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LICITANTE: OCTOPUS COMUNICAçÃO LTDA.
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de 2 ferramentasConprovou3

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

ø: não comprova.;
1 a 2: comprovan utilizan pelo
menos 2 das fer.amentas, sendo 1

de audítonia de clrculação e 1 de
controle de mÍdla;
3: conprovar utllizar mais de 2
feaaanentas.

A

lustificatlvafttédia das NotasGraduaçãoCritérlos

SUBQUESITO 2: Dlscrlmlnação das inforurações de narketing,
audltonla de circulação, controle de mfdla e outras ferranentas.

Avaliação da Experiência Profissj.onal
(Tabela Própria)3,24

Notadeøa5CálcuLo aritnético com base nas
regras dos itens 6.8 e 6.9 do
editaL

lustificativafitédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Quallflcação Técnica da Equlpe de Proffsslonafs

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficácia de soluções e
resultados apontados.

c) Concåtenação lóglca entre
desafio e solução crlatlva;

b) Cla.eza e objetividade; Excelente capacidade de sintese e de
apresentação da soÌucão, com clareza
e objetlvj.dade, ligando de forna
lóglca o desaflo e sua solução
criativa. Foi demonstrada ótlna
eficácla das soluçðes e resultados.
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Nota de 0 a 1ø, sendo:

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nedi.anane¡te;

7 a 8; atende bem;

9 a 1ø: atende cofi

excelênciâ.

a) Capacidade de sÍntese;

JustlflcativalûotasGraduaçãoCritérlos

Excelente consistêncla das relacões de
causa e efeito da proposta técnica,
denonstrando ótima evidência de
planejanento e nelevâncla na execução
da solucão, com excelentes resultados
obtidos, cnlatlvldade e cÌarezå.
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Nota de ø a 1ø, sendo:
ø: não atende

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

7 a 8: atende ben;
9 a 1ø: atende com

excelência.

a) Consistência dås relações de
causa e efeito entre o desafio ou
problena a se. resolvido e a
solução proposta; b) Evidência de
planejåmento da solução, ben cono
qualldade na execução das soluçöes;
c) Relevância dos resultados
obti.dos, com cniatlvidade e
cLareza.

lustifLcatLvaItotasGraduaçãoCritérios

QUESTTO 2: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

MARISTELA


