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LICITANTE: AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA.

ñ

2 ferranentas.Conprovou3

Nota de ø a 3, sendo:
ø: não atende;
1 a 2: atende;
3: atende com

excelência.

ø: não comprovar;
1 a 2: comprovar utilizar pelo
nenos 2 das fenramentas, sendo 1

de ¿udltonia de circulação e 1 de
controle de mÍdi.a;
3: comprovar utilizar mais de 2

ferramentas.
A

lustificativafilédia das NotasGraduaçãoCritérlos

SUBQUESITO 2: Dlscrimlnação das lnfonnaçðes de nanketl,ng,
audltorla de clrculação, controle de nfdia e outras ferranentas.

AvaIiação da Experiêncla Profissional
(TabeIa Própria)1,99

Notadeøa5Cálculo aritnético con base nas
regras dos ttens 6.8 e 6.9 do
edital

lustificatlvailédia das ilotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Qualtftcação Técnlca da Equlpe de Pnofissl.onais

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficácia de soluções e
resuLtados apontados.

c) Concatenação lóglca entre
desaflo e solução crlatlva;

b) Clareza e objetlvidade; otlma capacldade de slntese e de
apresentação da solução, con clâreza
e objetividade, llgando de forna
Iógica o desaflo e sua solução
criativa. Foi demnstrâdâ boa eficácia
das soluçðes e resultados.

7,33

Nota de ø a 1ø, sendo:

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

medlanafrente;

7 a 8: atende ben;

9 a 1ø: atende com

exceÌênc1â -

a) Capacldade de sintese;

lustificatival¡otasGraduaçãoCriténios

Ótima consistêncfa das.elaçðes de
causa e efelto da proposta técnica,
dercnstrando boa evidência de
planejamento e relevância na execução
da solução, com ótlnos resultados
obti.dos, crlativldade e cIaPeza.

7,33

Nota de ø a 1ø, sendo:
ø: não atende

1 a 3: atende poucoi
4 a 6: atende
mediananente;

7 a 8: atende ben;
9 a 10: atende con

excelënciâ -

a) Consistência das nelações de
causa e efeito entre o desaflo ou
problena a ser resolvido e a

solução proposta; b) Evtdèncla de
planejamento da solução, ben corc
qualldade na execução das soluções;
c) Relevåncia dos nesultados
obtidos, com crlatlvldade e
clareza,

lustificatlvaNotasGraduaçãoCritérios

QUESTTo 2: EXPERIÊNCIA DA EfiilpRESA

F]LHO


