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Edital de Licitação n" 12912018

-

Proc. no 10.43.129

Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
Licitante: ATELIER DE IMAGEM E COMUNICAçÃO lrOn.
QUESITO

1

I PROPOSTA PARA O

TEMA DO EXERCíCIO CRIATIVO

l:

SUBOUESITO

Racìæfn¡o Bási6

Critérios

Boa exposiçåo com clareza e logica

0: não atende

Lógica e clareza de exposiçåo;
e proposta

causa e

I

a 3: atende pouco

I

a 10: atende com

6

4 a E: atende
Relevância dos resultados apresentados.

9ugÍlgË!I9_3:

-

Plano dê Açåo

Apresentou ótima consistência na relãção causâ e efeito entre
oroblema delectado e orooosla de solucão
Apresenlou boa consistência na relação causa e efeìto entre
problemã deiectado e proposla de solução

Estratóg¡E de R6lac¡onåmento com a Midls

Critérios
Ótima expos¡çåo com clareza e lógica

0: nåo atende

Lógica e clareza da exposição;

enlre

e

1 a 3: atende pouco

5,4
4 a 6: atende

Relevåncia dos resultados ãpresenlados;

Demonslrou resultacjos com ótima re¡evância, além de agilidade
e eficác¡a das medidas ap€senladas.

7: atende com excelència

Agilidade e eficácia das medidas adoladas.

SIEqUESIIS_3:

Plano dô

Açåo

.

Apaesenlou boa consistênc¡a na relação causa e efe¡to enire
problema detectado e orooosla de solucäo

Açóas e s6ßm desenvolvrdas pela ænralEdE

Critérios
Boa exposiçåo com clareza e lógica

0: não atende

Lógica e clareza da exposiçåo
Consisléncia das

de causa e

soluçåo

entre

1a

2: atende pouco
3,4

Demonsrou resultados com otima relevåncra

3 a 4: atende

Reievância dos resultados apresentados;

Demonstrou ótima agilidade e eficáciâ das medidas propostas

5: atende com excelência

Agilìdade e ef¡các¡a das medidas adoiadas.

gJ.FgEllgll

Plano de

-

Açåo

Critários

Materiais a

seßm prcduzido6

Grsduâcåo

das relaçôes de causa e efeito entre problema e proposla de

1a

Boa exposiçäo com clareza e lógica

2: atende pouco
3

Relevåncia dos.esultados apresentadosì

3 a 4: atende

l) Ag¡ljdade e ef¡cácia das medidas adotadas.

5: atende com excelência

sUBoUEsllO

5:

Plano d€

Açåo

-

Justif€tiva

MÉDlA

0: não atende

r) Lógica e clareza da exposição;

Apresentou boa consisténc¡a na relaçåo câusâ e efeilo enlre
problema deteclado e proposta de soluÇåo

Apresentou boa cons¡stência na relaçäo causa e efeito entre
problema detectado e proposta de soluÇäo
Demonskou resultados com releváncia, além de agilidade e
ef¡cácia nas med¡das propostas

oportunidadô de m¡diÊ positive

Critários
Lógica e clareza da exposiçâo;

I

Relevância e pertinência dos itens apresentados com exercicio criativo.

0: nåo atende
a 3: atende pouco
4 a 7: atende
I a 9: atende com

SgEqUESlIgl-gr Plsnod€A9åo

-

Boâ lógica e clareza da expos¡Çâo
5,2
Boa relevância e pert¡nência dos itens apresenlados

ldentifi€çåode risæs à ¡magêm

Cr¡térios

\

Lógica e clareza de exposição;
Relevância e pertinência dos ¡tens apresentados com exerc¡cio criativo.

0: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 7: atende
8 e 9: elende coñ

Boa lóqica e clareza da exposição
Ótima relevância e perlinéncia dos itens apresentados
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Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
z2

¡) Lógi€ e

dal%

da exposiçåo;

)) Cons¡sléncia das ælãçôes de

1 a 3: atende

pouæ
6,2

¡pEsentada;

clarea e lóg¡€

ApEsentou @nsistência na relaçåo @usâ e efe¡to entre
prcblema detectado e pþposta de soluçåo

4 a 8: atende

Demonskou resultados @m boa relevånc¡a e pert¡nência

9 a 10; atende @m

:) Rel€vånc¡a e pertinênc¡a dos resultados apontados.

exælência

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO,

a) Porte,

Ótima expos¡çåo @m

0: nåo etende

€usa e efe¡to entre poblema e proposta de soluçåo

PERFIL E HABIUOAOES ESPCCíRCOS DA EQUIPE

Demonstrcu que seus cl¡entes possuem exælenle porte, tEd¡çåo
è @næ¡lo

0: nåo alende

fadiçåo e @næ¡lo dos clienles atua¡s da licilante;

1: atende pou@

Conæ¡to dos produtos e,/ou serv¡çG dos clientes atuais da l¡c¡tante no
Glevånc¡a da atuaçåo desses na soc¡Edad€.
b)

meËdo

ou

3

2: alende

Demonslpq serem exælenles os produlolsery¡ços dos seus
clientes

0; nåo atend€
Âdcquaçåo d¿s hrstalaçõès, d¿ ¡rfracstutura c dus rcuursus trratq¡a¡s quB cstaråu à
l¡sposição da exeaçåo do ænt€to.

1: atende

pgu@

2: atende

3

Ex@lcrile adcquaçåu das irÉtaluçúcs, da ¡lrslracshulura c dos
re@ßos maleriais

3

Exælente adequaçåo da s¡stemásl¡€ de alend¡mento
apresentada

3: at€nde æm exælênc¡a

0: não atende
da s¡stemálie de atend¡mento pela l¡citante em sua fituçao lvlaoitioaae ce
que æmprovem a
[as
de atendimento.

1: atende

pou@

2: atende
3: atende æm exælência

Notedê0e6

lálculo arit¡mét¡æ æm base nas ßgms dos ¡tens 4.6 e 4.7
ß

"ì

Tabela Pþpria
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L¡CitANtE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA,
Íolha

1

12

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCICIO CRIATIVO

9!g!lUESlI9.l:
Crilérios

Rac¡ocin¡o Bási@

GÉduådo

Jusùt¡etva

MËDtA

Regular exposiÉo, com razoável clareza e lógica

0: ñão atende

r) Lógica e clareza de expos¡ção;
)) Consisténcia das relações de causa e efeito entre problema e proposta de solução
ìorcsenledâ:

Apreseñtou regular consistência na relação causa e efeito enlre

1 a 3: atende pouco

problema detectado e proposta de soluçáo

3,4
4 a 8: atende

:) Relevåncia dcs resultados âpresentados.

Demonsttou resullados, com relevância re¡at¡va.

9 a 10: atende com

excelênciâ

9!¿9@_¿:

Plano de Açåo

-

Eslråtóg¡s ds R8lac¡onemonto

critérios
Ð

Lógi€

Greduâeåo

1

7: atende com excelência

gUEflUESlIgjl:

Pleno dc Açåo

- Aøsr

Critérios

.*"(:#

3

Releváncia dos resultados apresentados;

3 a 4: atende
5: âtende com excelència

g@Eg!q[:

-

Plano d€ Ação

Boa exposição com clareza e lógica

Apresentou regular consisiência na relaçåo cauSâ e efeito enfe
problema delectado e proposta de soluçäo
Demonskou resultados com relevãncia, com boa eficácia das
medidas oropostas.

2: atende pouco

1 a

3 a 4: atende

Relevància dos íesultados apresentados;

Apfesentou aegular cgnsistència na relaçåo causa e efeito enlre
problema detectado e proposta de soluÇão
Demonslrou resullados com relevåncia, com boa eficácia das
medidas ofooostas.

Mât€ñ8¡r e 3€r¡m pmduzidog

0: não atende

Lógica e clareza da exposiçåo;
Consislênciâ das relações de causa e efeito entre prob¡ema e proposta de solução

\1.

5: alende com excelência

Agilidade e eficác¡a das medidas acjotadas.

g!¿g!¡gEllgg:

Plano do A9åo

Critérios

-

1 a 3: aiende pouco
4 ã 7: etende

)) Relevância e pertinênc¡a dos itens apresentados com exercicio criativo.

gUES!ESEg.$

I

a) Lógica e clareza de exposição;

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

-

Justifi€t¡va
ReOulêr lógica e clareza da exposiçäo

3,8
Regular relevância e pertinência dos itens apresentados

ldentlfæçáo de risæE à ¡mag€m

G6duaÇåo
0: nåo atende
1 a 3: atende poúco
4 a 7: atende

I

MÉDA

a 9r atende com

Plano d6 Açåo

Critório8

..

oportunidadð d€ mld¡a pos¡tiva

Greduecão
0: não atende

Ð Lógica e clareza da exposição;

/'

Boa exposiçâo com cla.eza e logica.

'| a 2: atende pouco

j) Agilidade e eficác¡a das medidas adotadas.

Jßt¡t¡€tiva

MÊDlA

0: não atende

)) Consistêncaa das relações de causa e efeìto entre problema e p.oposta de solução

f--

å 86r€m desonvolvid€E pols conlrati¡de

Greduedo

e clareza da exposição;

//

Demonstrou resultacios com regular relevância, além de relativa
eficácia dos resultados e das med¡das apresentadas.

4 a 6r atende

i) Ag¡lidade e eflcácia das medidas adotadas.

t

Justif¡€tiva
Regular exposiçåo com clarezê e lógica

a 3: atende pouco

:) Relevância dos resultados apresentados;

Lógi€

a Míd¡s

0: nåo atende

e clareza da exposição;

)) Consistèncaa das relaçoes de causa e elerto entre problema e proposla de soluç30
¡oresenlada:

Ð

øm

MÉDß

a 9: atende com

MÉDn
Boa lóOicâ e clareza da expos¡Ção

'"b

4
Regular relevância e reSUlãa pert¡nência dos ilens apresenlados

Licitação Assessor¡a de lmprensa

-
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,ohaA2

r) Lóg¡€ e claraa da expos¡ção;
r) Consistência das rclações de
¡prEsentadai

€usa

Boa exposição, @m

0; não atende
e efeito entß problema e propostia d€ solução

1 a 3r atende pou@

4 a 8: atgnde
9 a 10i atende

:) Relevância e pertinência dos resultados aponlados.

5,8

øm

daræ

e

lógi€ relat¡vas.

Apresentou regular @ns¡stênc¡a na relaçåo
problema detectado e proposta de solução

€usa

e efeito entre

Demonstrou resulùados @m boa relevåncia e pert¡nência

QUES¡TO 3: CAPACIDAT¡E DE ATENDIMENTO, PERF¡L E HABILIDADES ESPECÍFTOS DA EQUIPE

Demonsrcu qug seus dEnl6s possuem exæEnre pone, Go¡çao
@næito

0: não aignde
1: atende pou@
2: alendê

¡) Porte, tradição e @næilo dos cl¡sntes atua¡s da lic¡tânt€;
)) conæ¡to dos prcdutos E/ou sruiços dos cl¡enles atuais da licilanlê no mer€do ou
€levância da atuâçåo desses na sociedade.

3r alende

€m

g: náo

l:
\dequaçåo das ¡nstalaçõ€s, da ¡nfEestrutura e dos Gcursos materiais que eslarão å
iispos¡çåo da exeqçâo do æntralo.

e

Demonsfou serem ót¡mos os prcdutolseNiços dos seus clientes

exælência

aþnde

atende pou@
2: elendê
3

Exælente adequação das instalaçöes, da ¡nsfEestrutuE e dos

reOßos mat€naF

3: alende @m exælênc¡a

0: não elendo

da s¡stemáli€ de atendimento pela lic¡lante em sua solu!åo
efeüv¡dade dos meios e prcæssos e dema¡s fomas que
de atend¡mento,

arit¡méti@ com base nas regËs dos itens 4.6 e 4.7

¿*
|,'"

1: alende

pouø

2: atende

2,4

Boa adeqqação da s¡stemásti€ de atendimento apresentada

3: at€nde @m excelênc¡â

Noled60e6

4,5

l,.\

Tabela Própria
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Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
L¡c¡tante: CDN COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.
QUES¡TO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

AUBOUESITO'l: Rac¡ocfnioBádco
CritórioB

GÉduedo

b) Cons¡stência das relações de causa e efeito entre problema e proposta de solução

apresentada;
c) Relevância dos resultados apresentados.

SggggæII9.¿:

1

a 3: atende pouco

I

4 a 8: atende
a 10: atende com

Critérios

Gráduåcåô

PlEno de

Açåo - Açóe6 â 86rcm d€senvolvidaE pela ænlratada

Critérios

Greduscåo

'1

apresentada;

Öt¡ma exposiçåo com clareza e lógica

a 2: atende pouco

4,6
3 a 4: atende

:) Releváncia dos resu¡tados apresentados:

9UEqUESII94:

-

Plsno de Açåo

Critérios

4,6

aUBQUESITo

5:

Plåno de Açåo

Critérios

Demonstrou ag¡lidade e eficácia das med¡das propostas

Oportunldade ds mldia pos¡liva

GEduecåo

Jusl¡fiøt¡va

MÉDIA

0r não elende

¡) Ló9¡ca e clareza da exposição;

1 a 3: alende pouco
4 a 7ì atende

)) Relevåncia e pertinência dos itens apresentados com exercicio criêt¡vo.

SEq!rES!I9.tÊ:

t'-/

-

Apresentou ól¡ma consistência na relação causa e efeito entre
oroblema deleclado e orooosla de solucão
Demonstrou resullados com ótima relevåncia

3 a 4: atende
5: alende com excelência

e eficácia dês medidas adoladas.

lóoie

Ólima exposição com clareza e lógica

1 a 2: atende pouco

:) Relevância dos resultados apresentados;

Boa Exo6icåo com claßzå €

MÊDIA

0r não atende

¡oresenlada

Demonslrou fesultados com ó¡ma releväncia

Mat6ria¡6 a s8¡€m prcduzidos

Greduâcão

a) Lógica e clareza da exposiçãoi

Apresentou ótima consistência na relaçäo causa e eíeito enlre
problema detectado e proposia de soluÇåo

Demonstrou agilidade e eflcácia das medidas prcpostas

5: atende com excelência

e eficácia das medidas adoladas.

JuBtifetivâ

MÉDIA

0r não atende

â) Lógicâ e clareza da exposaçåol
o) Consistência das relações de causa e efeito entre problema e p.oposla de solução

Apresentou ótima consistência na relação causa e efeito entre
problema deleclado e proposla de solução
Demonslrou resullados com excelente relevãncia, alêm de
agilidade e ef¡cacia das medidas apresentadas, de forma
excelente.

7: atende com excelência

d) Agilidade e eficácia das medidês adotadas.

.a

Excelente exposição com clareza e lóg¡ca

4 a 6: atende

c) Relevância dos resultados apresenìados;

Juslilietivs

MÉDlA

7

3:

Apfesentou ótima consistência na relação causa e efeilo entre
problema detectado e proposta de solução
Demonslrou resuliados com boa relevância

1 a 3: alende pouco

eoresenledâ:

l) Agilidade

8,6

0: não atende

b) Consistência das relaçöes de causa e efeito entre problema e proposta de solução

l) A9ìl¡dade

Ót¡ma exposiçâo com clareza e lógicâ

Plåno d€ Açåo

a) Lógica e c¡areza da exposição;

SUBQUESITO

Justif€llvs

MÊDIA

0: não atende

a) Lóg¡ca e clare¿a de expos¡çåo;

I

Plano d6 Açåo

Cdterior
¡) Lógica e clâreza de exposiçåo;

l) Relevåncia e pertinência dos ilens ap.esentados com exercício criativo.

-

,*l

--

Excelente relevånc¡a e pertinênc¡a dos itens apresentados

ldenl¡fleçáo de ris@s à imsgsm

GEduacåo
{J: nao atende
a 3i atende pouco
4 a 7: ateode
I a 9: atende com

1

I

a 9: atende com

.\',.

Exce¡enle lóq¡ca e clareza da exposiÇão

MÉorA

J

ustif¡€tivE

Excelente lógica e clêreza da exposiçâo

Öïmâ relevância e perlinência dos itens apresentados

l)
'J

Justificativa da

da

Técnica

Ótima exposição æm dareæ e lóg¡æ

0: não atênd€
r) Cons¡stência das relações de
rpresenlada;

)

€usa

e efe¡to entre problema e prcposta de solução

8,8

I

Relevânc¡a e perlinênc¡a das æsultados aponlados.

Apresento! ótima @ns¡stênc¡a na relaçåo €usa e efe¡to enlre

1 a 3: atende poq@
4 a 8: atende
e 10: aiende 6m

problema delec{ado e proposta de solução
Demonstfou resullados æm ßlevância e pert¡nênc¡a

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL E HABILIDADËS ESPECÍFICOS DA EQUIPE

Ð Conce¡to dos pDdutos E/ou sery¡ços dos cl¡enles aluais da l¡citrnte no

Demonstrou qqe seus clienles possuem exælente porte, trad¡ção

0: não atend€

Ð Porte, trad¡çáo e @næito dos clientes atua¡s da licitante;

mer€do

ou

o

1: atend€ pou@
2: at€nde

Demonsùou serem exælentes os prudutos/seryiços dos seus
clientes

3: åtende @m exælènc¡a

Adequaçåo das instalaçðes, da ¡nfEestruluE e dos re@ßos maleria¡s que eslarão à
d¡spos¡ção da exgcuÉo do @nlrato.

0: não atende
1: atend€ pou@

2: d€nd6

æn@ito

3

Exælenle adequaçáo das instalaçôes, da ¡nsfmesfutuË e dos
matefia¡s

rrußos

0: não atonde

Adequaçåo da sistemál¡€ de alendimento pala l¡c¡lantg em sua soluruo (u,J,,,0"0" o"
mplementação, ef€t¡v¡dade dos me¡os e pro@ssos e dema¡s fomas eue
a
{rfrnrcvem
äpacidade de

alendimento.

I

1

:

atendê pouco

Exælente adequaçåo da sistemáli€ de atend¡mento apresnlada
2: atende

I

il
aritimétl@ @m base nas regEs dos itens 4.6 e 4.7

Tabela Pópria
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Justificativa da Avaliaçâo da Proposta Técnica
L¡citante: GIUSTI COMUNICAçÃO LTDA.
folha

112

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

'l:

SUBQUESITO

Rac.¡oc[nio Bás¡æ

Critérios

Ótima exposição com clareza e lógica

0: não atende

)) Consistência das re¡ações de causa e efe¡to entre problema e proposta de solução
ìoresentada:

a 3r atende pouco

'1

6

4 a Ei atende
9 a 10: atende com

c) Relevãncia dos resultados apresenlados.

ggw_3:

Plâno de A9åo

-

Demonstrou resultados com boa relevånoa.

GEdúecåo

ótima exposiçåo com clareza e lóg¡ca
Apresentou ótìma consistência na relação causa e efeito enke
proolema delectado e propostê de soluçäo.

atende pouco

1 a 3:

apresentadal

4 a 6i atende

c) Relevância dos resultados apresentadosì

Demonstrou resultados com ótima releváncia, além de agilidade
e efìcácia das med¡das apresentadas.

7: atende com excelènciã

d) Agilidêde e eficácia das medidas adotadas.

S!JgglUË!q!;

Plano dê

Açåo - Açðos a seßm dæenvolv¡das pals æntralada

Critórios

Gßduecåô

MÉota

0: não atende

a) Lógica e clareza da exposiçãoi
b) Consistêncja das relaçôes de causa e efeito entre problema e proposta de solução

1 a 2r atende pouco

a)

das reiaçöes de causa e efeito entre problema e proposla de soluçåo

ótima expos¡çåo com clareza e lógica

1 a 2: atende pouco

4

:) Relevância dos resultados apresentadosl

Demonstrou ótima agilidade e eficácia das medidas propostas

5: atende com excelência

ÊUg¡gESlIg_g:

Plano ds

Açåo

Critórios

-

Apresentou ótima consistência na relação €usa e efeilo enke
problema detectado e proposta de soluçåo
Demonslrou resullados com ótima relevåncra

3 a 4: atende

Ag¡lidade e elcácia das medidas adotadas.

Just¡fl€tiva

MÊDIA

0: não atende

âpaesentada;

l)

Mel6rials e s6r6m prcduzidog

cÉduacåo

Lógi€ e clâreza da expos¡çäo,

c) Consislência

-

Plano d€ Agåo

Crilérios

Apresentou ólima consistência na relaçåo causa e efeito enlre
problema deleclado e proposla de soluÇäo

Demonstrou agilidade e eficácia das medidas propostas

5: âtende com excelêncie

Agilidade e efcácia das medidas adotadas.

Oportun¡dsde ds mfdia posil¡va

êÉduã.!ô

Just¡liøt¡vâ

MÉDIA

0: não ateñde
1 a 3: alende pouco

ã) Lógica e clareza da exposição;

)) Relevância e pertinênc¡a dos itens apresenlados com exercício criativo

Ê!EE¡UEEQ-q: Aano
CritórioE

r) Lógica e clâreza de exposiçåo;
r) Releváncia e pertinência dos itens apresentados com exercicio crial¡vo.

I

4 a 7: atende
a 9: atende com

de Açåo -

ustiliet¡vâ

Demonsttou resultados com boa relevåncra

3 a 4: atende

9) Releváncia dos resultados apresentadosi

J

Ólima exposiçåo com clareza e lógicã

3,6

9UEq!¡E9!I94:

Just¡fi€t¡va

MÉDlA

0: não atende

a) Lógica e clêreza da exposiçâo;
b) Consistência das relaçôes de causa e efeito entre problema e proposta de soluçáo

Apresentou boa consistência na relaçåo æusa e efeito entre
problema detectado e proposta de soluçåo

EslEtég¡e ds Relsc¡onamsnto æm s M¡d¡a

Critórios

C)

Jusllfielivâ

MÉnra

¡) Lógica e clareza de exposição;

ótima lóqica e clareza da expos¡ção
5,6
Boa relevåncia e pertinência dos ìtens apresentados

ldentlf€gáo de risæs à lmagem

GEduacåo

MÉDlA

Justifiet¡va

0: não atende

'l a 3: atende pouco
4 a 7: atende
6 e 9: etende com

ótima lóg¡ca e clareza da expos¡çåo
5,8
Boa relevância e pertinência dos ilens apresentados

t
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QUESIÎO 2: ANÁUSE DE IMAGEM DO CONTEI]DO PUBUCADO EIOU VEICULADO EM JORNAIS
E EMtssoRAs DE TELEvtsÃo soBRE o rEMA Do ExERcfcþ cRtATtvo

0: não alende

r) Lógi€ e clareza da exposiçåoi
)) Cons¡stênc¡a das relações de
¡presentada;

€usa € efe¡to enira prcblema e pþposta de soluçåo

o,¿

I

:) Relevåncia e pert¡néncia dos resultados aponùados.

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO,

a) Porte,

lEdlÉo

4 a 8: atende
a 10: atende æm

cone¡to dos prcdulos e/ou seruiços dos cl¡entes atuais da l¡c¡tante no mer€do ou

€us

e efeÌto entre

prgblema detectado e prcposta de solução

Demonstrcu resultados @m relevânc¡a e perl¡nênc¡a

Demonsùou que seus cl¡enles possuem exæ¡ente porte, tEd¡çáo
@næito

0: não alende

e @næito dos clienles atuais da lic¡tante;

clareä e lóg¡€

Aprêsentou boa @ns¡stênc¡a na relaçåo

PERFIL E HABILIDAÐES ESPEC|FICOS DA EQUIPE

1: atende
b)

ótima exposição @m

1 a 3: alende pou@

E

pouæ
Demonstrcu serem exælentes os produlos/seryiços

2: alendE

dos seus

cl¡entes

relevânç¡a da aluaçåo desses na soc¡edade.

0: não atende
Adequaçåo das instalaçöes, da ¡nfEestrutuÊ e dos
dlsposlçåo da exeqçåo do @ntËto.

ßcuEos materiais qu€ estaråo à

2: algnde

(viabilidade de
que æmPrcvem a

da sistemát¡@ de atend¡menlo pela l¡cilanle em sua
efetiv¡dade dos me¡os e pþæssos e demais
de atend¡mento.

Cálculo aritimét¡@ @m baæ nas regBs dos itens 4.6 e 4.7

1: atende pou@

I

(,1

1: atende pou@

Notadê0a6

3

3

Exælente adequaçåo das ¡nslalações, da insfEestnilura e dos

rÉeßús nìålêr¡ais

Exælent€ adequação da s¡slemåsli€ de atend¡menlo

apßæntada

Tabela Própria

5,17
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I:

QUESITO

PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCICIO CRIATIVO

Rac¡æinio Bås¡æ

SUggCESESI:
Critérios

€usa e

de

soluFo

1 a 3: atende pouco

I

Relevåncia dos resultados apresentados.

SUBQUES¡To

2:

Plano de

AÉo -

Critérios

I

rpresentada;

Demonstrou resultados com relevånc¡a.

a 3: atende pouco

Ótima exposiçáo com clareza e lógi@

4,6

SUBOUESITO

3:

-

Plano de A9åo

Açóes a

Critérios

se€m desenvolv¡das pela @nl¡?tada

GÉduacão

¡) Lógi€ e clareza da expos¡Éo;

ÓÍma expos¡çåo com clêreza e lóg¡€

1 a 2: atende pou@

3,6

j) Agilidade e eficácia das med¡das adotadas.

4;

Plano de

Critérios

-

Açåo

Mâleria¡s a sercm pþduzidos

GÉduecåo

¡) Lógi€ e clarezâ da expos¡ção;
)) Consistência das relaçöes de

Demonstrou boa ag¡¡;dade e efìcácia das med¡das propostas

5: atende com excelênc¡a

SUBOUÉS|ÌO

MÉDA

1 a 2: alende pouco

3,2

j) Agilidade e eficácja das med¡das adotãdas-

9!EQ!ESII93:
Critérios

Açåo

-

Oportunidade de midia pesitiva

GÈduãcåô
0: não atende
1 â 3: alende pouco
4 à 7: âle^de
I â 9: ålende com

r) Lógi€ e clareza da expos¡Éo;
)) Relevância e pertinência dos ilens apresentados com exercicio criativo.
SUBOUESITO
Critérìos

¡) Lógie e clareza de exposição;
)) Relevâncìa e pert¡nência dos itens apresentados com exercicio cajat¡vo.

6:

Plaoo de

AÉo -

Apresentou boa consìstência na relaçäo æusa e efeito entre
problemâ detectado e proposta de solucão

Demonstrou agilìdade e eficácia das medidas propostas

5: atende com excelênciâ
Plano de

ustifì€tiva

Demonstrou resultados æm boa relevànciã

3 a 4: atende

:) Relevânc¡a dos resultados apresentados;

J

òtima exposiÉo com clareza e ¡ógíæ

0: não atende

€usa e efe¡to entre problema e proposta de solução

Apresenlou boa æns¡stêncaa na relação causa e efeito entre
problema deleclãdo e proposla de soluÇão
Demonstrou resultados com relevånc¡a

3 a 4: atende

r) Relevåncia dos resultados ãpresentados;

Just¡fì€t¡va

MÉDIA

0: não atende

r) Cons¡stènci¿ das relações de æusa e efe¡to entre problema e proposta de solução

Apresentou boa consistência na relaÉo €usa e efeito entre
problema detectado è proposta de soluçåo

Deñonstrou resultados com ótima relevåncia, além de agilidade
e eficåcia das medidas apresentêdas.

7: atende @m excelência

êfcáciã dês med¡dês adotâdas.

Jostifìætivâ

MÉDIA

4 a 6: ãtende

:) Relevância dos resultâdos apresentadosl

lóg¡€

Apresentou boa ænsistência na relaÉo causa e efeito entre
problema deleclado e proposta de solucåo

EstEtég¡â de Relacionãmenìo @m a Midia

GËduacåo

r) Cons¡stênciâ das relações de €usa e efe¡to entre probÌema e proposta de soluÉo

Agal¡dãde e

5,6

4 a 8: atende
a 10: âlende æm

0: não atende

¡) Lóg¡ø e clarezã da expos¡Éo;

j)

Ótima exposição com clareza e

0: não âtende

Lóg¡ø e clâreza de expos¡ção;

Justifiætìva

MÉDIA

Ótima lóqìæ e clareza da exposiçâo
5,8
Regulares tanto a relevânc¡â quanto a pert¡nência dos itens

ldentifi€ção de riscos å ¡magem

Graduacão
0: não atende
1 a 3: atende pouco
4 a 7: atende
I a 9: âtende com

Justifiæt¡va

MÉDIA
Ótima

lógi€ e clareza da exposiçåo

5,6
Relevånciê e pertinência dos ¡tens apresenlados boas

k
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Lóg¡€ e clareza da exposiçåo;
Consistência das relaçôes de

€usa e efe¡lo entß

1: alende

ßaEos

sistemáti€ de atendimento pela lic¡tant€ em sqa
efet¡v¡dade dos meios e prcæssos e dema¡s fomas

de alendimento.

arit¡mét¡æ @m base nas

Demonstrou resullados @m Íelevåncia e pertinênc¡a

Demonstrou que seus cl¡entes possuem

1. .tâ^¡Ã

r
lut

Demonstrou serem exælenles os prcdutos/æry¡ços dos seus
cl¡entes

F^ñ êw-ÃlÂñ;.

0: nåo ãlende
'l: atende pou@

3

Exælente adequação das ¡nslalaÉes, da ¡nsfEeslrutuE e dos
re@Eos materiais

0: nåo alende

(v¡abil¡dade de

1: alende

r@mpþv€m a

pou@

2: alende

E¡ælente adequaçåo da s¡slemást¡€ de alend¡mento
apresntada

l

EgEs dos ¡lens 4.6 e 4.7

qælente pone, lfadação

@næ¡to

pou@

2: atende

)

e

2: alende

materia¡s que eslaråo à

lóg¡€

PERFIL E HABIUDADÊS ESPECíFICOS DA EQUIPE

t

Conæito dos produtos e/ou sry¡ços dos clientes aluais da l¡c¡tanl€ no meffido ou
elevânc¡a da atuação desses na sæiedade.

e

prcblema detectado e prcposla de

o: nåo alende

¡) Porte, t€diÉo e ænæ¡to dos clientes aluais da licitante;

darea

ApFseilou boa @ns¡stênc¡a na

4 ã 8: âlende
'10: atende æm

QUESITO 3; CAPACIDADE DE ATENDIMENTO,

Adequação das ¡nstalações, da infEestrutu€ e dos
disposiçåo da exe@Éo do æntrato.

pou@

I a

Relevânc¡a e pert¡nênc¡a dos resullados apontados.

da

Ótima expos¡ção æm

0: não at€nde
1 a 3: atende

prcblema e proposta de soluçåo

-

Notade0a6

.l^
JOSEANE SILVA
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QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCíCIO CRIATIVO

SUBQUESITOI; Rsc¡ocín¡oBásiæ
Critórios

GEdu6cåo

Jusl¡f¡€liva

MÉDIA

òtima exposição com clareza e lógíæ

0: não atende

¡) Lógica e clareza de exposição;
)) Consistência das relaçöes de causa e efeito enlre problema e proposia de solução

'1

Apresentou ótima consistência na relação causa e efe¡to entrc
problema detectado e proposta de soluÇão

a 3: atende pouco

rpresentada;

7

4 a 8: atende

:) Releváncia dos resultados apresentados.

2:

SUBOUESITO

Plano de Açåo

-

Estratóg¡e de Rêlaô¡onemento æm a Mfdia

Critórios

l) Consistência das relaçoes de causa e efeilo entre problema e proposta de soluçåo

Ótima exposição com clâreza e lógica

1 a 3: atende pouco

¡preseniaCa

:) Relevância dos resultados apresentados;

Apresentou ólima consistência na relação câusa e efe¡to entre
problema delectado e proposta de solução

5,4

4 a 6: atende

Demonstrou resullados com relevância,
eficácia das medidas apresenladas.

7: âtende com excelência

e eficácia das medidas adotadas.

sUBoUEslTo

3:

P¡ano

-

daAçåo

Açóos s ser€m dôsônvolvldas pela

Critérios

Gmduacåo

)) Consistência das re¡ações de causa e efeito entre problema e proposla de soluçåo

Justili€tiva
ót¡ma exposiçåo com clareza e lógica

1 a 2: atende pouco

¡^.Þcañrâdâ

4,6

Apresenlou boa consislência na relação causa e efeiio enke
problema de¡ectado e proposta de soluÇâo
Demonslrou resultados com relevància

3 a 4: atende

l) Releváncia dos resultâdos apresentados;

Demonstrou boâ agilidade e efcácia das medidas propostas

5: alende com exceléncia

i) Agilidade e eficácia das medidas adoladas.

EUEqUESII9I:

Plano de

Açåo

-

Mat6ria¡s a

æßm produzidos

Graduaçåo

Critérios

)) Consistênc¡a das relações de causa e efeìto entre problema e p.oposta de soluçåo

ótima exposiçåo com clareza e lógica

1 a 2: atende pouco

¡presentada;

Just¡fæiiva

MÉD|A

0: nåo atende

¡) Lógicã e clareza da exposiçâo;

4,6

Apresentou boa consistênc¡a na relaçâo câusa e efeilo enke
problema deteclado e proposla de soluçåo
Demonskou resullados

3 a 4: atende

;) Relevância dos resultados apresentados;

SUqSUE9IIS!: PlânodeAção -

com relevåncia

Demonstrou ótima agilidade e eficácia das medidas propostâs

5: atende com excelência

l) Agilidade e eficácia dãs med¡das adotadas.

aléñ de agilidade e

ont€l8da

MÉDIA

0: nåo atende

¡) Lógicâ e clareza da exposição;

\

J$tin€l¡va

MÉDIA

GraduaÇåo

0: não atende

?) Lógica e clareza da exposiçåo;

j) Agilidade

Demonstrou resullados com boa relevåncia

9 a 10: atende com

Oportun¡dadedemid¡a pos¡t¡va

Critórios
Lógicâ e clareza da exposiçåo;

'l a 3: atende pouco
4 e 7: eleñde

I

Relevåncia e pertinência dos itens apresentados com exercício cr¡ativo.

gE!¡qESlIg-o:

Plâno d6

ótima lógjca e clâreza da expos¡ção
6,4
Relevância e pertinência dos ¡tens apresentados

a 9: atende com
excelência

Açåo

-

ldent¡fiæçåo do ris@s à imagem

Critários
Lógica e clareza de exposiçåo;
Relevância e pe.tjnéncia dos itens apresentados com exercício cr¡ativo.

Ótima lógica e clareza da exposição

1 a 3: atende pouco

I

4 a 7: atende
e 9: atende com

7,4
Relevância e pertinência dos iiens apresentados

r
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QUESITO 2:
E

DE IMAGEI' DO
EMtssoRAs DE TELEMSÃo

soBRË o rEMA Do ExERclcþ cRtaT|vo

Ló9¡æ e clareza da exposiçåoi

b)

consistênc¡a das relaçöes de €usa e efe¡to entre prcblema e prcposta de sluçåo

apresenlada;

1 a 3: atende pou@

7,4
4 a 8: atende
9 a 10: atende æm

e) Relevânqia e perl¡nênc¡a dos resultados ãpontados.

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO,

a) Porte,

ótima exposiçåo @m

0: nåo atende

a)

tËdição s ænæ¡to dos clientes atua¡s da l¡c¡tante;

daffi

e

lógi€

Apßsentou ól¡ma @nsistência na relação €usa e efe¡lo entre
problema detec{ado e proposta de soluÉo
Demonstrcu resullados @m relevânc¡a e perlinência

PERFIL E HABIUOEOES CSPECíNCOS DA EQUIPE

Demonsùou que seus cl¡enles possuem exælente porle, tÊd¡ção

0: nåo alende
1: alende

Conæ¡to dos prcdutos e/ou sery¡ços dos cl¡enles atua¡s da lic¡tante no meEdo ou
Þlevàñá^ d^
dêq.Âq ñâ côdêdâde
^túe.Àõ

e @næito

pouæ

2: atend€

c)

{dequaçåo das instalaçöEs, da ¡nfEestrutura e dos rcaFos materia¡s que estarão å
l¡sposiçåo da exeqção do @ntEto,

Demonstrcu ærem bons os produtolseiliços dos æus cl¡entes

0: nåo alende
'l: alende pouæ
2: alende

Exælenle adequaçåo das instalações, da insfEestrutuÊ e dos

reaßos materiais

0: não atende
1: atende

pouø

2: atende
1. .rañiÃ

aril¡méti@ æm base nâs

ÉgEs dos itens 4.6

e

4.7

22

PUBUCADO E'OU VEICULADO EIT JORNAIS

-âñ

3

Ex@lenle adequaçåo da sistemást¡€ de atend¡mento
apresentada

aY-alÁndr

Nota de 0
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A"^*+-,\

útottStt-

SANDRAZANET|

JOSEANE SILVA

/

&B

cf)ltL,
mprensa

Licitação

ffi
7

-

-

Proc. no 1O.43.129

Justificativa da Avaliaçäo da Proposta Técnica
Lic¡tante: PARTNERS COM

INTEGRADA LTDA.
'îol a112

QUESITO

l:

PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCIcIO CRIATIVO

SUBOUESITOI: RaciocinioBágico
Critérios

Graduacåo

b) Cons¡stênc¡a das relações de causa e efeito entre problema e proposta de solução

regular exposiçâo com clareza e lógica

I

c) Relevância dos resultados apresentados.

glrgglgEsllge:

PÞno dê Açåo

-

Apresentou boa consistència na relação causa e efeito entre
oroblema detectado e orooosta de solucão
Demonstrou resultados com relevânc¡a

atende pouco

1 a 3:

4 a 8: atende
a 10: atende com

Estralégia do Rslacionamånto com e Midia

Crilérios

Gråduâoåo

'1

regular exposição com clareza e lógica

a 3: atende pouco
3,8

g) Relevåncia dos resultados apresentados,
d)

4 a 6: atende

SUEgIUEglIgjl:

Plano dê

Açåo

-

Critérios

Greduação

1 a

Regular exposição com clareza e lógica

2: atende pouco
2,4
3 a 4: âtende

-

SUEllUESlISl: PlanodeAção
Critérios

Matôriaisâserôm produzido8

GEduacão

b) Consistência das relações de causa e efeito entre problema e proposta de solução

1 a

Regular exposição com clareza e lógica

2: atende pouco
2,8
3 a 4: atende

c) Relevância dos resultados apresentados;
d)

SUBQUESITO

6:

Plâno dê Açåo

Critério8

A

i

Oportunidadê de mfdlå poslt¡va

Grâduação

a) Lógica e clareza da exposição;

I

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentados com exercicio criâtivo.

SUBQUÉSITO

I

-

Critórios
a) Lógica e clâreza de exposição;
b) Relevância e ped¡nència dos ¡tens apresentados com exercício criativo.

6:

0: não atende
a 3: atende pouco
4 a7: alende
I a 9: atende com

Plano de Açäo

-

Apresentou boa consistência na relaçâo causa e efeito entre
oroblema detectado e orogosta de solucão
Demonstrou resultados com relaliva releváncia
Demonstrou regular agilidade e eflcácia das medidas propostas

5: atende com excelência

Agilidade e ef¡cácia das med¡das adotadas.

Justifi€t¡va

MÉD|A

0: não atende

a) Lóg¡ca e clareza da expos¡ção;

Apresentou regular consistênc¡a na relação câusa e efeito entre
problema detectado e proposta de solução
Demonstrou resultados com boa relevancia
Demonstrou agil¡dade e eficácia das medidas propostas

5: atende com excelência

Agilidade e ef¡cácia das medidas adotadas.

Justificåt¡va

MÉDIA

0: nâo atende

c) Relevåncia dos resultados apresentados,
d)

elcácia das medidas propostas de forma

Açðes a sorem desenvolvidas pêla conLatada

a) Lógica e clareza da exposiçåo,
b) Consislência das relações de causa e efeito entre problema e proposta de soluçåo
aoresentadar

Apresentou boa consisténc¡a na relação causa e efeito entre
oroblema detectado e orooosta de solucäo
Demonstrou resultados com relevância
Demonstrou agilidade e

7: atende com exceléncia

Aqilidade e efìcácia das medidas adotadas.

Justiñæt¡va

MÉDlA

0: não atende

a) Lógiæ e clareza da exposição,
b) Consistência das relações de causâ e efeito entre problema e proposta de solução

Juíificat¡va

MÉDIA

0: não a¡ende

a) Lógica e clareza de exposiçåo,

MÉDn

Justncât¡vâ
Boa lógica e clareza da exposiÇão

3,8
Relevância e pertinénc¡a dos itens apresentados de foma

ld€nt¡fcâçåo d€ riscos à imagem

Graduâcåo
0: náo âtende
I a 3: atende poucg
4 a 7: atende
I a 9: atende com

MÉDIA

Justnætivâ
Regular lógica e clareza da expos¡çäo
Relevância e pertinência dos itens apresentados de forma regular

\j

L¡c¡tação Assessona de

lmprensa

-

-

hdrtal de L¡crlaçao n" 1:l91:/u1ö

Proc. n" 1u.43.1:z9

Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVISÃO SOBRE O TEMA DO EXERC¡CIO CRIATIVO

¡) Lóg¡c e clarsa da expos¡ção;

Ótima exposição æm clareæ e tógi€

0: não at€nde

)) Consistênc¡a dâs relâFes de causa e efe¡to entre problema e proposta de solução
¡presentedai
c) Relevånc¡a e pert¡nència dos resultados apontados.

1 a 3:

atende pouæ

4
4 a 8: atende
9 a 10: at€nde øm

Apreæntou boa @ns¡stênc¡a na relâção €use e efeito entre
problema detectado e proposta de soluçåo
Demonstrou resullados æm boa relevånc¡a e pertinência

exa€lânciâ

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL E HABILIDADES ESPEC¡FICOS DA EQUIPE

1: atende

b) Conæ¡to dos pþdutos e/ou seryiços dos clientes atuais da lic¡tante no
relevånc¡a da atuaçåo desses na sc¡edadê.

Demonstrou que seus cl¡entes possuem exælente porte, t€diçåo

0: náo at€nde

a) Porte, tradição e ænceito dos clientes atuais da licitante;

msr€do ou

pouæ

2: atende
3r ãtêndê

e
J

ænæ¡to

Demonstrou ser exælentes os produtolseN¡ços dos seus
cl¡enlês

6m êrælênciã

0: não atends

Adeguâção des instelaçðes, da inhaestrutura e dos reersos materia¡s que estaråo å
d¡spos¡ção da secução do cont ato.

da sistemát¡ca de atend¡mento pele l¡c¡tante em sua solução
efet¡vidade dos meios e procôssos e dema¡s fomas que
de atend¡mento.

fo"a" a"
þrovem a

atende pouæ
2: aleîdø
3 âlênde mm exælênciâ
1:

0: nåo atende
'l: atende pouæ
2: atende

Exælenle adequação das instalações, da insfraestrutuÉ e dos
materiais

feeßos

Excslêntê adequaçåo da sistemást¡æ de atend¡mento
apresenlâda

Tabela Própria

aritimét¡æ æm base nas regEs dos ¡tens 4.6 e 4.7
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- Edital de Licitação no 12912018
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Licitação Assessoria de lmprensa

-

Proc. no 10.43.129

L¡citante: UP IDEIAS SERVIçOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAçÃO EIRELI
lolha

112

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCiCIO CRIATIVO

g!¿88!lES!Ig!:

RaciooinioBåsico

Critórios

:) Lógica e clareza

Ce

Graduacão

)) Cons¡stênc¡a das relações de causâ e eferto entre problema e proposta de soluçáo

I

l) Relevância dos resultados apresentados.
SUBOUESITO

2:

Plano ds Açåo

-

4 a 6: atende

SlJEglgElfgj!:

-

Ação

Açõss € sersm dsssnvolvidas pela contratada
GEduâcão

r) Consistência das relaçöes de causa e efe¡tc entre problema e proposta de solução
rpresentadai

Apresentou certa consistência na relação causa e efeito entre
problema detectado e propos€ de solução
Demonslrou resultados com fegular relevância

3 a 4:

atende

Demonstrou agilidade e eflcácia das medidas propostas

5: atende com excelência

i) Agilidade e efcácia das medidas adotadas.
SUAQUÉSITO

¡l:

Pleno d€

-

Ação

Critórios

Matêriais å sêrêm produ¿¡dos

Graduâaão

MÊDA

Cons¡stênc¡a das relações de causa e efe¡to entre proþlema e proposta de soluçáo

atende pouco

1 a 2:

¡oresentadâ:

2.8
3 a 4; atende

:) Relevånciâ dos resultados apresentados,

Ë.UEÍl!lESlI9_É: Plano deAção
Critérios

-

Oporlun¡dadådê mldla pos¡tiva

Grâduacåo

l)

Lógìca e clareza da exposjçãoì

))

Relevância e pertinénc¡a dos ¡tens apresentados com exercicio criativo.
SUBQUESITO
Crilérios
e clareza de exposição,

)) Relevãncia e perlinência dos itens apresentados com exercício criativo.

0; não atende
'1 a 3: atende pouco
A a 7: alende
8 a 9: atende com

0:

Plano de

Açâo

-

Apresentou regular consistência na relação causa e efeito entre
þroblema detectado e oroDosta de solucão
Demonstfou resultados com boa releváncia
Demonstrou regular ag¡l¡dade e eficácia das medidas propostas

5: atende com excelência

i) Agilidade e eficácia das med¡das adotadas.

Ju6tificat¡va

Regular exposiçâo com clareza e log¡ca

0r nâo atende

r) Lógica e clareza da exposiçâo,

Justmcat¡va
Regular exposição com clareza e lógica

atende pouco

1 a 2:

r) Relevánc¡a dos resultados apresenlados;

\.!,

MÉDIA

0: näo atende

r) Lógica e clareza da expos¡ção,

Apresentou ótima consistência na relação causa e efeito entre
oroblema detectado e orooosta de solucéo
Demonstrou resultados com relativâ relevância
Demonstrou boa agilidade e eficácia dâs medidas propostas

7: atencie com excelênc¡a
Plano de

Justificât¡va
Boa exposiçâo com clareza e lóg¡câ

4.6

Critérios

l) Lógiæ

MÉDIA

atende pouco

1 a 3;

l) Agilidade e eficácia das med¡das adotadâs.

Apresentou boa consistência na relação causa e efeito entre
Droblema detectado e orooosta de solucâo
Demonstrou resultacios com relativa relevância

Estrstégia dê R€laclonamênto @m a Mfd¡å
Graduacão

r) Relevância dos resultados apresentados,

\

4,6

0: não atende

roresentada.

Just¡fiæt¡vâ
Otima exposição com clareza e lógica

4 a 8: atende
a 1 0: atende com

Critér¡os

l) Lögica e clareza da exposição,

U

atende pouco

1 a 3:

roresentada:

l)

MÉDlA

0: nåo atende

exposiçäo;

Justificativa

MÉD|A

Boa lógica e clareza da exposição

4
Relevânc¡â e pertinência dos ¡tens apresentados de forma
muiiô boâ

ldsot¡llcâçáo de riscos á imagêm

GleduaÇão
0: não atende
1 a 3: atende pouco
4 a 7: atende
8 a 9; atende com

MÉDIA

Justifietivâ
Boa lógica e clareza da exposição

4,6
Regular relevància e peftinência dos itens apresentados

\

Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
QUESITO 2: ANÁL6E DE IMAGEM DO
E

a)

Lógi€ e

dar%

PUBLICADO E/OU VÊICULADO EM JORNAIS

EMlssoRAs DE TELEUSÃo soBRE o rEMA Do ExERcicro

da expos¡çåo:

0: nåo alende

t) Cons¡stênc¡a das relações de æusa e efe¡to entre problema e proposta de solução
apresentada;

'I a 3: atende

Boa exposição

pouæ
4,4

4 a 8: atendo
9 a 10: atende æm

:) Relevånc¡a e pertinènc¡a dos resultados apontados.

cmnnvo

æm clãreza e lóg¡Ë

ApÉsentou rêlativa ænsistênc¡â ne relaçåo
problema deteclado e prcposta de soluçåo

€us

e efe¡to entre

Demonstrou resultados æm boa relevåncia e pertinênc¡â

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTOT PERFIL E HABILIDADES ESPECIFrcOS DA EQUIPE

1:

alende pouæ

t

Conæito dos produtos ê/ou serv¡ços dos clientes atua¡s da l¡citante no merædo ou
êlevånc¡a da atuação desses na soc¡edade.

Adequaçåo das instalaçôes, da infraestrutura e dos recursos materiais que estaråo
disposição da execuçåo do æntralo.

s¡stemátj€ de atend¡mento pela licitante em sua solur
mplementaçåo, efetiv¡dade dos meios e pþæssos I demais formas,
de
I
=pac¡dade
Adequação da

atendimento.

eri¡métiæ @m base nas ßgEs dos ¡tens 4.6 e 4.7

Demonstrou que seus clientes possuem exælente porte, trad¡çåo

0: não atende

Ð Porle, trad¡çåo e conæ¡to dos dientes atua¡s da l¡citante;

l

å

(v¡abilidade de
æmprcvem a

re

e

3

2: atende

0: ná0 atendg
1: atende pouco
2: atende

o: nao alende
1: alsnd€ pouæ
2: alende
a .tÂñdê

¡^ñ

3

2,4

ønæito

Demonstrou ser exælentes os produtos/seryiços dos seus
cl¡€ntes

Muito boa adequação das instalagöes, da insfraestrutuÉ e dos
recußos materia¡s

Boa adequação da s¡stemástiæ de atendimenlo apresedadâ

av.alÄñ^i.

Notade0aô
,---\.

0,45

Tabela Própria
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Assessoria de lmprensa Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
Licitante: ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA.
¡o|ha 1D

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCICIO CRIATIVO

glJEglIlEÊlIO'!:
Critérios
a) Lógica e clareza de

exposiÉoi

þ) L;OnSrslencra oas relaçoes 0e causa e

Racioclnio Básico
Graduacåo

MÉDA

elelo enlfe proolema e pfoposG oe soluçao

'1

a 3: alende pouco

aoresentada:

3,8

4 a 8: atende
9 a 10: atende com

c) Reievância dos resultados apresentados.

Justif€t¡va
regular expos¡çáo com clareza e lógica

0: não atende

Apresentou regular consistência na relação causa e efeito entre
oroblema detectado e orooosta de solucâo
Demonstrou resultâdos com relevância

excelêncie

SlrCglUESlIg_e: Plano de Açåo -

Êstrâlég¡a de Rêlacionamento com a Mldia

Critéri08

Greduacåo

b) clons¡stencra das relaçoes de causâ e elerto entre proDlema e proposla oe soluçao

3,6
4 a 6: atende

c) Reievância dos resultados apresentados,
d)

UÍI!JESIIQj!:

Plano de Açåo

-

Açõ€s a serem dssonvolv¡dâs pela æntratada
Graduacåo

'1

âoesenledâ'

3 a 4: atende

-

SUEIIUESIIO:!: Plâno de Açåo
Critérios

Greduacåo

eÌe[o entre proorema e proposla oe soluçao

'1

aoreseniada:

SUBOUESITO

5:

Açåo

I

Relevåncia e pertinêncja dos itens apresentados com exercício criativo.

Demonstrou regular agi¡¡dade e eficácia das medidas propostas

-

Oportunldad€ d€ mid¡a positiva

4 a 7; atende
a 9: atende com

Justificat¡va

MEDIA

Boa lógica e clareza dâ exposição

4,4
Regular relevância e pertinência dos itens apresentados

excelênciâ
SUBQUESITO
Critério6
a) Lógica e ciareza de expos¡çãoi

l) Relevância
\]

Apresentou boa consistência na relaçäo causa e efeiÌo entre
oroblemâ detectado e orooosta de solucão
Demonstrou resultados com relativa felevância

a 2: atende pouco

Graduaçåo
0: não atende
1 a 3r atende pouco

a) Lógica e clareza da exposição,

<\

Plano do

Ju6tificåt¡va

Regulâr exposìção com clareza e ló9ica

5: atende com excelência

e eficácia das medidâs adoiadas.

Critérios

r)

MÉDIA

3 a 4: atende

:) Relevåncia dos resultados apresentados;

rI
t)

Demonstrou agilidade e eficácia das medidas proposias

Matoria¡s a s6r€m produz¡dos

0: nåo atende

a) Lógica e c¡areza da exposição,

l) Agìlidade

Apresentou boa consistência na relaçáo causa e efe¡to entre
problema detectado e proposta de soluÇã0
Demonstrou resuttados com boa relevancia

5: atende com excelência

Ag¡lidade e eficáciâ das medidas adotadas.

c) L;onsrstencra das felaçoes de æusa e

Ótima exposição com clareza e lógica

a 2; atende pouco

s) Relevância dos resultados apresentâdos,

Juslifi€t¡va

MÉDIA

0: não atende

a) Lógica e clareza da exposição,
b) Consistênc¡a das relações de causa e efeito entre problema e proposta de solução

Apresentou regular consisténcia na relação causa e efeito entre
oroblema detectado e orooosta de solucão
Demonstrou resultados com boa .elevêncra
Demonstrou agilidade e eficácia das medidas propostas

7: atende com exceléncia

Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

CritórioB

C)

Regular exposição com clareza e lógica

atende pouco

1 a 3:

aoresentada

Justifi€tiva

MÉDlA

0: não atende

a) Lógica e clareza da expos¡ção

e pertinència dos itens apresentados com exercicio criativo.

8:

PlanodeAçåo

-

ldontifcâçåode risæs å imagem

Graduaçåo
0: não atende
1 a 3: atende pouco
4 a 7: atende
I a 9: atende com
excelência

MÉDIA

Justifi€t¡va
Lóg¡ca e clareza da exposiQão demonstradas de forma regular

3,6
Relevância e pert¡nênc¡a dos itens apresentados

\

Licitação Assessoria de lmprensa

-

Edital de Licitação n" 129120'18

-

Proc. no 10.43.129

Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E'OU VEICULADO EM JORNAIS
E EMISSORAS DE TELEVFÃO SOBRE O TEMA DO EXERC¡CIO CruANVO

0: nåo atendê

r) Lóg¡æ e clareæ da exposiçåo:
1

)) Consistênc¡a das relações do cause e efe¡to entfe problema e propostâ de soluçåo

4,8

pfesentada:

t

Boa expos¡çåo æm clareza e

â 3: atende pouæ
4 a 8: atende

I

Relevåncia e pert¡nência dos resultados apontados.

a

'10:

l6giæ

Apresentou @nsislênc¡â na releçåo €usa e efeito entre problem¿
detectado e proposta de solução de foma regular
Demonstrou resullados @m boa relevånc¡a e pertinência

atende æm

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTOT PERFIL E HABILIDADES ESPECÍFICOS DA EQUIPE

e) Porte, fad¡ção e

O: nåo

ænæito dos clientes atua¡s da licitanle;

Conæ¡to dos produtos €/ou seru¡ços dos cl¡entes atuâ¡s da lic¡tant6 no mercado ou
relevåncia da atuaçåo desses na soc¡edade.

3

âlên.lâ

O:

.¡ñ

=pec¡dade

de

atendimento.

:álculo aril¡mét¡@ æm base nas regras dos ¡t€ns 4.6 e 4.7

(v¡abil¡dade de

@mprovem a

2
Demonstrou seÍem bons os produtolserviços dos æus clientes

âYælAn.iâ

não atende

1: atende pouco
2: atendo

3

@næito

2: atende

b)

Adequação da sistemåtiæ de atend¡månto pela licitanle em sua soluç
mplementação, efetiv¡dade dos meios e prcæssos e demâis fomas f

Demonstrou que æus cl¡entes possuem þom porte, tradção e

alenda

1: alende pou@

Boa adequaçåo das ¡nstalações, da ¡nsfraestrutura e dos

2

Æußos materiais

2

Boa adequação da sistemást¡ca de atend¡mento apresentada

o: nåo atende

'l: atende pouæ
2: atende

I

Notade0a6
¿'---\

Tabela Própria
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- Edital de Licitação n" 12912018
Justifìcativa da Avaliação da Proposta Técnica

Licitação Assessoria de lmprensa

-

Proc.

n' 10.43.129

LICITANTE: FATOR F INTEUGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA.
lolha 1n
QUESITO

I:

PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERC¡CIO CRIATIVO

ÊgEqUESlq!.:

Rac¡ocinio Básiæ

Cr¡térios

MÉnra
0: não ãtende

a) Lóg¡æ e clareza de expos¡ção;
0) Çonsrstencra das relaçoes de

€usa

e elerto entre proÞlema e proposta de soluçâo

I

ãoresentãdâ:

a 3: atende pouco

SUSQUESITO

2:

Plano ds Açåo

-

GÉduâcãô

Lóg¡€ e clareza da exposição;

l) uonsrs¡encra oas relaçoes oe æusa

ele[o enre proolema e proposta oe soluçâo

aDresentada:

5,4

:) Relevànc¡a dos resultados apresentados;

l) Agilidade

Boa expos¡ção com clareza e

atende pouco

1 a 3:

e

4 a 6: atende

efcácia das medidas adotadas.
SUBoUESITO

3i.

Plana dçAçãe

i

prpmdesenvolvidas pelaçqÐtr.alada

GÉduâaiô

¡) Lógiæ e clareza da exposição;

l) Consistência das relações

a

Ações

MÉDIA

0: näo atende

de æusa e efeito entre problema e proposta de soìução

rpresentada;

4
3 a 4: atende

j) Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

-

PlânodeAçåo

Apresentou ótima consistència na relaçåo æusa e efeito entre
problema detectado e proposta de solução
Demonstfou resultados com excelente relevâncìa
Demonstrou ôt¡ma agilidade e efrcácia das medidas propostas

5: atende æm excelência

SUEqgESlfgJ:

Justifiæt¡ve
Ótima expos¡ção com clareza e lôgica

1 a 2: atende pouco

:) Relevância dos resultados apresentados;

Mâteriais â serem prcduz¡dos

Critérios

MÉnra

¡) Lógiæ e clareza da exposição;

0: não atende

)) L:Onsrstenc¡a das relaçoes de æusa e eleto entre prcÞlema e proposta de so¡uçao
ìoresentada:

3,6

r) Relevãnc¡a dos resultados apresentados;

3 a 4: atende

i) Agilidade e eficáciâ das med¡das adotadas.

-

Critérios

Apresentou boa consistência nê relaÇåo causa e efe¡to entre
oroblema detectado e oroDosta de solucão
Demonstrou resultados com ótima releväncia
Demonstrou ôtima agilidade e eficác¡a das medidas propostas

5: atende com excelência

.9UEç!!.Eg!I9l: PlanodeAçåo

.lÌlstif¡ét¡vâ
ótima exposìção com clareza e lógiæ

atende pouæ

1 a 2:

lógi€

Apresentou ótima consistêncìa na relação æusa e efeito entre
problema detectado e orooosta de solucão
Demonstrou resultados com relevâncìa
Demonstrou boa agilidade e efiqåc¡a das medidas propostas

7: atende com excelência

Critérios

Justifiøtive

MÉDIA

0: não atende
e

Apresentou boa consistênc¡a na relação €usa e efeito entre
oroblema detectado e orooosta de solucão
Demonstrou resultados æm relevânc¡a

Estråtégie de Relac¡onâmento com a Mfdia

Critérios
?)

5,6

4 a 8: atende
9 a 10: atende æm

:) Relevância dos resultados apresentados.

.lüsl¡fiÉl¡vâ
Ótima expos¡ção com clareza e lóg¡æ

Oportunidadadê m¡d¡a positiva

G,ràdttàcÀô

atende
atende pouco
4 a 7. atende
a 9: atende com
excêlêñciâ

.lustifiétivã

MÊDIA

O: não

r) Lógiæ e clareza da expos¡ção;

Ótìma lógiæ e clareza da exposiÇão

1 a 3;

)) Relevância e pertinênc¡a dos ¡tens apresentados com exercícìo criativo.

S!EQ!IES!I9_q:

I

Aano de Ação

Critérios
a) Lógiæ e clareza de exposição;
b) Relevåncia e pertinèncìa dos itens êpresentados com exercicio criat¡vo.

-

6
Boa relevância e pertìnência dos ¡tens apresentados

ldentifiøçåo de risæs à imagem

GEduacão

MEDIA

Justiñætiva

0: não atende

atende pouco
4 a 7: atende
a 9: atende com

Ótima lógiæ e clareza da exposiçâo

1 a 3:

I

6
Boa relevãncia e pertinência dos itens âpresentados

\

-

Lic¡tação Assessoria de lmprensa
Ed¡tal de L¡c¡tação n" 12912018
Justificativa da Avaliacão da Prooosta Técnica

-

Proc. n" 10.43.129
folha2n

QUESITO 2: A¡IAUSE DE IMAGEM DO CONTEIIDO PUBUCADO E'OU VEICUT¡DO EM JORNAIS
E

EMtssoRAs DE TELEvrsÃo soBRE o rEitA Do ExERclc¡o

¡) Lóg¡€ e daEæ da exposiçåo;

0: nåo atsnde

l) Consistència das relações de æusa e efe¡to entre problema e proposta de soluçåo

1 a 3:

I

:) Relevåncia e pertinênc¡a dos resullados apontados.

QUESTTO 3: CAPACTDADE DE ATENDTMENTO,

Ð Porte, lrad¡çåo e

Ótima exposição æm

alende pouæ
5,4

ryresentada;

4 a 8: alende
a 10: âtende com

PERFTL E HAB¡UOAOES

1:

b) Conæito dos prcdutos e/ou serviços dos clientes atuais da licitant€ no mercado ou
Élevånc¡â dâ atuação desses na sociedade.

atende pouæ

daeã

e lógica

Apresenlou boa ænsistência na felação €use e efeito entre
prcblema deteclado e proposta de solução
Demonstrou resultados æm relevånc¡a e pertinència

eSpeCi¡tCOS DA EQUTPE

Demonstrou que seus cl¡entes possuem exælente porte, tradição

0: nåo alende

ænæ¡to dos c¡¡entes atua¡s da l¡c¡tanle;

cRnnvo

e conæito

3

2: atende

Oemonstrou ser exælentes os prcdutovseruiços dos seus

clientes

3 âtêndê óm âY.¡lêñciâ

0: não atende
Adequação das inslalaçõas. da infraestruluE e dos
dispos¡çåo da exeeção do æntrato,

@ursos maleria¡s qus eslarão å

da s¡stemática de etêndimento pela l¡citante em sua
efet¡v¡deda dos meios e proæssos ô demâis
de atend¡menlo.

aritimétiæ æm base nas regras dos ¡tens 4.6 e 4.7

1: atende pouco

Fxælentê adequação dâs instalações, da insfraeslrutuE e dos

r@rsos materiais

2: atende

lão (v¡ab¡ridade de
qùe æmpruvem a

0: não atende
1:

atendo pouæ
2: atende
aY.ÞlÂñ^iâ

?' âtañdâ

3

Exælentè adequeção dâ sistemásl¡ca de atendimento
apressntada

^^ñ

L/"%

5,86

Tabela Própriâ

Jcua"g-.
JOSEANE SILVA

fl-.^-a
fenonazenet

ffi
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-
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Proc. no 10.43.129

Lic¡tante: FSB DIVULGAÇÃO LTDA.
folha

1

12

QUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERC¡CIO CRIATIVO

l:

SUBQUESITO

Raciocfn¡o Båoico

Critórios

Greduâcåo

a) Lógica e clareza de exposição:
b) Consistência das re¡ações de causa e efejto entre problema e proposta de solução

'1

aoresentadâ:

I

c) Relevânciê dos resultados apresentados.

!gggl!lEg!I9¿:

Plano ds Açåo

-

a 3: atende pouco

1 a 3:

apresentada:

Demonstrou boa agilidade e efìcácia das medidas propostas

7; atende com excelência

SggluEgllg_g:

Plano ds Açâo

-

Açóes a ô6rom dsssnvolv¡das pola contfatada
Graduscão

r) Lógica e clareza da exposição;

MÉDA

Juslifiøt¡vâ

0: não atende

)) Consisténcia das relações de causâ e efeito enire problema e proposta de solução
lpresentacia;

'1

Otima exposição com clareza e lóg¡ca
Apresentou excelente consistência na relação causa e efeito
entre problema detectado e proposta de solueão
Demonstrou resultados com releväncia

a 2: atende pouco

4,6

c) Relevância dos resultados apresentados,

3 a 4: aiende

d) Ag¡lidade e ef¡cácia das medidas adotadas.

Demonstrou excelente ag¡lidade e eficácia das medidas propostas

5: âtende com excelência

SUBOUESITO

4r

Plano de Açåo

cfitérios

-

Msteriaie a serom produ¿dos

Grådúâcãö

a) Lógica e clareza da exposiçåo;

MÊôIA

.

0: não atende

b) Cons¡sténcra das relaçöes de causa e efeito enlre problema e proposta de soluçâo

aoresentada:

Apresentou ótima consistência na relação causa e efeito entre
oroblema detectado e orooosta de solucão
Demonstfou resultêdos com öt¡ma relevánc¡a

4.4
3 a 4: atende

e eficácia das medidas adotadas.

5: atende com excelência

sgEslEstE¿.E:

-

Plåno de Açäo

Critérios

l ralifiél¡vâ

ótjma exposiçåo com clareza e lógica

'l a 2: atende pouco

:) Relevància dos resultados apresentadosl

Demonstrou ótima ag¡lidade e eficácia das medjdas propostas

oportun¡dade dô mtdiå po6itiva

Graduacåo

Justifi€t¡va

MÊDA

0: nâo atende

?) Lógica e clareza da exposrção,

atende pouco
4 a 7: atende
a 9: atende com
excelênciâ

Ótima lógica e clareza da exposição

1 a 3:

)) Relevãncia e pertinência dos itens apresentados com exerc¡cio criat¡vo.
SUBOUESITO
Critérios
a) Logrca e clareza de exposição;

i

Apresentou ótima consistência na relação causa e efeito entre
0roblema detectado e prooosta de solucâo
Demonstrou resultaclos com otima relevänciâ

atende pouco

4 a 6: atende

e eficác¡a das medidas adotadas.

Critórios

' r\-'

Ot¡ma expos¡çáo com clareza e lógica

5,4

:) Relevânc¡a dos resultados apresentados;

' 'l

Juslfi€tiva

MÉDIA

0: não atende

c) Cons¡stência das relações de causa e efeito entre problema e proposta de solução

/)

Apresentou boa consistência na relaçâo causa e efeito entre
Þroblema detectado e oroDosta de solucão
Demonstrou resultados com ótima releváncie

64

Estralógia de Rôlaclonâmento æm a Midia
Graduaaáo

a) Logrca e clareza da exposrção;

l) Agilidade

Justifieùva
Ótima exposição com clareza e lóg¡ca

4 a 8: atende
a 10: atende com

Critérios

l) Agilidade

MÉDA

0: não atende

b) Relevânc¡a e pertinênc¡a dos ¡tens apresentados com exercício criativo.

I

6:

Plâno d6 Ação

.

5,4

Boa relevânc¡a e pertinênc¡a dos itens âpresentados

ldentificaçåo d6 riscos å imågsm

Gøduecåo
0: não atende
1 a 3: atende pouco
4 a 7r atende
8 a 9: âtende com

excelênciâ

MÉDIA

.

hrslifielivâ

Ótima lógica e clareza da exposição
6
Boa relevância e pertinência dos itens apresentados

\

de lmprensa -
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Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
lolha 212
QUESITO 2: ANÁLISE DE IMAGEM DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORNAIS
E

EMtssoRAs DE TELEvtsÃo soBRE o rEMA Do ExERcícto cRtATtvo

Graduaçåo
ì) Lógica e clareza da exposiçåo;

MÉD|A

0; nâo atende

l) Consistêncja das relaçôes de causa e

efe¡to entre problema e proposta de solução

Ótima expos¡çåo com clareza e lóg¡ca

'l a 3: atende pouco

Apresentou boa consistência na relaçáo æusa e efeito entre
problema detectado e proposta de soluÇåo

tpresentada;

I

c) Relevância e pertinêncja dos resultados apontados.

4 a 8: atende
a 10: atende com

Demonstrou resultados com ótima relevância e pertinênc¡a

excelência

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL Ê HABILIDADES ESPEC¡FICOS DA EQUIPE
SUBQUESITO 1: Principa¡s Clientss
Critérios
que seus

0: não atende

Porte, tradição e conce¡to dos clientes atuais da l¡citante:

'1;

Conceito dos produtos e/ou seryiços dos clientes atuais da licitante no mercado ou
da atuação desses na sociedade.

atende pouco

possuem exælente porte,

e conceito
J

2: atende

Demonstrou ser excelentes os produtos/seryiços dos seus
clìentes

SUBOUESITO 2: Estruturâ Fislcaì lnslal€çöes, ¡nfasstrutura o r€cußo8 matoriais
Critériog
das instalaçóes, da infraestrutura e dos recursos materiais que estarão à
da execuçáo do contrato.

0' não âlende
atende pouco
2: atende

'1:

Excelente adequação das instalaçóes, da ¡nsfraestrutura e dos
fecufsos mater¡ais

SUBQUESITO 3: S¡stemát¡ca dð Atendimônto
Critérios
da sistemática de atendimento pela licitante em sua solução (viabilidade de
efetivjdade dos me¡os e processos e demais formas que comprovem a
de atendimento.

0: não atende

l: atende pouco
2: atende

3

Excelente adequação da sistemástica de atendimento
apfesentada

Quallficaçåo d€ Equ¡po dô Profss¡onais
Critários
3álculo arit¡mético com base nas regras dos itens 4.6 e 4.7

,,:íá*;.í?

.o,^^o"i"fu*,

Notade0a6

6

Tabela Própria
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Lic¡tante: VFR SERVI OS DE COMUN

lolha
QUESITO

I;

l:

SUBOUESITO

Raciocln¡o Báslæ

Critéri09

Graduação

MÉDIA

b) consrsténc¡a das felaçÕes de causa e eferto entre problemâ e proposþ de soluçao

aoresentada:

1

â 3: atende pouco

I

a 1 0: atende com

6,6

4 a 8: atende

c) Relevância dos resultados apresentados.

2:

Plano do Açåo

-

Grâduacåo

'1

6
4 a 6: atende

Açåo

-

Açóes a sêrem dsssnvolvidâs pela contratadF

Critérios

GEduacåo

3,6
3 â 4: atende

glgquEsllg4:

1 a

2: atende pouco
3 a 4: atende

SIJE!IUE9!!!¡-0: Plano deAção
Critêrios

c) Releväncia e pertinência dos itens apresentados com exerc¡cìo cr¡ativo.

6:

Plano ds Açäo

Critérios
a) Lógica e clareza de expos¡çãoi
c) Relevância e pertinência dos ¡tens apresentados com exercício criativo.

Oportunidâded6 mfd¡â pos¡tlve

Graduâcåo
0r não atende
1 a 3; atende pouco
4 a 7: atende
I a 9: atende com

a) Lóg¡ca e clareza da exposição;

SUBOUESITO

-

-

Justifæt¡vâ

MÉDA

Ót¡ma lógica e clareza da exposiÇão

5,4
Boa relevância e pertinènciâ dos ¡tens apresentados

ld6ntiÍcaçâo ds risco8 à ¡magem

Graduacáo

I

Apresentou boa consistência na relação æusa e efeito entre
Droblema detectado e o.ooosta de solucão
Demonstrou resultados com boa relevancta
Demonstrou agilidade e efcäcia das medidas propostas

5: atende com excelência

Agilidade e eficácia das medidas adotadas.

Justificd¡va
Boa exposição com clareza e lógica

5Z

:) Releváncia dos resultados apresentadosì

I

MÉDA

0: não atende

b) consjstêncja das relaçoes de causa e eferto entre problema e proposþ de so¡uçâo
aoresentada:

¡i
LJ

Materia¡s a s€ram produz¡dos

Graduåaåo

a) Lógica e clareza da exposição,

C)

-

Plâno d6 Açáo

Critórios

lógi€

Apresentou boâ cons¡stência na relaçáo causa e efeito entte
problema detectado e proposta de soluçâo
Demonstrou resultados com relevância
Demonstrou ag¡lidade e eficácia das medidas propostas

5: atende com excelênc¡a

Agilidade e eficác¡a das medidas adotadas.

Justificat¡va
Ótima exposição com clareza e

1 a 2: atende pouco

c) Relevância dos resultados apresentados;
C)

MÉDIA

0: não atende

a) Lógica e clareza da exposiçãoi
b) Consistència das relações de causa e efeito entre problema e proposta de solução
apresentada;

Apresentou boa consistência na relação causê e efeito entre
oroÞlema detectado e orooosta de solucåo
Demonstrou resultados com otrma relevåncia
Demonstrou agilidade e efiqácia das medidas propostas

7: atende com excelência
Plåno de

Justifiætiva
Otima expcsição com clareza e lógica

a 3: atende pouco

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

SUEg!¡E$!IS!:

Apresentou boa consistênc¡a na relação causa e efe¡to entre
oroblema oetectado e orooosta de solucão
Demonstrou resultados com boa relevància

MÉDA

0: náo atende

a) Lógica e clareza da exposiçãoi

d) Ag¡lidade e eficácia das medidas adotadas.

ustificâtiva

Estratég¡a de Relac¡onamsnto com a Mldia

Critérios

b) cons¡stência das relaçÕes de causa e efe¡to entre pfoþfema e proposta de soluçáo
aoresentada:

J

Otima exposição com clareza e lógica

0: nâo atende

r) Ló9iæ e clareza de exposição;

SUBQUESIÍO

I 12

PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCICIO CRIATIVO

0: não atende
a 3: atende pouco
4 a 7: atende
I a 9: atende com

MÉDÁ

Justiñ€tiva
Ótima lógica e clareza da exposiQão

5

Boa relevância e pertinência dos itens apresentados

\

-

-

Licitação Assessoria de lmprensa
Edital de Licitação no 12912018
Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica

Proc. no

I
bha2n

DE IMAGEM DO
QUESITO 2:
PUBLICADO E/OU VEICULADO EM JORMIS
E EMrssoRAs DE TELEvrsÃo soBRE o rEMA Do ExERcicto cRtATtvo

¡) Lóg¡æ e darea da êxpos¡çåo;

Ótima exposição æm clareza e lóg¡ø

0i não âtende

)) Cons¡stênc¡a das relaFes de æusa e efeito entre problema e proposta de solução
¡presentadâ;

1 a 3:

5,8

I

r) R€levåncia e pertinênc¡â dos resultadG apontados.

atende pouco

4 a 8: atende
a 10: atende æm

Aprôsentou boa ænsistência na relação æusa e efeito entre
problema delectado e proposta de solução
Demonsbou resultados @m relevånc¡a e pertinênciâ

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL E HABIUDADES ESPECíRCOS OA EQUPE

a) Porte, tradiçåo e

1:

c) Conæito dos produtos e/ou seruiços dos dienl€s atuais da licitante no merædo ou
'elâvåncia da atuação desses na soc¡edade.

qdequação das ¡nstalaçöôs, da infraestrutura e das reÇqfsos materiais quÊ estarão å
l¡sposiçåo da exedçåo do æntrato.

da s¡stemåt¡câ de at€nd¡mento pela l¡c¡tante em sua
6ietiv¡dad€ dos me¡os e prcæssos ô demais
de atendimento.

Cálculo aritimético

æm base nås regÍas dos ¡tens 4.6 e 4.7

Demonstrou que

0: nåo atende

ænæito dos cliðnl€s atua¡s da licitante;

Xo

(v¡ab¡l¡dade de

ue æmpfovem a

å

sus

cl¡enles posilem exælente pofte, trad¡ção

ønæ¡to

atende pouæ
Demonstfou ser exælentes os produtolseruiços dos
cl¡entes

2: atende

*us

3: ãtendê æm exælènciâ

l

0: não âtende

alendepoum

Exælente adequaçåo das ¡nslelâøes, da ¡nsfraesln¡tum e dos
reflßos materiais

2: atende
3: âlêñdê 6m eaælènciâ

0: não atende

l:

alende pouco
2: atende

3

Exælents adequaçåo da s¡stemástiæ de atend¡mênto
apresentada

3 âlêndê a¡ñ âvælåñ.iâ

Notade0a6

5,2

Tabela Próprie
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Lic¡tante: FUNDAMENTO GRUPO DE COMUNICAÇÃO EIRELI
fo|ha 1n
QUESTTO

r;

rerr¡¡

PROPOSTA PARA O

eXenCiCtO CRTATTVO

RacioclnioBásico

SUgg¡gESlïg1:
Critérios

OO

MÉDÁ

Grâduãcåô

a) Lógica e clareza de exposiçãoì

Juslifiølivâ
ólima exposiçåo com clarezâ e lógica

0: näo atende

o) uonsrslenc¡a 0as relaçoes 0e causa e e€rto entre proDlema e proposta oe soluçâo

1 â 3:

aoresentada:

atende pouco

Apresentou ótima consistência na relação causa e efeito entre
oroblema detectâdo e prooosta de solucão
Demonstrou resultados relativos quanto à relevância

5,6

4 a 8: atende
9 a 1 0: atende com

c) Relevância dos resultados aDresentados

S9@!IÍl_3:

-

Plano de Açåo

Estratégla ds Relacionâmento c¡m a Mldia

GÉduâ.rô

Cr¡tério6
a) Lógica e clareza da exposiçåo:

Justifælivâ

MÉDlA

Exposição com clareza e lógica ótimas

0: não atende

b) consrstencra das relaçoes de causa e elerto entre problema e proposta de soluçao

atende pouco

1 a 3:

Apresentou consistência na relaçâo causa e efe¡to de forma
ótima, entre problema detectado e proposta de soluçáo

4,8
4 a 6: âtende

c) Relevância dos resultados apresentados;
C)

7: atende com excelênciâ

Agilìdade e eficácia das medidas adoladas.

SSS¡UESII9_I:

Plano de Açåo

-

Critórios

Greduacåo

3 a 4: atende

SggOUESlpll:

Plano d€

-

Açéo

Mâteria¡s å serôm produzidos

Grâduâcãô

a) Lógica e clareza da expos¡ção,

Juslif ætivå

MÉDIA

Boâ exposição com clareza e lógica

0: não atende

de causa e elerto entre proþlema e proposla oe soluçao

'1

¡oresentada:

a 2: atende pouco
3

;) Relevància dos resultados apresentados,

3 â 4: atende

Apresentou regular consistência na relação causa e efeito entre
oroblema dereoado e orooosta de solucäo
Demonstrou fesultados com boa relevancia
Demonstrou agilidade e etÌcácia das medidas propostas

5: atende com excelência

e eficácia das medidas adotadas.

ggll!ÉM

J:

Plåno d€

Açáo

Cr¡tério8

-

Oportun¡dadâ de mfd¡a po8ltiva

Gradueçåo
0: não etende
a 3; atende pouco
4 a 7: âtende
I a 9: atende com

r) Lógica e clarezâ da expos¡çåo;

MÉoA

'1

r) Relevância e pertinência dos itens apresentados com exercíc¡o criativo.
SUBOUESITO
Critêrlos
a) Lógica e clareza de exposição;
b) Relevância e pert¡nência dos iiens apresentados com exercic¡o crjativo

r\

Demonstrou resultados com boa releväncia

5: atende com excelência

Ag¡lidade e eficácia das med¡das adotadas.

Critérios

I

Apresentou regular consistência na relação causa e efeito entre
problema detectado e proposla de soluÇão

3

:) Relevância dos resultados apresentados,

l) Agilidade

Ótima exposiçåo com clareza e lôgica

atende pouco

1 a 2:

âpresenlada;

l) uonsrstencra das reiaçóes

Justifiætivâ

MÉDlA

0: não atende

c) Cons¡stência das relâções de causa e efe¡to entre problema e proposta de solução

I

DemonsÌrou resultados com relativa relevãncia

Açó€s a 6€rem desenvolvidas pela contrâtadå

3) Lógica e clareza da exposição;

l)

-

8:

Plâno de

Açåo

-

Justiñcât¡va

Lógica e clareza da exposiÇão regulares
4,4
Boa relevânc¡a e pertinência dos itens apresentados

ldontñcâÉo dg risco6 å ¡mag€m

Grâduâoåo
0: nâo atende
1 a 3: atende pouco
4 a7: aleîde
8 a 9: atende com

MÉDIA

Justifietiva
Lóg¡ca e clareza da exposiQão regulares

Boa relevânc¡a e pert¡néncia dos ¡tens apresentados

f

mprensa Justificativa da Avaliação da Proposta Técnica
lolha2l2
QUESITO 2:

DE IMAGEM DO
E EMtssoRAs DE TELEvrsÃo

â)

PUBUCADO EIOU VEICULADO EM JORNAIS

soBRE o rEMA Do ExERcícto cRtATtvo

Lógie e clareza da expos¡çåo;

0; não atende
6,2

apresenþda;
3) Relêvånc¡a

Boa exposição

3: atende pouæ

1 a

b) Cons¡stência das relações de causa e efe¡to entre problema e proposta d€ solução

4 a 8: atende

I

e pertinènc¡a dos resultados åpodâdos.

a

'10:

atende æm
êxcelênc¡á

øm dareæ

e

lógiæ

Apresentou @ns¡slênc¡a na relaçåo €usa e efeito entre prcblema
detectado e proposta de soluçåo
Demonstrou resultados @m relevånc¡a e pert¡nència

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL E HABILIDADES ESPECíFrcOS DA EQUIPE

1: atende

)) Conæito dos produtos €/ou seru¡ços dos clientes atua¡s da l¡c¡tante no morGdo ou
?levåncia da atuação desses na soc¡edadg,

:âlculo arit¡mét¡m @m bas€ nas regras dos itens 4.6 e 4.7

þ {ui"oitio"o"
re æmprovem

pouæ

ænæito
2

2: atende

0: não atende
1: atende pouæ

Adequaçåo das nstalaçöes, da ¡ntraestruhJra e dos fecursos mater¡a¡s que estraråo à
d¡sposiçåo da execuçåo do æntrato.

da sistemátiæ de atendimento pelâ l¡citanle em sua
efetividade dos meios e proæssos e demais fomas
d6 elend¡mento.

Domonstfou que seus clrentes possuem óùmo porte, trad¡ção e

0: não atende

¡) Porte, trad¡çåo e ænæ¡to dos c¡¡entes atua¡s de lic¡tante:

2

Ötima adequaçåo das instalações, da ¡nsfraestrutuE e dos
rccursos materiã¡s

O: não at€nde
'l: atende pouæ
2: atende
3: ãlêndâ 6ñ sxælånc¡â

2

Boe adequação da sistemást¡æ de alend¡mento

Notade0a6

5,5

2: atende
3: âlendê æm êxælènc¡â

o"
a

Demonstrou ser exælentes æ prcdutos/seruiços dos seus
cl¡entes

Tabela Própria
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