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LICITANTE: C.A. DA SILVA COMUNECACÂO CORPOPATIVA - TRIO TOTAL DE Ti

MEMBRO DA COMISSÃO: Paulo André Aguado A55 : - Áa
CRITERIOS PONTUAÇÃO

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (e 50 pontos)

005170 1: Raciocdaio Básico

a) Lóg icae cloreza de eoposicio: Nota Kdui,.a e a 10

5) Consistência das relações de causaeefeito entre 0: ‘atende
de si rio eacloposta de soldi a apresentada la atende panaa

9.00
4ae:atende.edianaaente

c) Releváscia dos resu)tados apresentados. 7 a 8: atende bes
9 a 10. a tendec 001

exceléncia

~n1D 1: Plano de Aflo: Estratégia de Rel.cieona.ente cOa a Mddia

a) Lógica e clareza de enposiçio; Nota Máoina: O a 10

5) Consistência das relações de causan efeito entre O: sI o atende
desafio e proposta de solaçao opresestada: 1 a O: atende pouco

cO Relevancia d os resa ltados apresentados: d a 6: a tende nediasaeeste

7 a 0: atende bae
dl Agi) 5 dadeeeflcdcia das nodo das adotadas. 9 a 10:

encelCncia

580013191T0 3 Plano de Crio: Açõe saneie. desenvolvidas pe la contratada

a) Lógica e clareza de eopnsican;

i) consistència das relações de causa, efeito entre o: na o atende
desafio e proposta de solatdo apresentada- 182: atende pouco 5,00

cl Relevancia d os resultados apresentados; 1 a d: atende Se,.

dO egil idade, eficdcia das enedi das adotadas. 5: a tende co. coce lenda

g~r10 4: Pleno di Açan’ Materiais lacrem produzidas

a) Ldg lcaecla reza de ecposlclo;

b) consintência das relações de caasaeefe it o entre desafio e: nI o atende
e proposta de soluOo apresentada: 1 a 2: atesde poaco 5.00

c Relevancla d os rena ltados apresentados; 3 a 4: atende ice

d Agi lidadeeeficacia das eedidas adotadas. 5: atende co. excelência

00~IT0 nz Oportunidad, de midia poeitiva

sota Mdol.a: O a le
a dg íae lareza de cop olci ; e: na o ates~

1 a 3: atende nnucn

das: atesde nediaenamente 9,00
o e levas iaep.rtinen ia dos itens apresentad os coca 7 a õ: atende bem
ataaçao do óreao de rit noexercdc O o

9 a 10: atendec se
excelência

~TTO 4: Identificacao de riscos O imagem

a) Lógica e clareza de exposicso; 0 na o atende

das: atende nediananente 10,00
O) eelevanciaepertisên’is dos itens apresentad os cosa
atual 5° do drgao cossiderad o noeoercic 1 n criatino - 7 a a: atende ice

9 a 10: atende coa
mocelã n’ia

QUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO cm.TE~Q PQBLICAOO E/OU VEICULAOO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexQIItt (0 a 15 pontos)

5) Ldg icae clareza de eoposlclo; Nota 15

1 a O: a tesde multa pouco

5) clareza, concisio e objetividade dos teotos-, d ai: atende pouco 14,00

7 a 9: atende aedlae,ameste

10 a 1): atende bee

c) Relevançiaepertlnêncla d os resultad os apresentados - 14 a 15: atende com

eocelên’ia

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

cdl cala ae-it imêti co tu,, base nas regras das O teso 4,10 e 4-11 Not a olaxica’ O e 5 4,01
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LICITNUTE: COM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: Paulo André Aguado

CRITERIOS

47,83

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA 00 EXERCÍCIO CRIATIVO (0 a 50 pontos)

~~xsITo 1: Raciocínio Básico

a) Ldg icae clareza de eoposicoo;

b) Consistência das rola coes de causaeefe at o entre O 500 atende
diacho ela, Abs,sta doiolacsoasabse,,tada, 1 a) atdsda onsaco

7,00
4 a O; atende medianamente

(denuncia éOs resu ltadon apresentado,, 7 a O atende bem
9 a 10: ateode c cal

eocelincia

OflSTO 2: Plano de Aços: Estratégia de Relaclonaaento Coa • Mídia

a) Lógica e clareza de eoposlcio; Nota Piáoiea’ O a 10

b) consistência das n’ela coes de caosaeefeíto entre e no o atende
desafio e proposta de ooia0o apresentada; 1 a 3 atende pouco

O Beleviocia d os renol tad os apresentados; 4 a O atende medianamente ~‘ ~

7a0: atende bem
d) ugil idadeeefitdcja das imedi das adotadas, 9 a 10: atende coe

eoteiéntjo

BOIIQORRITO 3: Plano de Aços’ Açõesaserea denenvolvidan nela contratada

a) LÓg icae clareza de enposicoo;

O) cnnsisténcia das rela coes de tausae efeito entre 0; na o atende
desafio e proposta de ‘cintas apresentada-, 1 a 1; atende pouco 300

o) n’Icei,, 5 a d 05 rasa ltados apresentados; 3 a 4: atende bem

d) Agiu dadeeeficdcia das medi das adotadas - 5: atesde c~esce lónc ia

~rTP 4: Plano de Acao, Materiaisase e. prodsazidon

a) Ldgioaeolareza de esposiçlo;

o) Consistência das relações de causaeefe it o entre desaeio e: 5) o atende
e proposta de soissclo apresentada; 1 a 2; atende pouco 4a 00

c) Relevintia d os resultad os apresenta dom; 3 ad: atende bem

d) Agi 11 dadee eficácia das medi das adotados, 5; atende c~ence idnc ia

meS~ITO 9: tportanidade de .1db positiva

a) Lógioaeolareza de esposiolo; e; nanatende

la); atende mosco

a a e; atende asediananente 7,00
o) Relevincíaepertindnci a doo itens apresentad os coma 7 a e: atende besn
atoat)o do drg)o descrit ono eaercdo i o criativo -

9 a 10; a tende com
excelência

et~ITO a: ldentificacao de riscos

a) Ldg icae clareza de eoposiclo; 0; no o atende

4aa; atende medianamente 7a00
o) neievisciaeper t inência dns O tens apresentados cnma
atuado do drgio cnnsiderad o soeaercdc a o criativo - 7a0: atende bem

O a le: atende
eocelé soja

OUESITO 2: ANAlISE OlARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEflULAOO EM IONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIl) (0 a 15 pontos)

a) Ldg icae clareza de esposit)o; 50t Máxima 0 15

1 a O; atende solto poaco

O) clareza, coscisao e objetividade d os tentos’, 4 a O: anende pouco

7 a 9: atende medianamente

10 a 1); atende bes

c) Relevinciaepertisósci a d os resai’-ad os apresenta dos - 14 a 11: atende com
eo.eló ncia

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

Cálculo aritimético coei base nas regras dos itens d,l0 e d’lI Nota Maaina: a a 5 4; ai

2

PONTUAÇÃO
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LICITANTE: P50 DIVULGAÇÃO LTDA. TOtAL

MEMBRO DA Co~lISSAO: Paulo André Aguado Aos.

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCtCTO CRIATIVO (e se pontos)

~srTo 1: Raciocinlo Básico

a Lógica e clas-ezo de esposiçmo; Nota Máxima A a la

à consistCnsia das relaçaes de çauoaeafe ito entre 0; na o atende
dea fie erepesta atalaia aprasantadas

7 a 00
~ a 6: atende nediananente

Relesánçia dos re ultados apresentados - 7 a 8 atende bens
9 a 10; atende o.

excelencia

~SrTO 2; Plano de 8cm: Bstrat#gia de Relacloo,a.ae,to coe a eeidia

a) Lóg isaeslareza de exposição; Nota Máxima: O a 10

à) Consistd nçia das relaçâes de çauoaeaf.it o entre 0; si o atende
desafio e proposta de soluça o apresentada; 1 a 3 atende pouco

c) Relevancin dos resultad os apresentados; d a 6; atende mcd lananente 7,00

7 a 5. atende bem
d) Agilidadeaefiçácia das medi das adotadas. 9 a 10: atende som

WI00U1TØ 1; Plano de Ação- kçaesane rei desenvolvidas 59e la contratada

a) Ldg icae clareza de enposiçio;

a) Consisti nçia das rela cOes de causa e efe it o entre 0: na o atende
desafio e propost a de solaç ão apresentada; 1 a 2: atende pnoco 400

c) Oalevascio d os reso itados apresentado’; 3 a 4 atende San

d) Agi li dadeeeficdcia das medi das adntadas. 5 a tende com asca lóncia

flTTO 4: Plano de Aflo: Nateriaisanere. produzido,

a) Ldg icaeclareza de enpssiçso;

à) Consisti ncia das relataes de çausaeefeito entre dasaflo 0; nl o atende
e proposta de solsfl o apresentada; 1 a 2 atende pouco 4,00

c Relaváncia d os rasa ltados apresentados; 5 a 4: atenda bem

d) Agul Edadee eficácia das medi das adotadas - 9: atende com esçelêsçia

..OJRSITO SI iportsnidade de •idia positiva

Nota Poáilpa; a a la
a) L6g lcaetlaraza de eoposiçso; o: na o atende

1 a 5: atende nosso

aab: atende medianamente 7,00
b) eelevánsioepertind sçia dos i tens apresentad os com a 7 a 8: atende ben
atuat ao do drgio descrito no exartit ia criativo

9 a 10: atende com
excelência

OuSBeSITO 8: Identificação de riscos 5 i.agee

a Ldg icae clareza de axfssiçan; O nan atende

406: atendemedianamente 7.00
à Relevánciaepertinencia dos itens apresentados coe a
atsac ao do drgao sonsiderado noesarclt lo criativo. 7 a 8 atando bae

9 a 10: a tenda tom
.xcalêscsa

QUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO EIIXI VEICULADO EM ~QNAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (Asexolfl) (0 a 15 pontos)

a Ldg icae clareza de eaposiçao; a- naoatande

1 5 3: atende noito pouco

à c lareoa. on isbo e objetividade dos tantos; dai atende pouco 9 00

7 a 9; acenda medianamente

1 0a13 atende bee

c eelesanciaepertinençia d os resaltado o apresentados - aais atende oe

ascalincia

OUESITO 3: QUALIFICACAO DA EQUIPE DE PROPISSIONAIS (0 a 5 pontos)

Cálculo aritinsdtico com base nas regras doo icans 410 e 4.11 Nota Máxima-, nas 5,00



LICITANTE: PRIDEA C~NUNICAÇÃO LTDA.

MEMBRO DA COMISS~t: Paulo André Aguado

CRITÈRIOS

~a5IaC ~ STaiO tom 5*0 P4550
OfltA45s 8(604*50

teme — taaea(acAa

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

~srTo 1: Raciocinio Básico

a) Lógica. tia reza de enpaaiçia;

5) Consistência das tela cOes de caunaeeOe it o entre 0 098 atende
da aa~la • prapanta de seis, e ie apresentada j la), atende pouca

8,00
4 aa atende medianamente

Relevân 1 a d os reuni Itados apresentadon a 8: atende SeR
9 a 10: atende os

eoceléncia

~~srTo 2: Plano de Acto: Entratigia de Relacionamento cna a Inidia

a dgicae clareza de exposiclo;

5 Consistência das reia cOes de casanaee*e it o entre 0 590 atende
de sacio e proposta de soluço o apresentada; 1 a 3; atende pouco

Relevância das reasaitados apresentados; 4 a 6: atende eed ianamente 8000

7aa. atetdenaen
d OgIl 1 dade. eficácia das medi das adatadan . 9 a 10: atende

encelé nria

aWBSITO 8: Piano de AtOu: Açoan a serem denenvolvidas pela contratada

a ngcaeclareza de expos cio

b cunsisténcia das relacoes de causa e coei t o entre 0; p9 o atende
desafio e proposta de solocio apresentada • 1 a 2; atende pooco 4,00

t Relevância 4 no resoitad os apresentados; 3 a 4; atende bem

d ogili dadee eficácia dan medi dan adotadas. 5 atende com coce lénci a

50~flTnC a: Plano de Açato: Materiaisa serem produzidos

a Lógica e clareza de enpasiçâo;

5 consistencia das retat~es de casaeefet mestra de afi 0: 03* atende
e proposta de nolucio apresentada; 1 a 2: atende psoco 4,00

c Relepincia d os reso ltud os apresentadoo; 3 a 4; atende bem

d) Agiu dadoeeftcdcia das medi das adotadas. 5; a tende coo encelência

s~sflt 5: Cportsaoidade de aidia positiva

Nota fldolea; 0 a 16
a) Ldgicae clareza de esposicão; 0; p90 atende

1 a O; atende

4 a 6; atende mediapapepte 8,00
5) Rel,vânciaapert monda dos 5 tens apresentados coa! a 7 o O; atende bem
atuaçio da drgio deacritono eoerdic io cri atioo

9 a 10; atende com
eocelincia

oa*S1,t 6: Ed.ntificacto de riscos 1 imagem

Rota Mioima a a 10
a) Ldg icae clareza de enpoaitaa; 0; na o atende

40b: atende medianamente 8,00
b) Rolevânciaepert méscia dos 1 tens apresentad as coca
atuatio do drmlo cnnaiderado naeoercic io criativo - 7 a 0: atende bem

9 ala atende oa!
enceibncia

QUESITO 2: ANALISE DUnA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VERULADO EM JONAIS
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexoIIfl (0 a 15 pontos)

a) Lóg icaeciareaa de eepasi tio; Nota nao atende

1 a 1; atende pauto pauta

O) clareza, coacisioe objetividade d os texton; 4 ai; atende pooco

7 a 9: a tende mediananeste

10 a 13 atende bem

c) Reievâ nciaep.rtiaé ncia d um reaaltadao apresentados. 14a15 acende com

eaceld acia

qUESITO 3: DUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

cálculo aritmética com base nas regras dos itans AIO e 4.11 Nota Máoiaa; 0 a 5 4,43

TOTAL

Aos

57,43

(0 8 50 pontos)
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LICITANTE: RPPqA CONUNICACZO LTDA. T0TA~-~ 53,83

MEMBRO rIA COJ~tSSÁO’ paulo André Aguado Ais. a
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

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

04~~S~TO 1: Raciocínio Básico

a) Lógica. clareza de osposiclo;

O) Consistência das ‘ela cOes de causa e efeito entre e: nos atende
desafio • proposta da solado apresentada 1 a 3: atende pouco

7,00
4a6.atendnmedianain,nte

c Relevancia d au resn Itados apresenta dos 7 a atende bem
9 a 10: a tenda c na

encelêscia

0~~SXtO 2: Plano da AcZo: EstratêBia de Relacionamento coa a Midia

a tÕgacae clareza de ecpnsitao; Nota Mánina. O a 10

O Consistência dan relacbes de causa e efe lt o entre B; nO o atende
desafio a proposta de sslscs o apresentada; 1 a 3: atende pouco

c Relevancia d os rasaltad os apresentados; d a e a tende aedtananente 8,00
7 a O: atnsde boa

dieilidadenefatácia das medi don adotadas. 9 a 10: atende o os
excelência

00BÇÇIIITQ 9: Plano da Aclo: AçO. saseree desenvolvIdas pela contratada

a ogicaa clareza da enposiclo;

bl Consistênc ia das rola coes de causo e efe It o entre 0; na o atende
desafioeprspssta de sslsc 5 o apresentada; 1 a 2: atende pouco 4 00

cl kekvincia d os rensitados apresentados; 3 ad: atende beo

4) nen idade e eficácia das medi das adotadas - 5 atende co~ cace léncl a

a) Ldgacaeclereza de ecposicao;

b) ConsistA sc ia das rolacões de causaeefe It o entre desafio 0: nI o atende
e proposta de soisça o apresentada; 1 a 2: atende pouco d,00

c) Relevincla a no ress ltados apresenta dos 3 a 4: atende bee

4) hili dadee eficácia das medi das adotadas, 5: atesde coe ecce iéncia

O’tiflflo 5: Oportunidade de .idla positiva

janta Misima: O a 10
a) idgicae clareza de enpositan: e; no o atende

1 a 1; atende sosco

d a 6; atende me dianaa,ente 7a00
b) Relevanciaepert iséncia dos O tens apresentados cs~a 7 a 5; atende bee
atuac lo do drgao descr itn no eoercic in criativo

9 a 10; a tende c os
excelência

~5SI1t 6: Identificado de riscos

a Los icae clareza de enposicao; e; na o atende

406; atende eadianoeente a,00
b eelevanciaeper tinência dos 1 tens aptesentados coma
atuado do drg)o considerad o noeoercíc Lo criativo, 7a5’ atende bem

nala atende se

QUESITO 2: ANALISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JONAIS E

EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIli (0 a 15 pontos)

a) Lde icae clareza de exposicao; Note fio atende

lal; atende eait o pouco

61 clarezaS conc isso e objetividade dns textos-, 4 a a, atende pouco II o 00
7a9 atende eed Lanamente

la a Xl, atende bem

cl Relevã nciaepertindncia d es rasa lt ad os apresentadns . IdaIs atende coo

OUESITO 3: OUALIFICACAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontoi)

cálculo aritlmdtjce com baoe nas regras dos iteno d .10 e d .11 Not a aoaxiea: O a 5 4~ 01
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43,22
LICITANTE: VER SERVIÇOS DE C~’9LINICAÇAO EIRELI TOTA E

MEMBRO DA (O4ISSAO Paulo André Aguado Ass

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

qUESITO 1 PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCtC~O CRIATIVO (0 a 50 pontos)

~SITO 1’ Raciocínio Rdsico

a Ldg Icae clareza de exponi cIo;

a cons 1 utancia das relações decausaeefeitsett,e a. 1~ la atende
denRfIpee~rorpstN de’pls,çNo,pre,ent.d,;

6,00
4 a 6: atende med ianaeente

eelevdn ia doo resslted os apresentados. 7 a O atende bem
a a la: atende coe

eoceld ncia

0~~SITÓ 2: Pleno de AçOs: EstratéEia de Relacionamento coe a zeidia

a) tÓg icae clareza de expnsicdo; Nota fixas,; e a 10

6) consistência das relações de taosaeefeito entre e 0,15 atende
desafIo e proposta de solaOo apresentada; 1 a 3: atende pouco

c) Releváncla d os resvltad os apresentedos; 4 a A: acende eedlanaaente 6c 00

7 o 3: atende bem
d) Agiu dadeeeficdcia das se di das adotadas. 9 a le: atende tom

excelência

B3~ênzTsJ plano de AçSo: Acõe n’sere, desenvolvidas pela contratada

a) Ldg icae clareza de exposlcao;

a) Conta stõnclo das relações de cassaeefeitn entre 6: 55 o atende
desafIo e proposta de soluça o apresentada; 1 a 2: atende poaco 4

c) Relevância d os resaltad os apresentados; 1 e 4: atende bem

d) ailidadeeeficdcla das se di das adotadas. 5: atende coe entelê ntia

110 4z plano de Aflo; Moteriaisaserea produzidos

a) LÓE icae clareza de eoposiclo:

5) Cons ist*nc ia das relacões de causaeefeltn entre desafio 0: nd o atende
e proposta de solatlo apresentada; 1 a 2: atende pouco )aOO

e) Relevando d os resaltad os apresentados; 1 04: atende ben

d) Agi li dadeeeflcácia das cedi dos adotadas. 5: a tende com cace ldnci a

~RSITO 5: OportunIdade de .ídia positiva

Nota Mdaina: O a 10
a) Ldgitae clareza de enposiclo; 0; os o atende

1 a 3: atende soaco

4 a e: atende medianamente BaGO
a) nelevinciaeper t lndncla dos itens apresentad os toma 7 a 0: atende bem
atuado do ôrglo descr It n no enmrtic i o

e a 10: a tende coa,
excelência

a,esnt dz Identificaçao de riscos à image.

Nota Máxima 6 a lo
a) Ldg icae clareza de enposldlo; e; si o atende

l’ 5 crasda 55 n’a

4 a e: atende ssedianaeente 6.06
5) Relevanclaeper t méscia dos Itens apresentad os toma
atuado da órglo considerad o noenercic 1 o triativo. 7a0: atende neo

5 a 10. atende toe

OUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PP SLICADD E/OU VEICULADD EM 3ONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexollfl (0 a 15 pontos)

a) Lóg icae clareza de eoposicso; e; nln atende

1 a 3: atende mato poaco

5) clareza, conc lslo e ob3etlvidede d os textos; a a 6; atende pooco 6 ~oo

7a5: atende medianamente

10 a 13; atende Se,

c) Oelevánclaepert manda d os resoltod os apresentados. 14 a Is: atende coo

enceléndis

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

cálculo aritimético com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 No 4,22


