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LTCTTANTE: HoLD COMUNICAçÃO E SERVIçOS

de 2 ferramentasCompnovou3

Nota de 0 a 3, sendo:
ø: não atende;
1 a 2: atende;
3: atende com

excelência.

ø: não comprovar;
1 a 2: compnovar utilj.zan pelo
menos 2 das ferramentãs, sendo 1

de ãuditoria de circulâção e 1 de
controle de midla;
3: comprovar utilizar mais de 2
feraamêntãs.

^

lustificativailédia das llotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 2: Dlscrlnlnação das lnfornações de marketing,
audltorl.a de cLrculação, controle de ¡nfdla e outras ferranentas.

Avaliação da Experiência Proflssional
(Tabela Própria)4,L2

Notadeøa5Cálculo arÍtmético con base nas
regras dos itens 6.8 e 6.9 do
edital
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SUBQUESXTO 1: Quallflcação Técnlca da Equlpe de profl.ssionais

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDI¡i|ENTO

d) Éficácia de soluções e
¡esultados ðpontados.

c) Concatenðção lógica entre
desafio e solução c¡latlva;

b) Clareza e objetlvldade; Ótinå capacidade de sÍntese e de
apresentação da solução, con cl.arezã
e objetlvtdade, ligando de forna
lógica o desaflo e sua solução
criativa. Foi demnstrada boa eficácia
das soluções e resultãdos.
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Nota de ø a 10, sendo:

0: não atende

1 a 3: atende poucoi

4 a 6: atende

medianamente;

7 a 8: atende ben;

9 a 1ø: atende com

excelênciã.

a) Capacidade de síntese;
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ftima consistência das relações de
causa e efelto da proposta técnica,
denonstrando boa evldència de
planejanento e reLevåncið na execução
da solução, con bons resuttados
obtidos, criatividade e claneza.

7

Notå de 0 a 1ø, sendo:
ø: não atende

1 ã 3: atende pouco;
4 a 6: atende
medianðmente;

7 a 8: atende bem.;

9 a 1ø: ãtende com

excelência.

a) Consistência das relações de
causa e efeito entre o desaflo ou
p.oblena a ser resolvido e a
solucão proposta; b) Evtdência de
planejamento da solução, ben cono
qualidade ña execução das soluçõesj
c) Relevånciã dos resultados
obtidos, con c¡iatividade e
clareza.
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QUESITo 2: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA
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