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JUSTIFICATIVA - ]ULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA - VIA IDENTIFICADA

LICITAçÃO PUBLICIDADE UNICOII * CONCORRÊNCÍ,A Ng øL/2ø2L * PRocEsso sEGw-PRc-2øzø/ø3øg4

LICITANTE. ZS1S PROPAGANDA LTDA.

2 fern¿mentasCompnovou ut13

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

ø: não comprovan;
1 a 2: conprovar utilizar pelo
nenos 2 das ferrament¡s, sendo 1
de audltori.a de circulacão e 1 de
controle de mÍdia;
3: comprovar utllizan nais de 2
fernanentas.

lustificatival¡lédia das ilotasGraduaçãoCrÍtérios

SUBQUESITO 2: Discriminação das informações de marketing,
audltoria de circulação, controle de mfdla e outras fernamentas.

avaliação da Expenlêncla Profissional
(fabela Própnj.a)

3,3s
Notadeøa5cálculo aritmétlco com base nas

regras dos itens 6.8 e 6.9 do
edi.tal

Justificativaüédia das NotasGraduaçãoCritérios

SUBQUESITO 1: Qualiflcação Técnlca da Equlpe de proflssLonals

QUESITO 3: CAPACIDADE DE ATENDTMENTO

d) Éficáci.â de sol.ucões e

apontados.

c) Concätenação lóglca entre
e solução criativa.;

b) Clareza e objetlvidade; Excelente capâcldade de sÍntese e de
apresentação da solução, con clareza e
objetlvidade, ligando de forma lóglca o
desaflo e sua solução crj.âtlva. Foi
denonstrada excelente eficácia das
soluções e resultados.

7ø

ø a 1ø, sendo

ø: não atende

1 a 3: atende pouco;

4 a 6: atende

medlanamente;

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende con

Notaâ) Capacldade de sÍntese;

Justificativa¡lotasGraduaçãoCritérios

Excelente consistêncLa das relåCões de
causa e efeito da proposta técnlca,
denonstrando excelente evidência de
planejamento e relevância na execução da
solução, con excelentes resultados
obtidos, c¡Iatlvldade e clareza.

tø

Nota de 0 a Lø, sendo:
ø: não atende

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

7 a 8: atende bem;

9 a 1ø: atende con
excelêncla.

a) Consl.stèncj.a das relaçõ€s de
causå e efeLto entne o desafi.o ou
problema a ser resolvÍdo e a soÌução
prcposta; b) Evidência de
planejänento da solução, ben como
qualldade na execuçåo das soluções;
c) Relevåncia dos resultados
obtidos, com cnlatividade e cl¿îeza.

lustificativaNotasGnaduaçãoCritérios

QUESITO 2: EXPERIÊNCrA DA EMPRESA

MARISTE LA rosÉ


