçlc 1 o criativo

9 a 10: a tende coe
excei6ncia

06~~ITO 6: Identificação de riscos 3 imagem

Nota Káuiea: O a 10
a) tógicaecioreza de eopooiçlo; o, ti o atende

4 a 6: atende nted ianaeente le 00
5) eeievançiaepertinéncia dos 1 tens apresentad os coma
atuado do drgão tooslderad o noexercic lo criativo. 7 a a: atende ben

9 e 10: atende com
enceld ncia

OUESITO 2: ANALISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO P’ CLICADO E/Ou VEICULADO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexollfl (0 a 15 pontos)

a) Ldg icae clareza de exposição; n~e atende 15

1 a 3: a tende muito pouco

5) clareza, conci são e obletividade das textos; 4 a 6: atende pouco 10.00

7 a 9: a tende medianamente

10 a 13: atende bem

~ Relevánciaepert monda d os reso ltadou apresentados. 14 a IS: atende com
ençeld ncia

qUESITO 1: OUALIFICACÃO DA E~JIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

Cabul o aritimêt ico com base nas regras doo itens 4.10 e d .11 Nota Máxima, & a 5 ~ 0)
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37,22
lICITANTE: VFR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI TOTAL DE

MEMBRO DA COMiSSÃO: Mélia FicueiredO de Ara 5o Ais

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

qUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEFIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (0 a 50 pontos)

S~~I1O l~ Raciocínio edsico

a 1 giçaes.lase.sa de exisouiclo;

a Cuissisti la das ielaçoes de caosaeefe 1 toopsise O:’. iuate,,de
desafio e proposta de uoliaçio apresentado 1 a 3: atende pouco

5,00
4 a 6 a tende medianamente

Relevando d os resultad os apresentados. 7 ao. atende bem
galo: atende com

excelência

a~STT0 2: Plano de Aflo: Estratégia de Relacionamento co. a eudia

a Ldglcaeclarezo de eaposicao;

b rosno stésc ia das rei. coes de causaeefeito entre O: si o atende
desafio e proposta de soluça o apresentado; 1 a 3: atende pouco

c Relevância dos reoultados apresentados; 4 a 6: atende medianamente 5 a 00

7 a 8: atende bem
4 Agi) idade eeficdcia das medi das adotadas. 9 a 10: atesdec se,

esceléncia

S1~~T1O 5: Piano de Açio: Aç5es a serem desenvoloidas pela contratada

a) Ldgicaeclareza de exposiçio;

6) Coes; stésc ia das relações de causoenfeico entre e: si o atende
desafio e proposta de soluça o apresentada; 1 a 2: atende posto 3.00

ci Releoâ ncia d os resoltad os apresestados: a a 4: atende bee

di aeilidadeeeficâcia das medi das adotadas. 5 atende com eacelêncio

0a~TTo a: Plano de Ano: aga teríeis a serem prodozidos

a) tdg icae clareza de eopositOo;

5) Consistência das ralações de causaeefe it o entre desafio O: na o atende
e proposta de soloçi o apresentada; 1a2 atende pouc 2a0

C) Relenancia d os resoltad os apresentados; 3 ad: atesde see

di Agiu dadeeeficicia das nedidas adotados. 5’ atende coe excelência

O~ITO 5: Oportunidade de •fdia positiva

a) Ldgicaeclareza de enposiçio; O: si o atendo

1 a 3: atende pouco

4 a e: atende medianamente 5~00
5) Releninciaepert mentia dos 1 tens apresenta dos coas a 7 a 5: atende bem
atsacio do drgio descr it000 ecerciç 1 ocrlatieo

e a 10: atende com
eocelé scia

Oi~%flT0 a: ldentificaçoo de riscos à imagem

Nota odoima O a 10
a) Ldgicaeclareza de enposicio; o: na o atende

la O, ata sda no

d a e: a tende medianamente 6,00
5) selevincia e port mentia dos 1 tens apresentad os coe a
atuado do drgio considerado ooece,-cíc i o criativo. 7 o O: atende bem

e a 10: Otendec se
nacelência

OUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IIIAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexOIII~ (e a 15 pontos)

a) Ldgicaoc)areza de esposicio; O o atende

1 a 3: atende muito pouco

5) clareza • conc isso e obietavidade d os teoton; 4 e e: atende posto 700

7 a e: atende medianamente

10 a 13: atende bem

ci Rslevánciaepert inêncla d os reso ltados apresentados. 14 o li: o tende coe
eoce)éocia

OUESITO 3: OUALIFICACÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS (e 5 5 pontos)

cálculo arit ieéti co coe base nas reEras dos itens d,le e 4 .11 Not 4022


