
s
.¿l#.iå:íä.

JUSTIFICATIVA - ]ULGAIIENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LrcrTAçÃo PuELrcrDADE UNrCOf,t r CONCORRÊNCIA Ne ø7.12ø2L * PROCESSO SE6OV-PRC-2ø2O/ø3ø94

LICITANTE: NOVA SB COMUNICAçÃO LTDA.

2 ferramentåsCo0provou3

Nota de ø a 3, sendo
ø: não atende;
1 a 2; atende;
3: atende con
exc€lência.

ø: não conprovar;
1 a 2: comprovân uti.llzan pelo
menos 2 das fe¡.anentas, sendo 1

de audi.torla de circulação e 1 de
control€ de mÍdia;
3: conpnovar utlllzar mais de 2

ferrênentas.
A

lustlficatLvafitédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESXTo 2: Discrlml.nação das lnfornações de marketlng,
audltoria de clrculação, controle de nídia e outras ferramentas.

Avallação da Expenlência Profissional
(Tabela Própria)4,85

Notadeøa5Cálculo ãnitnétlco con base nas
negras dos itens 6.8 e 6,9 do
êdital

lustificativatlédia das t{otasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Qualfffcação Técnlca da Equipe de Profissionals

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eflcácia de soluções e
resultados apontados.

c) Concatenação lóglca entre
desafio e solução criativa;

b) Clareza e objetlvldade; ftima capacidade de sintese e de
apresentação da solução, con clareza
e objetividade, ligando de forma
lóglca o desaflo e sua solução
criativa. Foi demonstrada ótima
eficácia das soluções e resultados.

8,33

Nota de ø a 10, sendo:

ø: não atende

1 a J: atende poucoi

4 e 6: ãtende

nediananente;

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende com

excel,êncla.

a) Capacldade de sÍntese;

lustlflcatl.vailotasGraduaçãoCritérios

Ótima consistência das relaçöes de
causa e efel.to da proposta técnica,
dercnstrando ótifta evidência de
planejaoento e relevåncia na execução
da solução, com excelentes resultados
obtidos, criatlvidade e clareza.

g,67

Nota de ø a 10, sendo:
ø: não atende

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

7 a 8: atende ben;
9 a 1ø: atende con

excelêncla.

a) Consistênciâ das relações de
causa e efefto entne o desafio ou
problema a sen resolvido e a

solução proposta; b) Evidência de
planelanento da solução, ben cono
qualj.dade na execução das soluções;
c) Relevãncla dos resultados
obtidos, com c.iati.vidade e
clåreza,

Justificatival,lotasGraduaçãoCrltérlos

QUESTTO 2: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA
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