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Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICITANTE VFR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

~~~IESITO 1: Raciocinio Básico

critérios Graduação MÉDIA Justificativa

O: não atenda
a) Lógica e clareza de exposicão; 1 a 1 atenda pouco Boa enposiçao com clareza e lógica

b) Consistência das relações de causa e efeito entre probleaa 4 a 6 atende
a tro~sta de solucão aoresentada: medsanaeente 5,40 Apresentou o. consistência na relac ao de caanaeefeítentre problema detecta de e proposta de soluça,

7 a e atende bee
c) Releváeecia dos resultados apresentados. n a 10: atende coe

apreeentou boa relevância dos resuntadosesceleercia

SUIQIESITO 2; Plano do Ação Estratégia de Re.Lacionaaento coa a Midia

critérios Graduacao MÉDIA Justificativa
O: não atende

a) Lógica e clareza da exposição; a 3: atende oouco Boa esposicao co. clareza e lógica

is) Consistência das relações de causa e efeito entre probleaa 4 a 6 atende Apresentou bo, consistêncIa na relata o de cavsaeefe

e proposta de solução apresentada; eedianamente entre prubleea detectado e proposta de solução
5,40

c) Relevância dos resultados apresentados; 7 a a acende bem Demonstrou resultados co. boa relevância, além de boa

9 a 1 a:ateerde com eficácia das medidas apresentadas.
d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas. anca] êe, e e a

9JIaJ!SITO 3: Plano de Ação - Ações a serem desenvolvidas pela contratada

Critérios Graduação MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; O: não atende Õtsma enposiçao com c lareza e lógica

b) Consistência das relaçóas de causa a efeito entre problena Apresentou ótima consIstência na relacao de c ausae
1 a 2: atende pouco

a proposta de solução apresentada; 3,20 efeito entre problema detectado e proposta de soluça

c) Relevância dos resultados apresentados; 1 a 4: atende 0cmonstrou resultados coa dt ima relevância. alda de
s: atende com ótima agilidade e eficácia das medidas propostas

d) Agilidade e eficácia das nedidas adotadas. perpie iria

SISWESITO 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critérios Graduaçao MÉDIA Justificativa

a) lógica e clareza da exposição; e: não atende Belat iva exposição c om clarez a e lógica

b) Consistência das relaçóes de causa e afeito entre problena ap resent nu relatisa cnnsistã ncia na reta can de c
1 a 2: atende pouco entre prsbleee detectado e prnposta de snluc ao

e proposta de solução apresentada; 2,60

c) Relevância dos resultados apresentados; 3 a 4: atende bem oeaonstrou resultados com relat iva relevância, além de

5: atende com relativa agilidade e aficácia nas medidas propostad) Agilidade e eficácia das medidas adotadas. ,xr,lênrla

SUBWESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de midia positiva

critérios Graduação MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; a: nln’tende
s a a: atende pouco Boa lógicaeclarez a da exposiclo

4ae : atende

is) televancia e pertinência dos itens apresentados coo eedianamente 5,60
7 a a - atende bem

exercicio criativo. 9 a ia -atende me Boa relevancia e pertinência dos Itens apresenta dos

encelê ncia

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

critérios Graduaçao MÉDIA justificativa

a) Lógica e clareza de exposição; a: nan atende
1 a 3: atende pouco Boa lóg ica arexa da exposicao

das: atende

b) Relevância e pertinência dos itsns apresentados coo eediumameete 5,80
7 a a -atende bem

exercício criativo, gele atende coe Boa relevancia e pertinancia dos itens apresentados
enteléscla

QUESITO 2: AS4ÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexo III)

critérios Graduação MÉDIA

e: não atende
a) Lógica e clareza da exposicão; 1 a 3 - atende muito Boa exposiça o com clarezaeld gica

OOucO
4 a 6 atende posco Apresentou boa concisão, clareza e objetividade dos

b)Clareze, concisão e objetividade dos textos; t xt
7 a 9 atende 7,20
mcd ianamen te

10 a 13 - atende bem eaoustrOu boa re 6v persinancia do
apontadosc) Relevância e pertinência dos itens apontados. 14 a 15 - atende com

excelência

QUESITO 3; QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

critérios Graduacao MÉDIA Justificativa

cálculo aritmético com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Nota de e a 5 4,22 Tabela Própria
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