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‘J ti
CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

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

fllt 1: Raciocdnio Básico

a) Lógica e clareza de expoal cIo; dota Ráxana O a 10

b) cone a stand a das relações de casnaeefe ide entre O: nao atende
desario e proposta de soluça o aprenentada 1 a 1. atepide pouco

7,00
4 a 5: atende eedianaeente

cl Releviocia os rena Itados apresentados. 7 a a. atende bee
9 a 10: a tende c o.

excelência

s~lnsno 2: Plano de Aflo: Estratêgia de Relaciossaeento cae a aNodia

a) Ldg icoe clareza de eiposiçao:

O) consistência dao relações de cassaenfe ice entre O: na o atende
desafio e proposta de solncao apresentada • 1 a 1: atende pouco

cl Relevância d os resu ltados apresentados: d a é: atende .ed iae,anente 6,00

7 a 8: atende bee
a) lgilidadeeeeacácia das eedi das adotadas. 9 a 10: atende coe

excelência

Me.DCMSTD O: piano de AØo: Açoesasere. desenvolvidas pe la contratada

a) Lógica e clareza de esposicoo;

O) coosisteocla das relações de causa e efeito estre 0. na o atende
desafio e proposta de solscao apresentada- 1 a 2: atende pouco

cl Relevância d os resoltad os apresentados; 3 a d, atende bee

d) ágil idadeeeflcácla dao nsedldas adotadas. 5: atende coes excelência

M.a~rTD 4: Plano de Ido: PUt.ri.isa sereR produzidos

Lógica, clareza de espoait)o;

consistência das relacoes de caasaeefe it o entre desafio
proposta de nolucio apresentado; 1 a 2: atende poac 3,00

Reievincda d ou resulta d os apresentadoa; 3 a d: atende bes

d Agilidadee eficácia das seda das adotadas. 5: atende coe eocele ncia

~~lTO 5: Oportunidade de aldia positiva

Nota Mácina: 0 a 10
a) Lóeicaeclaraza de exposicio; ~. na a atende

1 a 3: atende anote

das: atende sedianasente ‘a°°

b) Nelevâociaepert méscia dos i tens apresentados toma 7 a a: atende ben
atuac ao do órgao descritoso exercdc a o criativo

5 a 10: a tende
excelência

DC~SSTTO g: ldentiflcaçao de riscos á longe.

soca Máoina e a 10
a Lóg icaeclareoa da eopoaitao; e: ei o atende

4 a e: atende .sediananente 6,00
b selevaociae part ioéncia dos l tens apresentados coe a
atuado do drglo consaderado noexercac a o criativo, 7 a O: atende Oco

9 a 10: atende con
eocelancia

QUESITO 2: ANÁLISE MARIA DE IMAGEM DC CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADC~ EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (AnOexoIlIl (O a 15 pontoi)

a) Lógicaeclare:a de eoposicio; a: n) o atende

1 a 3: atende culto pouco

b) clareza a concisbo e objetavidade d os tentas: 4 a e atende pouco 9 oe
7 a 5: atende .ed iana.este

10 a 1 3 atende bel.

c) Belevlnciaepert mescla d os resultad os apresentados. ld a 15: atende o.
eoelescia

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

itinéti gras dos itens dia e alI Nota Mdoiln: O a 5 3,6E
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oEj~JLICITANTE: CDI COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚ]0

1/ [li,’

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCtCIO CRIATIVO (e a se pontos)

MS~~IT0 1: Raciocínio Básico

a) Lógicie clareza de exposição; Nota Máxima: O a 10

b) Coou stênci a das relações de causaeefe Ot e entre 0: nio atende
desariu e pio pos La de sida’ ão apresentada, 1 a 3 a Leside ponto

7,00
4 a 6: atende eediananente

c) Releváncia d os resultad os apresentado, - 7 a 0: atende bem
9 a 10: atende cem

excelência

~SITO 2: Piano de Açio: Entratêcia de eeimciona.onto co. a Midia

a) LÓR iça. clareza de exposiclo;

b) Censistá xci a dai relaçe.s da caasaeefe it o entre 0; nO o atende
desafio e proposta de soloçi o apreoentada; 1 a 3: atende poeco

c) Roleváncia d os resaltad os apresentados; 4 a e: atende nedianaeento ‘a00

7 a 8: atende bem
d) õ1ili dadeeeficácia das eedi da adotedas. 9 O la: a tende coe

excelência

~a~11o 3: Plano de Açio: Ações abre. desenoolvidas pe la contratada

a) L6g Lcae clareza de eoponiçao;

b) Consistê nci e das relaçdes de caosaeefe it o entre e; nO o atende
denafio e proposta de solaci o apresentada; 1 a 2; atende pouco

c) Relevoncia d os ecos ltados apresentedos; 3 a 4: atende bem

d) AEi li dadeeeficdcia das oedi das adotadas. 5: atende coe coce lênc ia

110 4; Plano de Ação: acateriaisasere. produzidos

a) Ldg Lcaeclareza de eoposiçao;

b) Consistência das relações de cansa e efeito entra d.safio 0: no o atende
e proposta dx soluço o apresentada; 1 a 2: atende pouco 3,00

c) Belevoncia d os rosa ltados apresentodos; 3 a 4: atende bem

d) igilidadeeeficáci a das medi da, adotadas. 5: a tende ccc excelência

~1TO a: Oportunidade de eddia positivo

Nota Máoima 0 a la
a) Lag icae clareza de eoposicao: b: não atende

1 a ): atende 000co

4 a 6; atende eedianbeeote 7.00
b) Boleváncia. part inência do, 1 tens apresentados coe a 7 a 5: atende bea
atuação do drgio descr it ono exercício criativo

9 a 10: ateodec~
excelência

~~aouno 5: Ideotificacão de riscos 3 imagem

Nota Másima; O a 10
a) Lõg icae clareza de e,posicao: 0: na o atende

dao: atendenediaoaeeste 7,00
b) eeievãnciaeporcindncia dos i tons apresentad os coca
atuação do órcão consid,rad o noexercac lo criativo. 7 a O: atendo bem

9 a la: acendo com
extelaoci a

qUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA OE IMAGEM 00 CONTEÚDO PUBLICADO E/W VEICULADA EM »~IS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO CAnoxoIII~ (e a 15 pontos)

a) Ldg icae clareza de ecpas ido; a nO o atende

1 a ): atende culto pooco

o) clareza, concisio e objetividade dos tectos; 4 a O: atende pouco

7ao: atende medianamente

10 a 1): atende bem
c) eelevaociaepertioê nc ia d os rese ltados apresentadoo. 14 a 15: atende

WESITO 3: OUALIFICACÃO DA EOJIPE DE PRO1ISSIONAIS (0 a 5 pontos)

cdlcalo aritiséticoc em base nas regras dos itess 4.100 dl) Nota Moxina. 0 as 4051



00500000 57a00 pnsaOeaaiO
sa’aaa~
— _

LICITANTE: LOURES MÍDIA LTDA.

MEMBRO DA c~’iEssAo; HêLIA FIGUÉIREDO DE ARAÚIO ::: ,~~~9%JÇ~J4Jf
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CRITERIOS PONTUAÇÃO

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

S~~STTÔ 1; taciocinbe Easico

a) Lóg icae clareza de exposiclo; Nota Máalaa; e a 10

b) co;ssisté;:cla das elaçtes de causae erei Lseni:e e. ssaoaLei:de
desafio e propost a de solsoo apresentada; 1 a 3; atende pooco

9,00
4 ao: atende Imedianamente

ci naleváncia d os resaltados apresenta dos. 7 a 8; atende beme a 10; o tende coe
excelência

0~I~ITO 1: Plano de Acuo: Estratégia de Relacionscento coa a etidia

a Lóg icae clareza de eoposicso; Nota ptáeima e a lo

a caos istêncla das relacoes de caasae efe lt o entre E: na o atende
desafio e proposta de solscuo apresentada-• 1 a O; atende poaco
c Relevância dos rmsa ltades apresentados; 4 a 6 atende nedianaeente 9a 00

7 a 8: atende sem
d Atil 5 dadeeeficdcia das cedi das sdotadas. 9 a 10: a tende coe

excelência

~~SITD 5: Plano de Açio: Ar5esaseree dasesvolvidas pela contratada

e) Ldg icae clareza de aopooiçio;

5) consistência das rala coes de caasaeefe it o entre 0: na o atende
d,safio e proposta de solado apresentada; 1 e 2; atende posto ~oo

e) Relevancia d os resoltad os apresentados; O a d: atende bem

dl Agiu dadeeefidácia das medi das adotadas. 9: ateasde coo esce lfnc ia

1T0 4: Piano de aflo: teteriaisasere. produzidos

a) Lóg Oca e clareza de eoposiçâo;

5) Consistência das relacies de caosaeefe it o entre desafio 0: nOo ateode
e proposta de solscOs apresentada-• 1 a 2 atende pesco 5a 00

e) Relevancia d os resa ltados apresentados; O a d atende bem

dl Agi)idadeeeflcacia das medi das adotadas. O: atende coe escelf ncia

~~~tTO 5, Oportunidade de •idia positiva

Nota RásIma O a 10
a) Ldgicae clareza de enposicao; 0 nio atmndm

1 a O; atende

4aE: atende aedianaeeste 9a00

5) Relevonclaeper t méscia dos O tens apresentados com a 7 a 8: atende bem
ataaclo do Órgoo destr lt o no exerclc 1 o criativo

saie: atendecce
excelência

~,esrro 8: Idaatifica;ao de riscos à Deagma

Nota ptánima O a 10
a) Ldg icae clareza de atposiçâo; a ‘lo atendm

la 0 at onda

4 a e a tende medianamente lOa 00

5) nelavánciaepert ;néocia dos O tens apresentados coe a
ataad)o de drglo considarad o noeoercic a o criativo. 7 a 8; otende bem

e a la; 5 tende com
excelência

OaJESITO 2: ANALISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULAOO EM JaMAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÀO (Anexollfl (0 a 15 pontos)

a agita e clareza de eoposidlo; Nota; 15

1 ao: atende salto poaco

a clareza • coscisuo e objetividade d os testes; 4 a 6: atende pooco 14,00

la 9; atende med000amenite

10 a 1); atende bem

c celevánciaepert inência d os resa )tad os apresentados. 14 a 15: a tende com

eocelonc;a

~JESITO 3: OUALIFICACÀO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS (e 5 5 pontos)

cálcolo aritmético com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Nota Máxima O O 5 a 00



LICITANTE: PRIDEA C~4UNICAÇAO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA PIGUEIREEO DE ARAUJO
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QUESITO 1 PROPOSTA PARA O TEMA DQ EXERCÍCIO CRIATIVO (e a Se pontos)

~StID 1: Aaciocínio Eásico

a) Lógica. clareza de ecposiclo;

1) tu,’sioid,iiia das ‘eflslno de toasanefaiLo coLo e
desafio e proposta de soiucao apresentada;

nossa Máxima: O a 10

O slb*teisde
1 a 3: atende pouco

6: atende .sed analmente
7,00

c) Relevbecia do~ resultado. apresentados 7 a E: atende bem
a 10: atende com

1: Plano de Açio: Estratégia de Relacionamento coe a Midia

a) Lóg icae clareza de eoposiç0o;

b) Consinténcia das relações de causa e efeito entre
desafio e proposta de solacao apresentada;

c) Relevincia dos cena ltados apresentados;

d) Agilidade e eficácia dan cedi das adotadas.

Nota PlAsma: O a 10

0: nno atende
1 a 3: atende pouco

4 a e: atende d ianaeente

a e: atende bel.
e a 10: atende tom

enceld n’ia

S~TÓ 1: plano de Aflo: Acõe sasermm desenvolvidas pela contratada

a) Lóg tcae clareza de esposiclo

b) tons 1 sténci a das rela tAsde saeefeito entre
desafao e proposta de nolocan apresentada;

Ralovância dos reoo ltadoo apresentados;

d) AgIU dadeeeficdcaa das asedidas adotadas.

0: ni o atende
1 a 2: atende pooco

ad: atende bel.

O: atendo coa coce lénc ia

4 a 00

se~WOI1O 4: Plano de AçIo: loatoriaisasere. produzidos

a) Ldgicaeclareza de ecpositso;

a) conslsténclo das rela coes de cansa e efeito entre desafio
e proposta de solucao apresentada,

c) Oeleoáscia doo reoo ltadosapreoentados;

d) Agil idadeeeficdcao das eedi das adotadas.

0: nso atende
a 2: atendo pooco

ad: atende bem

5; atende com e~ce léncia

4,00

M~TO 5: ceortunidade de gidi. positiva

a) lógica. clareza de ecposlclo;

b) eelevhnciaepertiné ncia dos itens aprosentadoo coma
atoac 00 do órgao descrito no ooercdc io criatino

Nnta Máolsa O a 10

at e

a e: a tende eedianaasente
7 a E: atende beo

9 a 10: a tende co,)
eoceloncia

7,00

ET0 4: Identificacoo do riscos A imagem

a) Lógica. clareza de ecponlcio;

b) Ooleváncioepertiné ncia doo itens apresentad os coma
atuac Os do órgio considerado noeoorcic is criativo.

Nota oásica: O a 10
0: nO n’tende

doe: atende medianamente

7 a 8: atende bem
9 a 10: a tende t na

eoceiõncla

&a00

a) Lóg tcae clareza de eoposiçao;

a) clareza, concisio e objetividade doo testes;

c) Relevinciaepertiné ncia dos resoltados aprooontados.

O: não atendo

1 a 1: atende noitn pouco

4 a O: atendo pouco

7 a 9: a tende mcd ianaoente

10 a 10. atende boa

14 a 13: atelsdec 00

~JESITO 3: QUALIFICACÃO OA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

CRITERIOS PONTUAÇÃO

õaõO

ESXTO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUSLI E VEICULAOO EM JONAIS E
EMISSORAS DE TELEVISÃO (Anexollfl (0 a 15 pontos)

cálcolo arit Acético, os base nas regras doo itens 4.10 e 4.11


