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JUSTIFICATIVA - ]ULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOI,I T CONCORRÊNCIA Ng øL/2ø2L * PRocEsso sEGov-PRc-2ø20/ø3ø94

LICITANTE: OGTLVY & MATHER BRASIL COT4UNICAçÃO LTDA,

de 2 fer.anentas.Conp.ovou3

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

excelência.

ø: não comprovar;
1 a 2: comprovar utiliza. pelo
menos 2 das femãmentas, sendo 1
de audito¡ia de circulação e 1 de
contnole de midia;
3: comprovar utilizar ñals de 2

fenranentas.
A

lustlficativaf+tédia das t{otasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 2: Dlscrimlnação das fnfornaçðes de ûarketlng,
auditorla de clnculação, controle de mfdla e outras fennamentas.

Avaliação da Experiêncla Profissional
(Tabela Próp11a)

4,5NotadeøasCá1culo aritmétlco com base nas
regnas dos itens 6.8 e 6.9 do
editâl

lustificatival,lédia das llotasGraduaçãoCnitérios

SUBQUESITO 1: Quallflcação Técnlca da Equlpe de Proflsslonals

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficácia de soluções e
resultados apontados.

c) Concatenação lógica entre
desafio e solução crlatlva.;

b) Clareza e objetlvidade; Excelente capacidade de sintese e de
apresentåção da solução, coñ clareza
e objetividade, llgando de forma
Ióglca o desafio e sua solução
criativa, toi dercnstrada excelente
eflcácia das solucões e resultâdos

7ø

Nota de ø a 1ø, sendo:

9: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

medlananente;

7 a 8: atende ben;

9 a 1ø: atende con

excêlênalâ-

a) Cãp¿cidade de sÍntese;

JustificativaI'lotasGraduaçãoCriténios

Excel.ente consistêncla das relações de
causa e efeito da proposta técnica,
demonstrando excelente evldência de
planejanento e relevância na execucão
da solução, con excelentes resuLtados
obtidos, crlatividade e clareza.

7ø

Nota de ø a 1ø, sendo:
ø: não atende

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

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende com

excelênc1a.

a) Consistência das ¡eIações de
causa e efeito entre o desafio ou
problema a ser .esoLvido e a

solução proposta; b) Evidência de
planejanento da solução, ben corc
qualidâde nâ execução das soluções;
c) Relevåncia dos nesul.tados
obtldos, com criatividade e
claaeza.

JustlflcativaNotasGraduaçãoCrltérios

QUESrTo 2: EXPERIÊNCrA DA EI|PRESA

MARISTELA


