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]USTIFICATIVA - ]ULGAI'IENTO DA PROPOSTA TECNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE Uf{ICOil coNcoRRÊNcrA Ne ørl2ø2l * PROCESSO SEGOV-PRC-2ø20/O3994

LICITANTE: RINO PUBLICIDADE S.A.
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fi de 2 fearãnenteçComprovou3

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

excelêncla.

0: não comp.ovar;
1 ã 2: compnovan utilizar pelo
menos 2 das ferrãmentas, sendo 1

de audltorla de circulação e 1 de
controle de mídla;
3: conprovar utilizan nais de 2

feramentas.
A

Justificativaf¡tédia das l,lotasGraduaçãoCritérios

SUB(IUESITO 2: Dlscrlnlnação das lnfornações de nanketl.ng,
audltorla de clncuLação, controle de nfdia e out¡as ferramentas.

Avaliação da Experiência Proflssional
(Tabela Própnia)3,42

Notadeøa5Cálculo arltmétlco con base nas
regrãs dos i.tens 6.8 e 6.9 do
edital

lustlficatl.val¡lédia das ltlotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESTTO 1: Quallftcação Técnlca da Equipe de Proflsslonafs

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIIIENTo

d) Eflcácia de soluções e
resultados apontados.

c) concåtenação 1ógica entre
desaflo e solução crlativa;

b) Cl.a¡eza e objetividade; Excelente capacidade de sintese e de
apresentação da solução, con clareza
e objetividade, llgando de forna
lóglca o desaflo e sua solução
crlatlva, Foi denonstrada ótlma
eficácia das soluções e resultados.

I,67

Nota de ø å 1ø, sendo:

ø: não atende

1 a 3: atende poucoi

4 a 6: atende

mediananente;

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende com

excelêncla.

ã) Capacidade de síntesei

JustificatlvailotasGraduaçãoCritérios

Excelente consistência das relaçöes de
causa e efeito da proposta técnlca,
demonstrando excelente evldênci.a de
planejanento e relevância na execução
da solução, ótircs resultados obtldos,
criatividade e clareza.

9,67

Nota de ø a 1ø, sendo:
ø: não atende

1 a 3: atende poucoi
4 a 6: atende
nedlan¿mente;

7 ¿ 8: atende bem;

9 a 10; atende con
excelência.

a) Consistêncla das relações de
causa e efeito entre o desaflo ou
problema a se. resolvido e a

solução proposta; b) Evldência de
planejanento da solução, bem corc
qualldade na execução das soluções;
c) Relevância dos resultados
obtidos, com c.iati.vidade e

clareza.

JustlflcatlvaNotasGraduaçãoCriténios

QUESITO 2: EXPERTÊNCrA DA E|4PRESA

GIUSTRA


