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]USTIFICATIVA - ]ULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICO,I coNcoRRÊNcIAN2øLl2ø21- * PROCESSOSEGOV-PRC-202ø/ø3ø94

LICITANTE: Mh¡ORK5 COMUNICAçÃO LTDA.

Æ[\

2 fenranentôs,Conpnovou

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

êxcelênciå -

ø: não conpnovar;
1 a 2: comprovan utilizae pelo
nenos 2 das ferrânentas, sendo 1
de auditoria de circulação e 1 de
controle de mídia;
3: comprovar utiliza. mais de 2
ferranentas.

A

lustificatlvafitédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 2: Dlscrlmlnação das lnformações de manketlng,
audltorla de circulação, controle de mfdia e outrãs ferranentas.

AvaÌlaçâo da Experj.êncla Profisslonal
(TabeIa Própria)3,62

NotadeøasCálculo aritnético con base nas
regnas dos itens 6.8 e 6.9 do
edital

lustiflcativatîédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUËSXTO 1: Quallflcação Técnlca da Equlpe de Proflsslonats

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficácia de soluçðes e
resultados apontados.

c) Concatenação lóglca entre
desafio e solução criativâ;

b) Cìareza e objetividade; Ótima capacj.dade de sintese e de
ap.esentacão da solução, con clareza
e objetividade, Iigando de forma
Ióg1ca o desafio e sua sol.ução
criatlva. Foi dercnst.ada ótina
eficácia das soLuções e resultados,

Notâ de ø a 10, sendo:

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: âtende

nediananente;

7 a 8: atende befr;

9 ð 1ø: atende com

excelêncla.

ê) Capacldade de sÍntese;

Xustificatlvai¡otasGraduaçãoCrltérios

Ótima conslstência das relações de
causa e efeito da proposta técnica,
dercnstrando boa evidèncfâ de
planejamento e releváncia na execução
da solução, con excelentes resultados
obtÍdos, crlåtividade e clareza.

8,31

¡¡ota de ø å 1ø, sendo
0: não atende

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

7 a 8: atende bem;
9 a 10: ðtende con

excelêncÍa.

a) Consistència das.eLaçðes de
causa e efei.to ent¡e o desafio ou
p.oblena a ser ¡esol.vldo e a

solução propostai b) Evidêncla de
planejanento da soluCão, bem com
quaLidade nâ execução das soluções;
c) Relevåncla dos .esultados
obtidos, com criatividade e
clareza.

JustiflcatlvaNotasGraduaçãoCritérios

QUESITO 2: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA


