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]USTIFICATIVA - JULGAI'IENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOiI * CONCORRÊNCIA Ne øL/2ø21, PRoCESSO SEGOV - PRC - 2ø2ø / ø3894

LICITANTE: LEhI' LARA\TBI^IA PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA.

de 2 ferranentasConprovou ut3

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

ø: não comprovar;
1 ¿ 2: comprovan utillzan peLo
menos 2 das femamentas, sendo 1
de auditoria de clrculação e 1 de
controle de midia;
J: comprovan utilizar mais de 2

ferramentas.

lustificativafilédia das tlotasGraduaçãoCriténlos

SUBQUESITO 2: Dlscrlnlnação das lnformações de manketlng,
audltoria de circulação, controle de nrfdia e outras ferranentas.

Avaliação da Experlência Proflsslonal
(Tabela Própnla)

4,34Notadeøa5cálculo aritmético com base nas
regras dos itens 6.8 e 6.9 do
editaÌ

lustificativafilédia das lrlotasGraduaçãoCrltérios

SUBQITESIT0 1: Quallflcação Técnlca da Equlpe de Proflsslonals

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficáci¿ de soluçðes e
resultados apontados.

c) Concatenacão lóglca entre
desafio e solução criativa;

b) Clarezâ e objettvidade; Excelente capacidade de sintese e de
apresentação da solucão, com clareza
e objettvidade, llgando de forna
lógica o desafi.o e sua solução
criativa. Foi deûonstrada excelente
eficácia das soluções e resul.tados.

1ø

Nota de ø a 1ø, sendo

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

medianamente;

7 a 8: atende ben;

9 a 1ø: atende com

exaê1ênciâ -

a) Cðpacidade de sintese;

Justiflcatival¡otasGraduaçãoCritérios

Excelente conslstência das relacões de
causa e efeito da proposta técnica,
demonst.ando excelente evidêncla de
planejðmento e ¡elevåncIa na execução
da solução, com excelentes resultâdos
obtldos, criâtivid¿de e clareza.

7ø

Nota de ø a 10, sendo:
0: não atende

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

7 a 8: atende ben;
9 a 16: atende con

excelênciâ.

a) Conslstência das relações de
causa e efeito entre o desaflo ou
p.oblema a sen resolvido e a
soLução proposta; b) Evidêncla de
planejanento da solução, ben corc
qualidade na execução das soluções;
c) ReLevåncia dos .esul.tados
obtldos, con criatlvidade e
clareza.

Justifl.catlvailotasGraduaçãoCrltérios

QUESITO 2: EXPERIÊNCIA DA EIiIPRESA

6IUSIRA


