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LICITAçÃO PUBLICIDADE UÍ{ICOI4 coNcoRRÊNcIA Ne øLl2ø2L * PROCESSO SEGOV-PRC-2020/03094

LICITANTE: E3 COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

de 2 feraânentåsComprovou3

Nota de ø a 3, sendoi
ø: nåo atende;
1 a 2: atende;
3: atende com

excelência,

ø: não conprovar;
1 a 2: compnovar utilizar pelo
menos 2 das ferramentas, sendo 1

de auditorla de circulação e 1 de
controle de nÍd1a;
3: comprovan utillzar mais de 2

A
ferrãmentãs

lustificativaltédia das Î{otasGraduaçãoCritérios

SUBqUESITO 2: Dfscrlnlnação das lnfornações de narketl.ng,
auditonia de circulação, controle de mídla e outras ferramentas.

Avallação da Experiência Pnofissional
(Tabela Própria)5

Notadeøa5Cálculo anitnético con base nas
regras dos itens 6,8 e 6.9 do
editaL

Justlflcatival,tédia das l¡otasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Quallflcação Técnlca da Equtpe de Prûflsslonals

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDI¡{ENTO

d) Eficácia de soluções e
resultados apontados,

c) Concatenðção lógica entre
desafio e solução criãtiva;

b) clareza e objetividade; Ótima capacidade de sintese e de
apresentacão da solução, con clareza
e objetividade, ligando de forma
lógica o desaflo e sua solução
crlatlva. Foi denonstrada boa eficácla
das soluções e resuLtados.

7 ,33

Nota de 0 a 1ø, sendo:

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nedianamente;

7 a 8: atende beñ;

9 a 1ø: atende com

excelêncla.

a) Capacidade de sintese;

JustlflcativailotasGraduaçãoCritérios

Ôtima consistència das relacöes de
causa e efelto da proposta técnlca,
dercnstrando boa evidência de
planejanento e relevàncla na execução
da solução, com ótircs resultados
obtidos, criatividade e clareza.

7

Nota de ø a 1ø, sendo:
9: não atende

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

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende con
excelência.

a) Consistência das relações de
causa e efeito entre o desafio ou
problena a ser resolvido e a

solução proposta; b) Evidência de
planejanento da solução, ben corc
qualidade na execução das soluções;
c) Relevåncia dos resultados
obtldos, com criatividade e
clareza.

JustiflcativaNotasGraduaçãoCritérios

QUESTTo 2: EXPERTÊNCrA DA EtitPRESA

l4ARISTE GlUSTRA DESCHAI4PS


