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JUSTIFICATIVA - ]ULGAIIENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UtI¡ICOfit coricoRRÊNcrANeør/2ø2L * PROCESS0SEGOV-PRC-2ø20/ø3094

LICITANTE: LUA PROPAGANDA LTDA.
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de 2 ferramentasConprovou3

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

excelência.

ø: não conprovan;
1 a 2: conprovar utilizar pelo
menos 2 das ferranentas, sendo 1

de auditorla de clnculação e 1 de
controle de mÍdi.a;
J: comprovâr utllizan mais de 2
fer.anentas.

Iustificativaf'lédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 2: Dlscrlnlnação das lnformações de narketlng,
audltorla de cLrculação, controle de mldla e outras fernanentas.

Avallação da Experiência Profisslonal
(Tabela Própria)4,59

Notâdeøa5
Cálculo arltmétlco com base nas
regras dos itens 6.8 e 6.9 do
edital

lustificatlvafilédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Quallflcação TécnLca da Equipe de ProfLssl.onal.s

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIIIENTO

d) Eflcácia de soluções e
resultados apontados.

c) Concêtenação 1ógica entre
desafio e solução criativa;

b) Clareza e objetividade; ftima capacidade de sintese e de
apresentação da solução, con cLareza
e objetlvldade, ligãndo de forna
lógica o desaflo e sua solução
criativ¿. Foi denonstrada ótIma
eficácia das soluções e resultados,

Nota de ø a 1ø, sendo:

0: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nedlanafrentej

7 a 8: atende ben;

9 a 1ø: atende com

excel.êncla,

a) Capacidade de sintese;

JustifLcatlvailotasGraduaçãoCrltérios

Ótira consistência das relações de
causa e efeito da pnoposta técnica,
dercnstrando boa evidência de
pl.anejanento e relevâncla na execução
da solução, com excelentes resultados
obtidos, criãtlvldade e cLareza.

8,33

Nota de 0 a 10, sendo:
0: não atende

1 a 3: aterde pouco;
4 a 6: atende
nedianamente;

7 a 8: atende ben.;
9 a 1ø: atende com

excel.ência,

a) Conslstêncla das relações de
câusa e efelto entre o desaflo ou
probÌeûa a ser resolvi.do e ð

solução proposta; b) Evidência de
planejamento da solução, ben cono
qualldade na execução das sol.uções;
c) Relevåncia dos resultados
obtidos, com c.iatl.vidade e
claneza,

IustlflcativailotasGraduaçãoCrltérlos

QUESITO 2: EXPERTÊNCIA DA EMPRESA

I4OURA FILHO GIUSTRA


