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LICETflITE: C.A. DA SILVA COP,JNICACÃO CORPOIATEVA (TRIO) TOTAL DE PONTOS:

a.-

MEMBRO OA COMISSÃO: Carlos Alberto Balladas

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

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

~~TC 1: Raciocínio Easico

a) Ldg içam ciareza de taposic 0

5) tons) sttnc la das relações de caasaeefe it centre O. na o atende
da safia e proposta de solstao apresentada; 1 a 3: atende pouco

O, 00
d a 6: atende medianamente

c) Relevando d os resu Itidos apresentados, 7 a 5. atende ben
O a 10: atende os

eocelendlo

a.~XSflO 2: Plano de Atas: Estratégia de Relacionamento coe o Oídio

a) LbE lcae clareza de esposiclo;

5) tnnsi stdnc 5 a das relacses de caasaeefeits entre 0; nS o atende
desafio e proposta de solaca o apresentada; 1 a 3: atende pouco

e) Ralevància d as rena ltados apresentados; d a 6: atende moe dianamnente 9000

‘ao: atende ben
do Agiu dadeeeficdcla dan eedidas adotadas, 9 a 10: atende tom.

ancetincio

a.~esrTo O: Plano de Aflo: Ações a sere, desenvolvidos pela contratada

a Logicaatlar.za de espositlo;

5 tons) stênc la das relatões de caasaeefelto entre 0: na a atende
desafio e proposta de soisca o apresentado; 1 a 2: atende pouco 4 a 00

Raleváncia dos renaltados apresentados: 3 a 4: atende ben

d AgiU dadeeeficácia das medi das adstadas 5: a tende coe coce lenda

fl~ITp e, Plano de Açio: Materiais. serem produzidos

a g iae larexa de eoposita

b) C nsi tência das ralac~as de anaeefeitoeastre desafio 0: ess atende
e prsp nta de 5 lati a apresentada 1 a 2: atende pouco a, 00

c) Relenancia d os resulta d os apresentadan: 3 a 4: atende ben

d) dilidadeeefitdcia dan cedi das adotadas, 5: ‘tende coe excelência

cno 5: l~ortmanidade de •Sdia positiva

a) Ldgícan clareza de e000sicia; 0: nas a~eode

1 a 3: atende

4a6: atende nedianainente 9a00
b) Rolevãnciaep.rt leencia dos 5 tens apresentadas coe a 7 a E: atende ben
atuaciu do 6,ix° descr it 5 50 eoercic i o criativo

O a 10: atende coe
excelência

a.~eSITO 4: Identlficaçaa de riscos a iaagea

a Ldg icae clareza de naponicio; a nas atande

doa’ ntende sedlne.nenta 9.00
5 Releeànciaepert inência das i tens apresentad as coca
ataaçio do Órgso considerado soexarcac i o criativa. 7 a 8: atesde bem

9 a 10, atende ao
escel6ncia

~JESITO 2: M4ALISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/Ou VEICULADO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexoIlil (0 a 15 pontos)

a Ldg Icam clareza da expssicio: a’ ni a atende

1 a 3: atende malta pasca

E Clareza, coecisso e objetividade 4 os textos; das’ atande pouca 14,00

7 a 9: atende medianamente

1 nau) atende bem

c aaleváociaepert inência dos resultad os apresentadas. 16 a 15: atende se

eoceiên ia

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

cdl calo arit jaêtico tan base nas regras dos itens 4,10 e 4,11 Nata pidaina : a a 5 4,0)
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LXCITM4TE: CDN CO~UNICACAO CORPORATIVA LTDA.

MEMBRO DA C~ssISSÃO: Carlos Alberto Ballades

CRITÉRIOS

TOTAL DE PONTOS:

PONTUAÇÃO

®ESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCtCIO CRIATIVO (9 a Se pontos)

S~~tlO 1; Raciocinio Bósico

a) Lógicae clareza de eoposicào;

6) Cznsistê scia das relações de cassae efeito entre
desafio e proposta de soluçiz apresentada

cl Relevincia dos reso Itados apresentados -

Nota enáoiea O a 10

0; não atende
1 a 3; atende pouco

4 a 6; atende nedianamente

7 a 6: atende ben
9alaatmndec aR

eccelên ia

~~ITO 2; Plano de Açio; sstratdgia de Rmlacioesa.ento com a Midia

a: são atende
1 a 3: atende pouco

a e: a tende mcd lanasente

7a5: atende bem
a a 10; atende coe

excelénrim

~rnt e: Plano de Aflo: Ações a sare, desenvolvidas pela contratada

a Lógica e clareza de enpzsiçio;

6 Consi nténcia das relacões de causa e efe it o entre
desafie e proposta de solução apresentada;

eelevancia dos ressitados apresentados;

Agil idadeeeficácia das imedi das adotadas.

a; pOs atende
1 a 2; atende pouco

3a4 atende bem

5atende

3000

S~SflTO d Plano de Ação; Materbaisanere. produzidos

a giae lareza deeaposic*o,

das relações de ausae efeito entre dmnafia
proposta de ludo apresentada

Relevancia dos resultados apresenta dos;

dgilidadee eficácia das medi das adotadas.

~#SI1O t; Oportunidade & •ddba positiva

O:nan atende
e 1; atende

da a: atende medianamente
lia; acende bem

9 a 10; atende com
excelência

S~~nTO 6; Identificação de riscos a imagem

a) s.deica m clareza de esposiclo;

6) Relevlnciaepert manda dos i tens apresenta dos coe a
atsac*o do 6rgso considerado noexerclc is cri ativo.

0: nln atende

daS: atende nedianamentm

7 a a; atende bem
a a 10: a tende com

encelõncia

6.09

UESITO 2: ANALISE DÍARIA DE 19tA EM DNTEÚD P DLI O E OU VEICULAPO EM 2ONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexpl!!) (O a 15 pontos)

0: não atende

a); atende muito pouco

a 6; atende pouco

7 a 9: atende medianamente

loa 10 atende ben

14 a 15 acende om
eaceiõncia

QUESITO 3: OUALIPICACÃO DA EWIPE DE PROFISSIONAIS (e a 5 pontos)

a Ldgicae clareza de esposiçio;

6 Coes lstdncia das relações da causa e efe it o entre
das afio e proposta de solução apresentada;

Relesancia dos resultados apresentados;

Agili dadeee fi ida das medi dss adoçadas.

6a00

laGa

5; nã atende
1 a 2; atende pouco

1a4; acende bem

5; atende com este léncla

a LóEicae clareza de copos

eelevinciaepertisêesci dos Itens apresentados com a
atuado do Órgão des i cicia criativo

IAS

SeOS

a Ldgicae clareza de mzpzsiçl

Clareza. cssclsln e objetividade dou teaton;

Eelevánciaepert monda dos resa Içados apresentados.

6~OS

cálculo aritimdt ice com base nas regras dns itens 4.19 e 4.11
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44,00
LICITN~iTE: €50 DI~JLOAÇÃO LTDA. roTAL

MEMBRO DA COMISSÃO: Carlos Alberto Bailadas ___________________________

%0

CRITÈRIOS PONTUAÇÃO PflTA

OUSSITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCTO CRIATIVO (e a 50 pontos)

0~aaST10 1: Raciocinio Bdaico

a) idcic-ae clareza de eeposscaos

b) Consi stênc ia das a-eia Cata de causanefeito entre 0; 53 o atende
desafio e propost a de solotlo apresentada’ 1 a 3: atende pouco

6,00
4ae: atende medianamente

cl Relevância d os rnsoitad na aprenentados, 7 a 5: atende bem
9 a 10: ateodec sai

excelência

0~aSIW 2: Plano de Ano: Estratégia de Reiaciona.ento coo a Midia

a) L6g icaecIaa-eza de esponicio;

5) Consistência das reta Cata de caosaeefeito celta-e 0; nI o atende
desafio e proposta de saInt ao apresentada; 1 a 1; atende pouco

cl Relevância d os resu 11 ad os apresentados; d a 5: atende saediananente 6,00
7aa; atende sena

dl Alui dadeneficácia das medi das adotadas - 9 10: mtendec no,
encmflnria

noW~T10 a: Piano de Aflo: Anais a serem desefivoividas pai ia contratada

a) Ldg icae clareza de esposicio:

à) Conainténcia das malaca es do caosaeefeico entre 0; na o atende
desafio e proposta de n°1°c O o apresentado; 1 a 2; atende pouco 300

cl Relevância das rena itados apresentados; 3 a d: atende sei,

di Agi li dadeeeficacia das medi das adotadas - 5: a tende com ecce lénc ia

5~~ITO 4: Plano de Açao: Raseriais a meia. prodsolidos

a) Lógica.ciareza de Roposicio:

5) Consistência das a-ela coes de causa eefeit o entre desafio 0: ni o atende
e proposta de soloca o apresentada-• 1 a 2: atende pouco 3,00

c) Relevância d os resultad os apresenta dos; 3 a 4: atende bem

dl A(il i dadee.ficácia das medi das adotadas - 5; atende com estelé nc ia

50100$_SITO 5: Oportunidade de •idia ponisiva

Rota Pilsína; O a 10
a) Ldg icae clareza de Roposicio: e: na o atende

1 a 1: atende

4 a 5: a tende oediansnente 6,00
à) R.Ievanciaepertinéncia doa itena apresentados tom a 7 a 5; acende bem
atuado do drgio descrito no esmrcic i o criativo -

R a 10; atesdnc se
encelénci a

0~~T0 : Identificoçao de riscos a ioagea

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

4 a 6; atende medianamente 6a0°
bI Relevância. pertinéndia dos itens apresentados coo a
atuadas do drgao considnrad o noesercdc 5 ocriatino 7 a 5: atesde bem

galo- atende on
excelência

QUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PQBLICAOO E/W VEICULAOO EM )OIIAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIli (0 a 15 pontos)

a) dE icae clareza de exposidio; e: ni o acende

1 a 1; atende muito pouco

b5 Clareza, concisao e objetividade dos teotos-, das- acende pouco

7 a 0; atende eedianaeente

10 a 13: atende bem

c) Reievandiaepertin€ nc la d os rnsoltad na apresenta doa - 14 a 15: atende se

exceléscia

QUESITO 3: QUALIFICACÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS (6 a 5 pontos)

Icol o aritio ético coe sane nas regras doa itens 4.10 e 411 Rota oásica’ e a 5 5,00
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LICITANTE: PRIOEA COMUNICAÇÃO LTDA. TOTAL Di PONTOS:

a-
MEMBRO DA COMISSÃO: Carlos Alberto Bailadas Ais.

r
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

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

M~ISTTO 1, Raciocínio Básico

a Lógica e clareza de ecpooicio;

Consistência das relacoes de casasaeefeito cota-e e eCo atende
desafio e proposta de oolvcao apresentada; 3; atende pouco

7,ee
da:atende medianamente

Relevan ia dos resultados apresentados, 7 a O; atende bem
9 a le: atende coa

enceléncla

~~rTo 2: Plano de Ano: Estratégia de Relacionamento coa a mdi.

a) Lógica. clareza de eoposicao;

é) Consistência das relacoes de caosaeefeito entre e na o atende
desafio a proposta de solscao apresentada; 1 a 3. atende pouca

cl Relevância dos rena Itadosapresectados; 4 a 6; atende medianamente ‘a 00
7a0 atende se,.

dl Agil 1 dodeeeflcécia das nedi das adotadas. male atende coe
encetõnrte

~~TO a: plano de Aca.: Açaesaseree desenvolvidas pela contratada

a Logicae clareza de enposicao;

Conoi stencia das rela cões de caosaeefeito entre e. na o atende
desafio e proposta de solocao apresentada; 1 a 2. atende pooce 3 00

Relevância dos renaltadas aprasentadoo; 1 a 4: atende se.

Agili dademe fi acia das se di das adotadas. 5; atende os, eocelfnc ia

0~TO 4 Plana de k3o: Rateriaisa serem produzidos

a) óg iam lareza de moposiclo;

5) c onsitencia das relac es de ausaeefelto entre desafio 0; na o atende
e proposta de 5 latia apresentada sal atende p00 4a 00

e) Relevancia dos resoltados apresentados; i a 4: atende bee

dl Agi lldadee eficácia das medi das adotadas. 3: atende com encelé ncia

so,swesuo az oportunidade de midia positiva

Nota Máaiea; e a lo
a) Lógica e clareza de eoposicio; o ‘sao atenda

a 3: atende pooco

4.6: atende medianamente ‘a°O

é) Relevhnciaepertinêscia dos itens apresenta dos com a 7 a O: atende bea
atoacao do órgao descr it ono eoer.ic io criativo

a 10: atende com
eoceié ncia

~‘n0 L tdentificaflo de riscos a imagem

dota Máxima O a )P
a) Lógica e clareza de eoposiclo; e: aZo atende

las’ anands

das: atende eed ianasente 7,06
5) eelevieciaepert mmci a dos itens apresenta dos ‘ei, a
atoada do 6.110 considerado noenerci, 5° criativo. 7aiateede bem

e a 10; atendes

ESITO 2: ANALI E DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E OU VEICULAOO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexoIIfl (e a 25 pontos)

a) Ldgicae clareza de exposidlo; e: nau atende

ai: atenda moita poaco

3 clareza, cond sao e objatividade dos teutos; 4 a e: atende pouco lIa°0
ao: atende nedianaeente

se a 13: atende bee

c) Releváociaepert inéncla das resaltadan apresentados. la a 15; atende cc.
exceléncia

QUESITO 3: QUALIFICACÃO DA EWIPE DE PROFISSIONAIS (e a 5 pontos)

cálculo aritimético com base nas regras dos itens d.laed .11
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LICITANTE: RPMA COMUNICACÃO LTDA. TOTAL DE PONTOS:

—
MEMBRO DA COMISSÃO: Carlos Alberto Bailadas Ass~

— 4_a —

CRITÈRIOS PONTUAÇÃO

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

g~assrcO 1; Raclocinlo Oásico

aS ló~4cueclareta deexpoviçlo

0; n ao ate nde
1 a 1; atende pouco

4 a 6: atende nediunao.nte

7 as; atende ben
a 10; a tende com

elteléncia

Ma~ItO 2: piano de Acao: Estratégia de Relatlonaa.nto coa a Nidia

dota Máoima: a a 10

0: naoatende
loa atende pouco

4 as; atende inedianomente

7a0’ atende 65

mocoláncia

S~0STO 5: Plano de Aflo: Açôesaserea desenvolvidas pela contratada

a Ldg icae clareza de eupooicao

consistêncIa das rela coes de causa e efeito entre
desofio e proposta de soluçou apresentada;

Relevancia do~ resultados apresentados

d AgiU dadeeefi ida das isedi das adotadas.

a égiaeclareca da.xpoiçi;

no Esténci a das relações de causaeefe it o entre desufio
e proposta de o buçao apresentada,

RelevAndo dos resuitad os apresenta dos

Agi lidadee eficácia das asedi das adotadas.

~~TO 5, Oportunidade de ‘faia positiva

lota ptaoima; O a 10
a) Lóg ica,clareza de •upoolcao e ‘030 atende

1 a 3: atende oouco

4 a 6; atende ned iananente
6) Reievanciaepertindnc Ia dos ~tens aprelentados coe a 7ao’ atende ben
atoac ao do órgao descrito no eoercic O o criativo

a 10’ atende com
es li i

~~STm g, Identificaçao de riscou A im~em

e; na o atende
lol’anonnleeaco’c

d a 6: utetde osedi ananente

a O; atende ben
9 a 10; atende coe

excelència

UESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E OU VEICULADO EM IONAIS E
eMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIl) (0 a 15 pontos)

e, na

1 a 3; atende eu ito pouco

4 a 6. atende pouco

a 9: atende nedianaeente

00 a 13; atende ice

14 a 15; atende

OUESITO 3: DUALIFICACAO DA EYJIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

6) Conoistdncia das rela cOes de casoaeefe it o entre
desafio e proposta de soiutaoapresestada;

o 1 a i do 5 apresentados.

a) Lóg ltae clareza de exposit)o;

6) Consistência das rela coes de causa e efe it oestrn
desafio e proposta de soloc Ou apresentada;

cl Reievincia doo resu ltad 00 apresenta dos

d) Agi ii dodeeeficácia das medi das adotadas.

lal atende pouco

lad atende bem

0; atende coe eoceldn ia

O. n ao ate nde
aI. atende pouco

3 a d: atende ben

5: atende coe eocmlê ocia

6a00

6a 00

3~00

3a00

7,00

a L6g itae clareza de eeposiclo;

enlnvanciaepertines ia dos itens apresentados coas a
atuac ao do oreas considerado noenorcic lo criativo.

a LÓg icae clareza de eoposltsn;

6) C lureoa • oncisaoe o6~otividade dos teutos;

Releeancianpertinéncia dos resultados apresentados,

llaøO

Cálculo aritinsêtico com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11
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LICITAATE: VER SERVIÇOS DE CafUNICA(A0 EIRELI

MEMBRO DA COMISSiO: Carlos Alberto Balladas

35,22
TOTAL DE

. 7
CRITERIOS PONTUAÇÃO

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

~~SITÓ 1; Raciocínio Báeico

a Lda icae clareza de eaposicao,

b Consistência das relações de causaeefeíto entre 0: na o atende
desafio e proposta de soluça a apresentada: 1 a 3; atende pouco

5,00
4 a E atando e.d iusasente

Relevância dos resultad os apresentadns. 7 aB. atende ben
9 a la; atende coa

eaceiéoci a

~~%~‘OO 1: Plano de Aflo: Estratégia de Relac500aaeotó coe a Midia

a LÓR icae clareza de enpositao Nota Máoaea e a 10

b Consaiténcia das nela cOes de cuosanefeito entre O; na o atende
desafio e proposta de soluço o apresentada; 1 a 3; atende pouco

Oeleván ia d os resultados apresenstados; 4 a 6; atende ned ianaeente SaOO

7 a 5: atende ben
d 0E li dad000flcacia das sedi das adotadas. 9 a 10: a tende coa

excelência

mu~aosno 1: Plano de Açio; Açoes a serem desenvolvidas — la contrat~a

a de Ocae clareza de eoposoçOo;

b consistincia das relaçoes do causaeefeito entre O nio atando
desafio e proposta de soluço a apresentada; 1 a 2; atende pouco 1 00

Relevos ia d os resu ltad ou apreuentados 3a4’ atende ben

4 Agi Ii dadeeeficácia das medi das adotadas. 5: atende

M~a~aITo 4: Plano de crio: aeaterialoasere. prodazidos

a dg iae lareza de capo ido;

O cssitéo ia das nela coes de ousa eefe it o nutre desafio O.’ nao atende
e pr pata de s lacI apresentada • 1 a 2, atende pou o 2,0°

Relevância d ou resultad os apreuontadas; 3 a 4: atende ben

d Agili dadee eficácia das medi das adotadas, O: atende con eacelã nç ia

~~.SITO a: Oportunidade de mídia positiva

a) tóg icaeclareza de esposicao; a
1 a 3: atando mouco

4 a E: atando sodianasoste 5a00
5) Relevánciaepertinénciados itensapresentadoscoea 7a5: atendo bon
atuac ao da órgao descrito na ecercdc a o

Ralo: atandecan
eacelincia

S~ITO 6: Idenlificacia de riscou E im1Ems

Nata eunima: e a 10
a Lii icaeclareza de eaposicoe; o’ n Do atende

5 a a, anan da no,

d a e: atende nsed lananeste 5:00
5 Relnoánciaepertinência dos itens apresentad os coma
atuaniadndrgao onsiderad o noaoerciciocriatioo. , as, atende bes

9 a 10: atende ton
excelência

QUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADV E/Ou VEIcuLAD0 EM )ONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnexolIl), (O a 15 pontos)

a) Ld9 icae clareza de eaposicao; 0: nio atende

3 a a: atendo muito pouco

53 clareza, conta sio o objetividade á os teatos; 4 a 6: atende pouco 6 00

7 a O: atende medianamente

10 a 13: atende bens

ci Relevâncias portinéncia d os resultad os apresentados. 14 a IS, atende com

nacniéncia

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

calceI oaritisétato com base nas regras dos itmns 4,10 e 4.11 Rota Máaina O O 4,22


