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LICITANTE: C.A. DA SILVA COMUNICAÇÃO CORPORATEVA (TRIO) TOTAL DE PONTOS:

MEMBRO DA COMISSÃO: Joseane Oonoçaives Ais. ‘_J~ç’_fU”(’ G~n ~

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

qUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (0 a Se pOntO5)

OO~~SflO 1: Raciocínio Bdsico

e cicies. elereza doeoposieãoj

O C insistência di, rela çbeo do caos,eeçe Oto entre e: não atende
desafio e proposta de soiuçio apr.,entada 1 a d atendi pouco

10,00
4 a 6: atende pedianoeente

Relevincla d os reoo Itados apresentados 7a0 atende bom
na lo atende coe

~~SITO 1: Plano de Ação: Estratêgio de eelacino,a.esto coe o Midia

a Ldg icaeciareza de espopição Nota odiosa e a 10

o consistincia das rola çôe, de caosae efe it o entre O: não atendo
desafioopropootadesoluçãoaprosentada’• la): atendo pouco

c Releváncia d os resoltad os apresentados~ 4 a E: atende nadianaeente 1°c 00

7 a 8: atende beo
d 44011 dadeeeflcá ia dos oedi das odotados 9 a 10: atende coo

excelência

MSITO 2’ PIes. do Aeã,,; Açienasore. desenvolvidos pela contratado

a) Lgicaeclsreoa de exposição;

O) consiotê ncia das relação, de causa e efe ito entre O nO o atendo
desafio e proposta de solução apresentada; 1 a 2 atendo pouco 5 00

cl Reievoncla d on reso Itados aprenentados 3a4. atende ben

dl Ajil idadeoeficdcia das oedi das adotadas, 5: atende coo

0(~SITO 4: plano do Ação: eateroaisaseree produzidos

o) L6g icaecla rezo de ecposicão;

O) Consistência dos relacaes de causaeefoito entro desafio a: na o atendo
e proposta de soloO o apresentada; lal atende pouc 5,00

O Oelepincla do, reso itados apresenta dos 3 a 4: atende bem

dl Agilidadeooficd coa das nadO das adotada~, 5~ atende coo excalência

~TTO S: Oportunidade de eidia positiva

a) Ide icaeclareza de ecposiclo; O: não atendo

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende sedianaeente
b) Oelevãsciaepertinência dos Otensapre000tadoscoea 7a0: atende 0°c
atuação do órgão descrito no euercdc a o criativo

galo: atondecoe
excelência

05ST0 e, Idençificação de rlscoo ã i.agee

dota aláoOsa O a 10
a) Ldg icae clareza de esposicio; e: sã o atende

la o’ cv on do

4 a e: atende eedianaoente 10,00
O) Oeieeãncaaepertind ncia dos itens aprosentad os coo a
otoac ao do drglo considerad o noecercic i o criativo, 7 a 8: acende ben

e a 10: ateade coo
excelëncia

WESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULAOO EM JONAIS E

EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIl) (e a 15 pontos)

a) Ldg icae clareza de eaposicao; °°~ n~oatend.

1 ai: acende ooito pouco

O) C larezo, conca não e objetividade d os tentos’• daR’ atende pouco 15 00

7 0v: atende oedianaaoeste

1 Oali’ acendo Oco

cl Relevanciaepercinêscia d os resoico d os apresentados, 14 a IN ‘ atende oe

escelen ia

%ESITO 3: QUALIFICACÃO DA EQUIPE DE PROFISSIOOIAIS (0 a 5 pontos)

Cdl colo arit isêtico coe base nas regran dos itens4,loe 4,11 Nota Podoioa: O a E 4,03



coat_ no n1a~ 00510 ORLo
s~nnêasL 00 nosoeao
— E. coe,oacaØÓ

45a83

LICITM4TE: CON COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. TOTAL DE PONTOS:

MEMORO DA COMISSÃO, Josoa”o Go,,çalvss Ais. .~bS(fl~’~t.1 (3QflÇCZÁ-cAb

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O lEMA Do EXERCÍCIO CRIATIVO (9 a 59 pontos)

rtTo 1, Raciocínio Oásico

a) Lógica e clareza de esposa 00 j Nota Mioto., O a lo

5) Consioténcia das reIna.. de ‘assoe efeito entre 0: nEo atende
desafio eproposta desoluç000presentado; las: atende pouco

6,00
4 a 6: atende medianamente

c) nelevancia dos resultod os apresentados. 7 ao. atende b.e
9 a 10: a tende coe

excelfncia

oaflTlo 2: Piano de Atou: Estratégia de Relaclon,aoento cnea Midia

a Logicae clareza de exposiçao;

b consistência dan relações de causaeefeito entre 0: na o atende
desafio eproposta desluçao apresentada 1 ao: atende pouco

c Nelevõn ia d co resultad os apresentados: 4 a 5: atende o’ed lanaeente 7,00
7 a 0: atende ice

d AgiU dado eefic á ia da medi das adotadas - 9 a 10: atende coe
eocelência

flaICtITo lo Pias, de ASIa, Acato oudree daoenv.iviáas pala aaflralada

a) Ldg tcae clareza de exponicin:

b) c onsisté scia das relações de causaeefeito entre O: nan’tende
desafise proposta de soluça o apresentada-, 1a2: atende pouco 40°

c) Relevancia doo reon,lt ad os apresentados; 3 a 4: atende ice

d) Agi li dõdeeeflcdcia das cedi das adotadas - 5: atende c~e~ce lancla

e~s~rTo 4: piano de AçOs: aeat.ri.isa ocre. produzidos

a Ldg iça. clareza de eoposiçio;

b consistência das relações de cuosaeefe lt o entre desafio 0: na o atende
e •roposta de solado apresentada- 1 a 2: atende pouco 4a00

Relevância d os resultad os apresenta dos; o ad: atende bem

d Agilidadeeeftcdcia das medi das adotadas, 5: atende coe ecceléncio

woa,osro 5: oportunidade de .idio positiva

Nota pUxina: 0 a lo
a) Ló. icae clareza de eopositio; O naoatende

lai: atende

4 a 6: atende eedianaeente 7,00
5) Aelevinciaepertinéncia dos 1 teno opresentad os cosa ‘ao: atende beo
otoaç ao do árgio descr lt ono enerctc i o criativo -

A a 20: at.ndec o.
excelência

~TTO 4: identificaçio de riscos a leqe.

Nota Pldelna O a 10
a) tóg icae clareza de exposiçio; O si o atende

dai: atende oedianaoente 6,00
b) Relevinctaepert manda dos 3 tens apresentados coe a
atuacao do órgao considerad o noeeercic lo criativo, 7 a O: atende ice

9 a 10: a tende coe
esceléncia

QUESITO 2: AMÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO P°JOLICADO E/OU VEICULADO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexoIlIl (e o 15 pontos)

a) ido icae clareza de eoposlcio; Nota 15

li:atende solto pouco

b) clareza, concislo e oi)etividade dos text 5’• dai: atende pouco 7,00
7 a 9: atende mcd lanamente

10 a la: atende bem

c) Relevanciaepert inéncia d os resultad os apresentados. 14 a 15: atende coe

eoceléncia

QUESITO 3: OUALIFICACÃO DA EQJIPE DE PROPISSIONATS (e a 5 pontos)

cálculo aritiaético coo base nas regras doo itens 4. la e 4.11 Nut a Máxima’. O a 5 4a S)
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55,00
LICITM4TE: FSB DfltLGAÇAO LTDA. TOTAL DE PONTOS:

MEMBRO DA COMISSÃO. Josoane Goncalves AIS.. s.37LtD.1t8 ~0ry~i.IJ.iA

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

WESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCI’) CRIATIVO (O a 50 pontos)

S~S~TO 1: oaciocinio Hsico

a) Lógtcmeclorelo de esposicio; Nota Oláotea: o aio

5’) Consistência das peiacões deoausaoefeitoesstse e no atende
dessem e proposta de noloçi o apresentada; ias: atendo pouco

7 • 00
4 a 6: atende oediinamente

ci Relevància dos resuitados apr000ntadps. 7 as: atende bem
galo: atendecom

exceid ncia

~STPD 2: Plano do AçIo: Estratégia de Reiaçipnaaento co. a Midia

a) Ldg icae clareza de eopnsiçin;

à) Consistênc ia das reiaçies de causamofeito entre 0: nl o atendo
desafio e proposta de solac ao apresentada; i a 3 atendo pouco

ci Relevântia d os renuitad os apresentodos; 4 aO’ atende medianamente 0,00

7 a 6: atende bem
dl Agilidadeeeficâcla das medi das adntodan 9 O 10: a tende com

eocelencia

~EITO 1’ Piano de Afloz Açaesaserem desenvolvidas pela contratada

a) Lóg icae clareza de moposicio,

ii consistência das reia coes do caonaoofeito entre e: nso atende
desofio e proposta de soluçâoapresontada 1 a 2: atende poaco 4 ~

ci Reievância d os renu ltad os aprenentudon; O a 4: otende sei.

d) Agilidadeeeficdtmb das medi das adotadas. 1. atende com eocelen ia

~00SITO 4: Plano do Açio: Materiais a serem produzidos

a L6g icae clareza de eiposttso;

b) Consisténcia das reiacien de causaeefet entro de of
e proposta de solvO o apresentada-• 1a2: atendo p00 4,09

c) Relevância doo r050 ltadoo apresentados 3 o 4: atende bois

d) Agi 1 tdadeemçicdcia dos medi das adotadas. n : atondo coo eocelê nc ia

0~00sITO 5: Oportunidade de mldia positiva

Nota Mdcina: O a 10
a) Lõg lcae clareza de esposiclo; e ni o atende

1 a 3: atende 000co

dai: atondo medianamente 0a04
b) eeleváscioepertinéncia dos iteess apresentados com a 7 as: atendo bem
abotOo do drelo descrito no exercic io criativo

5 a 10: atendo com
enceid ncia

51T0 O: identificado de riscos à imagem

Nota ledoina O a 10
a L6g icae clareza de esposiclo, °. nio atende

la 0’ orando

4 a O: atende oedlanamente 8.00
b Relevin iaepertinência dom itens apresentodos co,, a
atoacio do orglo nstderadonoeoercic i o criativo. 7 a i: atende ben

5 a 10: atende con
eocelencla

.

OUESITO 2: MIÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PU9LICAOO E/OU VEICULADO EM IONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIl (O a 15 pontos)

a Ldg icae clareza de ecposicao: 0: na o atende

1 a O: atende muito pouco

b Clareza • continuo e objetividade d os tectos; 4 a O: atende pouco 11000

7a5: atende medianamente

10 a 13.-atende ice

c Reievánclaepert inCnt ia d os rensitad os apresentados. 14 a is: a tende coe

eccelencia

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

Cdi calo aritiesét ico coe, bane nas regras dos itenn4,lOe 4.11 Nota edniea: O a 5 5~ 00
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59,43

LICITANTE: PRIDEA COMUNICAÇÃO LTDA. TOTAL DE PONTOS:

MEMBRO DA COMESSÀO: J0500ne Goncalves ME. :sJ~Sa(DY5Js Qcanço.Z.a,,c4

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO Im A

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

1T0 1 Raciocínio Oásico

a) Ldgiraeclareta de eaposicao;

b) t’onsistinc ia das relações de causa. efeito entre
desal lo epro~uosta de solução apsese,,tada, nazi eode pouco

9e00
4 ae; atende medianamente

cl Relevância dos renultados apresenta dos. 7 a e, atende bem,
9 a 10; atende oe

ecceléncia

~TTO 1: Plano de Ano: Estratégia de Relacionamento Com a feidia

a) Lógicaeclareoa de exposicio; Nota Máxima: O a 10

o) Consistência das relataes de caasaeefeito entre 0: na o atende
desafio e proposta de solaca o apresentada 1 a O: atende pouco

cl Releviscia dos s-esa Itados aprenenta dos d a e: atende eediana.sente 8,00

7aR; atende bem
dl Agili dadeeeficãcia das cedi das adotadas, 9 a le: atende com

eoceid ocia

naro .1 Pisou, de 4ff Ncpee~ •°ere. d,°envolvid.n p5.t. contratada

a) Ldg icae clareza de euposicao;

o) Consistência das relaçies de caanaeefeito entre 0: na o atende
desafia e proposta de soiucio apresentada; 1 a 1: atende pouca

cl Relevascia dos resultad os apresentados; 3 a 4: atende ccc

d) Agii i dadeaeficâcia das eedi das adotadas. 5; atende coe excelência

on~~ITO 4z Piaso de Açio: Materiais a serem produzidas

a Lógica. clareza de eopositio;

O consistência das cela caes de causo e efeito entre desafio 0; 000 atesde
e proposta de n°1°c) a apresentada; 1 a 2; atende pouco 4,00

Relesáncia dos resaltad os apresenta dos; 3 a 4: atende boa

d Agiu dadeeeficdcia das medi das adotadas. 5: atende coe coce léncia

X~~ItO 5: Oportunidade de •fdia positiva

Nota Máxima: O a 10
a) Lós itaeciareza de espnsitlo; 0: nau atende

1 ai: atende nouco

d a O: atende eediaoaa,ente 9,00
b) Relevanciaepertindscia dos itens apresentad os coem 7 08: atende bem
atuac ao do drgao descr it 000 esercio a o criativo

9 a 10: atendec
eoceldncia

~TO 8: Idestificatan de riscos 1 ieagee

a) LdE icae clareza de expoaicoo; o nooa~ ende

4a0: atendeeedianal.ente SeBO
O) Reievaeciaeper ti nênc ia dos iteos apresentad os coca
atsacoo do órgio coosiderad o ooenercic a o criativo. 7 a 0: atende bem

a a 10.‘ atende o o.
esceliscia

QUESITO 2: AIdÃLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEIj)Q P1 OLICADO E/OU VEICULADO EM 3ONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexoIII~ (0 a 15 pontos)

o) Ldg lcaeciareza de eopositoo; Nota Ieásaio:,ø: 05

1 a 1: atende eo,ito pouco

O) Clareza, coocislo e obietividade d os textos; d a O: atende pouco 13,00

7,9; atende medianamente

10 a li: atende bem
c) Relevioclaepert méscia d os resulta d os apresentados. la a 10:

excelência

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

Cdl colo aritiosético coe base nas reg cr5 d .10 e 4.11 Nota Mduima; O a 5 4, dl
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57,83
LICITANTE: RPMA COMUNICAÇÃO IJDA. TOTAL DE PONTOS:

MEMBRO DA ComissÃo: JDseano Gonçaives Asc. b4~. (lonco144’~”—

CRITËRIOS PONTUAÇÃO

~JE5IT0 1: PROPOSTA PARA O TEMA Elo EXERCÍCIO CRIATIVO (0 a 50 pontos)

Sd~S11t 1: Raciocínio Básico

a) Lógirserlareta deesposiçlo:

E. Cnnctetinria dsv reliclien de c,oç,eefettcc entre
desafio egapuponLa de solo t loapiebegatada; 1 a 1 atende pouco

0,00
4 ao: atende medianamente

ç) Releviocla dos reco ltados apresentados. 7 a 0. atende bem
9 a 10; a tende com

eoceiência

qasrnO 2: plaeso de ecOs: Estratégia de Rel.ciona.esto coe a alidia

a Ldg icaeclareza de esposta lo Nota Plásima 0 a 10

o c onsistencia das rela çoes de cassaeefe it Pestre o no o atende
desafio e proposta de soluçio apresentada: 1 a 3; atende noaco

Relevância d os resultad os apresentadum d a 6: atende medianamente 9~ 00

7a5: atende bem
d Agih dadeee fl acta das oedtdas adotadas. 3 a IR: atende coe

eocelênaia

RKIITO O, Pies, de ir9. • NrPes a çeree degenveivbde, gaelseentretoda

a ogcaecareoa deeoposço;

o consistescia das relaçaes decasoaeefeitoestre
desafio e proposta de snlsçla apresentada: 1 a 2. atende pouco 4 • oo

Relevdncia d os resultad os apresenta dos aaa atende sem

d Agi Ii dadeee fi dcia das eedidas adotadas. 5 a tende coe cIte lfnc ia

a 65 iae lareza de eopnsiçao:

o t nss stencia das relatoes de causa e efeito entre desafio 0: no o atende
e prop sta de 5 soca o apresentada • 1 a 2: atende pouco 6,00

Relevância d os rena ltados apresentados: 1 a 4: atende bem

d Agil O dadeeeficácia dan medi das adotadas. 5: atende con encel~ nc te

g~nno 1: oportoaidade de eldia positiva

dota Kaoiea e a 10
a) Ldg lcaectareza de elpnstt3n: 0: nan atende

1 a); atende nnocn

d a e: atende medianamente 7e00
b) Relevànciaenerttndncia dos itens apresentad os coma ‘ao: atende bem
atuado do árgan descrito noenerai ci o criativo

o a 10: a tende coe
esceléncta

3O~SITO es ldestificecln de riscos 1 i.~e.

Nota Minima: O a 10
a) Ldgicae clareza de enpontçao; 0: na o atende

4a6; atende medianamente OeOO
b) Relevánciaepertinência dos itens apresentados coe a
stoatan do drgoo cnnmiderad o no enercicis criativo. 7 a O’ atende bee

e a la: atende com
excelência

QUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexollfl (0 a 15 pontos)

a) Lóg icae clareza de exposiçao; 0: nã o atende

1 a 1: a tende culto pouco

bI Clareza, cnncisoo e objetividade dsnteotnn 4 aO: atende pouco 1200

7 a e: atende medianamente

1Oill atende bem

c) eelevinciaepert Lnênc La d os resultad nn aprementados. 1 4am atende

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

Cãlculo aritieét ice coo base nas regras don itens d.lee dli 4,01
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41,2 2
LICIrANTE: VPR SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI TOTAL DE PONTOS:

MEMBRO DA COMISSÃO: Joseane Goncalves Amo.: ~I7s.tc3,~Lf CcV’)cLs/n_A

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

OUBSITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCIdO CRIATIVO (0 a Se pontos)

cc.me~ITO 1’ paciocinio Básico

a) Lógicaeclarela de enponicao;

b) Consistência das relações de causa. efeito entre o’ nin atende
desafio e propost a de soiuçdo apresentada ia 3; atende posto

5 • 00
4 a6; atende medianamente

c) Relevância do, resultado, apresentados. 7 a $ atende bel.
9 a 10: atende coa

excelência

~5rTo 2t Plano de AØc, Estratégia de Rel.ciesa.ento com a Midia

a) Ldg ica, clareza de eoposiçao;

b) Consintê ncia das relações de causa e efeito entre O: ni o atende
desafio e proposta de soloti o apresentada; 1 a 3 atende poaco

cl Relevância d os resolta d os apresentados; 4 a 6: atende .ad ianaeente e, 00

7 a O: atende bea
d) AgiU dadeeeficicia das nedi daI adotadas. 9 a 10; a tende coe

excelência

M*~Sfl~ 3’ Mona de 4Ba a Acaso amara. dasanv.lvid.s pelo contratei.

a) Ldgicae clareza de ezposicao;

b) Connintència das rela çâes de caosae efeito entre O: ns o atende
desafio e proposta de solati o apresentada; 1 a 2: atende pooco 3 00

cl Relevância d os teso ltados apresentados 3 a 4: atende bea

dl igili dadeeeficdcla das .edi dan adotadas. 5: atende coe eocelô o ia

nonnto 4: Plano de Açio: Na teriam a sena prodazidos

a LÕg icae clareza de exposiclo;

5) consistência ~ao relacoes de cauoaeefe it o entre desafio
e propoota de n’latia apresentada: 1a2 atende 30°c 3,00

Relevância d os resolta d os apresentados; 3 a 4; atende bem

d Agi li dadeeeficdcia das medi das adotadas. 5: a tende coo coce léoc ia

~~ITO 5: Oportunidade de midia positiva

a) Ldg icae clareza de esposicss; O’ si o atende

1 a O: atende ooaco

d a 6: atende mcd iaoaaente 6000
b) Relevinciaepertinêscio dos itens apresenta dos cana 7 a O: atende bel.
atoacan do árgio descrito no exercic i o

9 a la; atende coe
excelência

SSITo 5; Identificado de riscos b i.age.

a) Lóg icae clareza de exposicie; O; cl a atende

lat’ ceando eu,,

4 a 6; atende ned iasamente 6,00
6) Relevânciaepertinênci a dos itess apresenta dos coe a
atoacan do órgio considerad a naenercic i o criativo. 7 a a: atende bem

9 a 10, atende a.

qUESITO 2: AI4ÁLISE I2ÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexolil) (0 a 15 pontos)

a) Lógicasclareza de exposi tia; 0; no a atende

1 a a: atende eaito polaco

bI clare;a, c nncisas e obiet 1 nidade d os tentes: 4 a 6; atende pnvco 8:00
7 a 9: atende medianamente

10 a li: atende bem

cl aelevasclaepert méscia d es resolca d os apresentados. 14 a IS; a tende c em

exceiéncia

OUESITO 3; OUAUFICACÃO DA EWIPE DE PROFISSIONAIS (e a 5 pontos)

Cilcalo aritiaét mcx cen base nas regras dos 1 tens 4.10 e 4.11 Neta Pldnima a s 4,22


