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JUSTIFICATIVA - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOT coNcoRRÊNcrA Ne øL/2ø2L * PROCESSO SEGOV-PRC-202ø/ø3ø94

LICITANTE: BCA PROPAGANDA

de 2 ferramentasCofrp¡ovou uti3

Nota de ø a 3, sendo:
ø: não atende;
1 a 2: atende;
3: atende con
excelênc1a.

ø: não comprovar;
1 a 2: comprovar utlllzar pelo
nenos 2 das fernamentas, sendo 1

de audltorla de ci.rculaçåo e 1 de
controle de mÍdia;
3: comprovan utLlizan nais de 2

ferranentas.
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SUBQUESITO 2: Dlscrlmlnação das infonmações de marketl.ng,
audltorl.a de circulação, controle de mfdla e outras feFnanentas

Avaliação dã Expeniência Proflsslonal
(labe1å Próp11a)3,82

Notadeøa5Cálculo aritmético con base nas
regras dos itens 6.8 e 6.9 do
edttal
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SUBQUESITO 1: Quallftcação Técnlca da Equlpe de Proflsslonafs

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Efi.cåcla de soluçöes e
resultados apontados.

c) Concatenação l.óglca entre
desâfio e solução criativa;

b) CLareza e objettvldadei Ótina capacldade de sÍntese e de
ap.esentação da solução, con clareza
e objetividade, llgando de forma
lógi.ca o desafio e sua solução
criativ¿. Fol demonstrada ótima
eficác1a das soluções e resultados.

8,33

Nota de 0 a 1ø, sendo

ø: não atende

1 ä 3: atende pouco;

4 a 6: atende

mediananente;

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende con

excelência.

a) Capacldade de sintese;
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Ótima consistência dâs relações de
causa e efelto da proposta técnica,
demonstrando boa evldênc1a de
Þlånejanento e releváncia na execucão
da solução, com ótlnos resultados
obtidos, crlatlvldade e cLareza,

Nota de ø a 10, sendo:
ø: não atende

1 a 3: atende pouco;
4 a 6: atende
nedlananente;

7 a 8: ãtende bem;
9 a 10: atende com

excelència.

a) Consistëncia das nelações de
causa e efeito entre o desaflo ou
problema a ser resolvldo e a

solução proposta; b) Evldência de
planejamento da solução, bem como
qualidade na execução das soluções;
c) Relevåncla dos .esultados
obtidos, com c¡iatividade e
cl.areza.
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