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LTCTTANTE: VIVAS CoMUNICAçÃO LTDA.

de 2 ferranentasComprovou3

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

excelènciã,

ø: não comprovar;
1 a 2: comprovar utllizar pelo
nenos 2 das femamentas, sendo 1

de auditoria de cj.rculâção e 1 de
controle dê mídla;
3: comprovar utlllzar mais de 2
ferramentas.

Iustificativaftlédia das l'¡otasGraduaçãoCritéríos

SUBQUESITO 2: Discrininação das lnfornações de marketing,
audltonia de circulação, controLe de mfdla e outnas fernanentas.

AvaLiação da Êxperiência Profissj.onal
(Tabela Própnia)

4,47
Notadeøa5Cálculo arltmético com base nas

regras dos itens 6.8 e 6.9 do
edital

lustíficatival¡lédia das Notas6raduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Qualiflcação Técnlca da Equlpe de proffssionais

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDIfiENTO

d) Eficácla de soluções e resultados
apontados.

c) Concatenação lógica entre desaflo
e solução criåtlva;

b) clareza e objetividade; Excel.ente capacidade de slntese e de
apresentação da solução, con clareza e
objetividade, Ilgando de forma 1óglca o
desãflo e sua solução cniativâ. FoL
demonstrada ót1na eficácia das soluções
e resultados.

9,33

Nota de ø a 1ø, sendo:

0: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

medianâmente;

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende com

excelênciã,

a) Capactdade de sÍntese;

lustificativa1'¡otasGraduaçãoCritérios

Ëxcelente conslstência das relações de
causa e efeito dã proposta técnlca,
dercnstrando óttma evidência de
pÌanejamento e relevånclâ na execução da
solução, com excelentes resultados
obtldos, criativldade e clareza.

9

t'lota de ø a 10, sendo:
ø: não âtende

1 a 3: atende pouco;
4 â 6: atende
nedlan¿mente;

7 å 8: atende bem;

9 a 1ø: atende con
excelêncl.a.

a) Consistêncla das relações de
causa e efeito entre o des¿flo ou
problena a ser resolvldo e a soluçãc
proposta; b) Evi.dência de
planejamento da solução, bem como
qualldade na execução das soluções;
c) Relevånciâ dos resultados
obti.dos, com criatlvidade e clareza.

SustificativaNotasGraduaçãoCritérios

QUESITO 2: EXPERIÊNCIA DA Ef'tpRESA

GIUSTRA


