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Justificativa da Avaliaflo da Proposta Técnica

LICITA TE PRIDEA COMUNICAÇÃO UrDA.

QUbSIIO 1: PROPOSIA PARA O ‘EMA 00 EXERCÍCIO CRIAIIVO

SUB~JE5I1O 1: Raciocínio Básico

Gr ao MéDIA Justificativa
e: sao atende

1 a 3 atende po Ótima espositao com clareza e lógica

8 66 Apresenton ót Ama coes istência na relac ão da cansa e efeito
entre probleea detectade e proposta de solstao

54J10JES170 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento coe a NÉdia

critérios

a) Lógica e clareza da exposição;

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema
e ro osta de sol ão a resentada

c) Releváncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

ótima exposição com clareza e ldgica

A presem coo ótica consista ncia na relação
efeito entre problema deçeçtade e proposta de solocão

oe,onstrou resultados coe ótica relevância, além de
ótima eficácia das medidas apresentadas.

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

critérios

a) Lógica e clareza da exposição;

b) consistência das rolações do causo o ofoito entro probloea
e proposta de solução apresentada;

c) Releváncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

Gradua ao MÉ0IA

e: não atende ótima esnsosiçao com clareza e lógica

Api cnnatou ÕLima tc,.’flosêntia lia cblacãs de tauoa e
efeito entre problema detectado e proposta de solucao

lemonstros resultados coe ótima relevá stia. além de
ótima agilidade e eficácia das cedidas propostas

SU8aIESITO 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critérios

a) Lógica e clareza da exposição;

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema
e proposta de solucão apresentada;

c) Releváncia dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

Ótima exposição com clareza e lógica

Aprnsenteo dti ea connistd ncia na relat lo de caasaeeée eco
entre prebteea detecta do e prsposta de soioOo

Oemonstrou resultados com ás imã relevãncia~ além de
ética agilidade e eficácia nas medidas propostas

SU~ESITO 5: Plano de Ação - oportunidade de aidia positiva

Critérios

a) Lógica e clareza da exposição;

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados com
exercício criativo.

Gradsaa ao
e: na o atende

5 a 1: atende pooco

mcd ienameete
7 a a atenda bem

a le . atende coe
eoceléncia

Justificativa

Ótima lógica e clareza da esposicão

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

criterios

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados
exercício criativo.

QUESITO 2: ANÁLISE DE

critérios

a) Lógica e clareza da exposicão;

b)clareza. concisão e objetividade dos textos;

c) Relevántia e pertinência dos itens apontados.

Graduação MÉDIA Justificativa
e: na o atende

1 a 3: atende pooco Ótima lógicaetlareza da esposicão
a 6 : atende

com medsanamente 7,86
7 a a - atende se,

eis
eacel&ncia

IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

Graduação MÉDIA

e: não atende
5 a 3 atende asito Ótima exposição com tlareza e lógica

005co
das atende posco

7a9 atende 12,60

la a II -atende bem

14 a 15 - atende com
eoceléncia

critérios

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

Graduação MÉOIA Justificativa

cálculo aritieético coa base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Nota de O a 5 tabela Própria

JOSEANE GOO4ÇA5.VES

critérios

a) Lógica e clareza de exposicão;

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema
ro tad n

c) Releváncia dos rosultados aprolontados.

4 a e : atende
medianamente

7 a e -atende bem
9 a 10: atende coe Apresentou ótima relevância dos resuntados

Grad lo
O: não atende

1 a 3: atende oouco
4 a e atende
medianamente

7 a e atende bem

9 a 10 : atende com

MÉDIA

7,80

Justificativa

Justificativa

1 o 2: atende ponto

3 a 4: atende
5: atende tom

3,60

Gradua ão MÉDIA

0: não atende

5 a 2: atende pooco

3 a 4: atende bem

5: atende com

Justificativa

4,26

MÉDIA

7,80

Ótima relevancia e pertinentsa d presentado

Ótima relevancia e pertinencia dos itens apresentado

Apresentou ótima concisão, clareza e objetividade dos
teotos

Oemonstros ótica relevância e pertinancia dos itens
apontados


