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JUSTIFICATIVA - JULGA}IENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA
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LICITANTE: BERG TOLEDO COMUNICAçAO LTDA.

dê 2 fêrrãñèntãsCofrprovou3

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

excelência.

øi não comprovan;
1 a 2: comprov¿r utilizar pelo
nenos 2 das ferranentas, sendo 1
de auditoria de clnculação e 1 de
controle de mÍdia;
3: comprovar utllj.zar mais de 2

ferramentas.

JustificativaItlédia das NotasGraduaçãoCrltérlos

SUBQUESITO 2! Dlscrimlnação das lnfomações de marketlng,
audftorla de clrculação, controle de mfdia e outras fernanentas.

Avaliação da Experlência Profissional
(Tabela Própria)r,23Notadeøa5Cálculo anitmético com base nas

regras dos itens 6.8 e 6.9 do
editãl

lustificativatlédia das NotasGraduaçãoCrltérios

SUBQUESITO 1: Quallflcação Técnlca da Equlpe de ProfLsslonais

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDI¡i|ENTO

d) Eficácia de sofuções e
.esul.tados apontados,

c) Concatenação lógica ent.e
desaflo e solução crlativa;

b) Clareza e objetlvldade; Ótina capacidåde de sintese e de
apresentacão da solução, cofi clareza
e objetividåde, ligando de formâ
lógica o desaflo e sua solução
crlatlva, Foi dercnstrada ótlna
eficácia das soluções e resultados.
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Nota de 0 a 10, sendo:

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nedianamente;

7 a 8: atende ben;

9 a 1ø: atende coñ

excelência,

a) Capacidade de sintese;

JustificatlvaN,otasGraduaçãoCritérios

ftima consistência dås retãções de
causa e efeito da proposta técni.ca,
demonstrando boa evldência de
planejanento e relevância na execução
da solução, coñ excelentes resuÌtados
obtj.dos, crlatlvldade e clareza.

8, 33

Nota de ø a 1ø, sendo:
ø: não atende

1 a 3: atende poucof
4 a 6: atende
medianamente;

7 a 8: atende bem;
9 a 1ø: atende cofr

excelênciâ.

a) Conslsténcia das relações de
causa e efeito entre o desafio ou
problena a ser resolvldo e a

solução propostai b) Evidênciå de
planejañento da solução, bem corc
qualidade nâ execução das solucões;
c) ReL€våncia dos resultados
obtidos, com criatividade e
clareza.

Justificativaf{otesGraduaçãoCrltérios

QUESITo 2: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

MARISIELA


