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Licitação Assessoria de imprensa UMICOM REL INTERNACIONAIS - Concorrência na e~iiezi - Processo sEGov-PRc-2eze/004s8

Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

LICITANTE: CDI COMUNICAÇÃO CORPORTATIVA LTDA.

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCIdO CRIATIVO

suawesiio 1: Raciocínio Básico

critérios Graduacão NÉDIA Justificativa

0: neo atende
a) Lógica e clareza de exposiflo; i a 3 -atende pouco ótima eepossçao com clareza e lógica

b) Consisténcia das relações de causa e efeito entre probleea 4 a 6 atende
e or000sta de solucão aoresentada: medianamente 7,60 Apresentou ótima consistencsa na relacao de causa eefeito entre problema detectado e proposta de soiucão

7 a a - atende bem
c) Releváncia dos resultados apresentados. 9 a la: atende com

Apresentou ótima relevância dos resultadosexcelência

WIWESITO 2: Plano de Ação - Estratégia de Relacionamento com a Mídia

critérios Graduacão MÉDIA Justificativa
O: não atende ótima esposiças com clareza e lógica

a) Lógica e clareza da exposição; a 3: atende souto

b) consistência das relações de cause e efeito entre problema 4 a 6 - atende Apresentou dt ima consistAncia na relação decaasae
e proposta de solução apresentada; mcd ianamen te efeito entre problema detectado e proposta de soluça

c) Relevancia dos resultados apresentados; laa atende bem seaons trou resultados com ótima relevância, alda de
9 a le : at ande com ótima agilidade e eficácia das medi das apresentadas.

d) Agilidade a aficácia das cedidas adotadas. asralanria

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

critérios Graduação MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; 0: não atende ótima eaposicão coa, clareza e lógica

b) consistência das relações de causa e efeito entre problema Apresen sou ótima consistancia na relação de causa e1 a 2: atende pouco
e proposta de solução apresentada; 3,80 efeit o entre problema detectado e proposta de soluces

c) Relevância dos resultados apresentados; 1 a 4: atende Demonstrou resultados com ót ima relevância, além de
5: atende com ótima agilidade de eficácia das medidas adotadas

d) Agilidade e eficácia das cedidas adotadas.

St$~5ITO 4: Plano de Ação - Materiais a serem produzidos

critérios Graduacao MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza da exposição; 0: não atende Ótima esposicão com cl ares, e lógica

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema Apresentou ótima cossistência na relacão de causa e
1 a 2: atende pouco efeito entre probleaa detectado e proposta de soiucão

e proposta de solução apresentada;

c) Relevãncia dos resultados apresentados; 1 a 4: atende bem semonstrou resultados com ótima relevâscia, alé, da
5: atende com ótima agilidade a eficácia nas medidas propostas

d) Asilidade e eficácia das cedidas adotadas. es,eua,rla

SUBWESITO 5: Plano de Ação - Oportunidade de mídia positiva

critérios Graduado eSÉDIA Justsficativa

a) Lógica e clareza da exposição; e. naoitemdm1 a 5: atende poacm ótima lógic a e clareza da esposi ç ão
4 a E : atende

b) Relevãncia e pertinãncia dos itens apresentados com medianamente 7,40
7 a 8 - atende bem

exercicio criativo. 9 a le - atesdm cnm ótima relevância e pertinêncsa dos itens apresentado
e,celéscia

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

critérios Graduação MÉDIA Justificativa

a) Lógica e clareza de exposição; e: nãm atemde1 a O: atende pouco ótima Wgica e ciareza da esposiçao
4aeateede

b) Relevância e pertinéncia dos itens apresentados com medianamente 7,20
7 a a atende em.

exercício criativo, gane atesde cem Ótima relevância e pertinêscla dos itens apresentados
esselenesa

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

critérios Graduado MÉDIA
e ‘nbs utende

a) Lógica e clareza da exposição; 1 a 3 atende muit goa esposiçao c om claras a a lógica
souto

4 a 6 atenda pouc Apresentou boa concisAs, clareza e objetividade dos

b)clareza, concisão e objetividade dos textos; lestos
7 a 9 atende 9,60
medianamente

10 a 13 - atenda bam Damonstrou boa relevância e pertinâncsa dos stens
apontados

c Relevência e pertinência dos itens apontados. 14 a 15 -atende com
cotelência

QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

critérios Graduação MÉDIA Justificativa

Cálculo aritmético com base nas regrss dos itens 4.10 e 4.11 Nota de O a 5 4,53 Tabela Própria
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