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]USTIFICATIVA - JULGAIIIENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUELICIDADE UNrCOtr * CONCORRÊNCrA N2 øL12ø2r PRoCESSO SEGOV-PRC-2ø2O/O3ø94

LICITANTE: PROPEG COMUNICAçÃO S/A

de 2 fenramentas.Comprovou3

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

excelência.

ø: não compnovar;
1 a 2: conprovan utilizar pelo
nenos 2 das fennanentas, sendo 1
de auditoria de circulação e 1 de
controle de mÍdia;
3: comprovar utiLizan nals de 2
ferramentas,

Justificativafilédia das l{otasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 2: Discrlnlnação das tnfonnações de narketlng,
audltoria de clrculação, controle de mfdla e outras ferranentas.

Avaliação da Experiência proflssional
(Tabela Própnia)

4,4rNotadeøa5Cálculo aritnétlco com tase nas
.egras dos itens 6.8 e 6.9 do
edital

JustificativaÎ'lédia das lbtasGraduaçãoCritérlos

SUBQUESITO 1: Quallflcação Técnlca da Equlpe de proftsslonals

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIÍi|ENTO

d) Eficácia de soluções e
resultados apontados.

c) Coñcatenàção lógica entre
desaflo e solução criativa;

b) Cl.a¡eza e objetividade; Excel.ente capacldade de sintese e de
apresentação da solução, com clareza
e objetividade, llgando de fo.na
Iógica o desafj.o e sua solução
criativa, Foi dercnstradã excelente
eficácia das soluções e resultados,

Lø

Nota de ø a 14, sendo:

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nedlananente;

7 å 8: atende beni

9 a 1ø: atende con

excelêñciâ.

a) Capacidade de sÍntese;

JustificativaN,otasGraduação€ritérios

Excelente consl.stência das relacöes de
causê e efelto da proposta técnicâ,
dercnstrando ótima evidência de
planejanento e releváncia na execuçåo
da solução, con excelentes resultados
obtidos, c.iatl.vldade e cl¿reza,

Nota de ø a 1ø, sendo:
0: não atende

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

7 a 8: atende ben;
9 a 1ø: atende com

excelência.

ð) Conslstência das relacões de
causa e efeito entre o desafio ou
problena a sen resolvldo e a
solução proposta; b) Evidência de
planejamento da solucão, befi como
qualidade na execucão das soluções;
c) Relevåncia dos .esultados
obtidos, com criatividade e
cIãreze.

JustificatlvaÎ{otasGnaduaçãoCritérios

QUESITO 2: EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

I4ARISTE 6IUSTRA


