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]USTIFICATIVA . JULGAITIENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUELTCTDADE Uf{ICOtrl coNcoRRÊNcrA Ne øu2ø2L r PROCESSO SEGOTI-qRC-Àø1ø|ø3ø9,4

LICITANTE: RP PROPAGANDA LTDA.

2 femamentasConprovou3

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

excelèncla.

ø: não comprovðr;
1 a 2: comprovar utllizar pelo
menos 2 das ferramentas, sendo 1
de audltonla de circulaçâo e 1 de
contnole de nfdla;
3: comprovan utlllzar nais de 2
feramentas.

lustificativaùlédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 2: Dlscrlminação das informaçôes de marketing,
audltoria de circulação, controle de mídla e outras fenramentas.

Avallação da Experiência Proflsslonal
(Tabela Próprla)4,ø3

Notadeøa5CáIculo aritnético com base nas
regras dos itens 6.8 e 6.9 do
edltal

lustífícativalilédia das Î,¡otasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Qual.ificação Técnl.ca da Equipe de profissionais

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

d) Eficácia de soluções e
apontados.

c) Concatenação lógica entre
e solução crlatlva;

b) Clareza e objetividade; ÓtLna capacidade de sÍntese e de
apresentação da solução, cof, clareza e
objetlvldade, ligando de forna lóglca o
desafio e sua solucão criâtiva. Foi
denonstrada ótina eflcácla das soluções
e resultêdos.

8,33

Nota de ø a 1ø, sendo:

ø: não ãtende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

nediananente;

7 a 8: atende bem;

9 â 1ø: atende con

a) Capacidade de sÍntese;

lustificativaNotasGraduaçãoCritérios

Ótina consistência das relações de causa
e efelto da proposta técnlca,
denonstrando boa evidênciâ de
planejamento e relevåncla na execução da
soÌução, con ótlmos resultados obtldos,
cniatividade e clareza.

Nota de ø a 1ø, sendo:
0: não âtende

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

7 a 8: atende ben;
9 a 1A: atende com

excelência.

a) Consistência das relações de
causa e efeito entre o desafio ou
pnoblema a sen resolvido e a soluçãc
propostaj b) Evidênciâ de
pl.anejamento da solução, ben corc
quaLldade na execução dãs soLuções;
c) ReÌevåncia dos resultados
obtldos, com cniatividade e clareza.

JustificativallotasGraduaçãoCritérios

QUESITO 2: EXPERIÊNCIA DA E¡4PRESA

GIUSTRA


