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JUSTIFICATIVA - ]ULGAIIENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOI.I coNcoRRÊNcra Ne øLl2ø2L * pRocEsso sEcov-pRc-202ø/03094

LICITANTE: DPZ&T COMUNICAçõES S.A.

de 2 ferrãmentesComprovou utili

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

ø: não cof,provar;
1 a 2: comprovar utilizar pelo
menos 2 das fenramentas, sendo 1
de auditonia de cinculação e 1 de
controle de midia;
3: comprovar utilizar mais de 2

ferramentas.

lustificativafitédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 2: Discrininação das lnformações de narketing,
audltorla de clrculação, controle de mfdla e outras ferpanentas.

Avaliação da Experi.ênci.a Profissional
(Tabela Própria)3,6

Notadeøã5Cálculo aritnético com base nas

regras dos i.tens 6.8 e 6.9 do
edital

lustificativaltédla das ]rlotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Quallflcação Técnlca da Equlpe de Proflssionais

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficácia de soluçöes e
resultados apontados.

c) concatenação ¡.ógica e¡t.e
desafio e solução c.i.ativa;

b) Cla.eza e objetlvldade; Excelente capacidade de sintese e de
ap.esentacão da solução, coû clareza
e objetividade, ligando de forna
Iógica o desaflo e sua soÌução
criativa. Foi demonstrada excelente
eflcác1¿ das soluções e .esultados,

7ø

Nota de ø a 1ø, sendo:

ø: não ãtende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nedianamente;

7 a 8: ãtende bem;

9 ã 1ø: âtende con

a) capacidade de 
'Íntesei

JustificativaNotasGnaduaçãoCritérios

Excelente consistêncla das relacðes de
causa e efelto da proposta técnica,
dercnstrando excelente evi.dèncla de
planejamento e .elevância na execução
da solução, com excelentes resultados
obtidos, crlatlvldade e clareza.

Iø

Nota de ø a 1ø, sendo:
ø: não atende

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

7 a 8: atende ben;
9 a 1ø: atende com

excelência.

a) Consistêncta das.elações de
causa e efeito ent.e o desafio ou
problema a se. resoÌvido e a

solução proposta; b) Evidêncla de
planejañento da solução, ben como
qualidade na execução das soluções;
c) Relevãncia dos resultados
obtidos, com cnlatividade e
clãaeza.

Justl.fLcatLvaNotasGnaduaçãoCritérios

QUESTTO 2: EXPERIÊNCIA DA EÊîPRESA
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