
TR
(iolE\o æ B¡,\æ o¿ îo r^(10

r.. ÈÂ4,¡r a..,{-¡:,(áJ

LICITANTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA,

I"lEI4BRO DA COI1ISSÂO: CARLOS BALLADAS

I

i

sø

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEIiìA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø A 5ø PONTOS)

SI,EOIrESITO 1: Raclocfnlo Báslco

a) Lógicà e claaezâ de exposição;

b) Consistência das relaçôes de causâ e efeito entre desàfio
e proposta de solução àpresentàdå;

c) Relevânciâ dos resultados åprêsentados

Not¿Máxinà:â)1ø

ø: não âtende
1 a 3: atende pouco

4 â 6: atende mediânâmente

7 ¿ 8: atende beß
9 å 1ø: atende con excelência

6

ggg!g5l: Plano de Ação: Estnatégla dê Rêl¿clonanento cffi a.t{ldla

a) Lógica e clarezâ de exposiçãoj

b) ConsÍstênciã dås nelaçöes de càuså e efeito entre desåfio
e propostå de solução apresentadà;
c) Relevânciã dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficáciâ dâs medidas ãdotadas

NotaHáximå: øat0
ø: ñão atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende mediãnamente

7 a 8: atende bed
9 a 10: atende com excelènciâ

6

SgQqEru.3 Plano de Ação: Ações a sercm desenvolvldas pela co¡rtratada

a) Lógica e claneza de exposição;

b) Consistência das relåções de cãusa e efeito entre desafio
e propost¿ de solução âpresentada;

c) Relevância dos resultådos apaesentados:
d) A¿ilidade e eficáciã dâs mEdidâç âdôrãdås

Notèt1áxirilå:øa5

0: não atende
1 à 2: åtende pouco

3 â 4: ¿tende bem

5: atende com excelênciã

5

gBgg$llll: P¡ano de Açåo: ilaterlals a ser€n pmduziAos

a) Lógicã e clåreza de exposiçãoj

b) Consístênciã das relâções de cåusà e efeito entre dêsåfío e

Propostâ de solução àp¡esentåda.;

c) Re]evância dos resultâdos apnesentadosj
d) Ägi1idâde e eficácia dâs medidas adotâdâs.

NotâMáxima:øâ5
0: não atende

1 å 2: atende pouco

3 ã 4: atende ben

5: atende con exceÌênciå

4

SgQqEslgll: oportunldade de nldla posltlvã

ã) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Re1evânci¿ e pertinência dos itens apresentados com ¿

atuãção do óngão descrlto no exercício criativo

Notåfláximâ:øãrø

0: não atende
1 a 3: åtende pouco

4 a 6: atende mediananente
7 â 8: ãtende bem

9 a 1ø: âtende com ex.elÊn.ià

6

sulguEllqli: Identlflcação de rlscos à lmagen

NotaUáxiÌna:0â19
ø: não atende

1 â f: åtende oouco

4 a 6: atende medianamente
b) Relevåncia e pentinênciå dos itens apnesentâdos com a
àtuação do órgão considenãdo no exencÍcio caiàtivo. 7 a 8i atende bem

9 â 10: atende com exceÌènciã

7

ouEsrro 2: aNÁLrsE DÍaRra DÊ rf'tacEM po coNTEúDo puBLrcADo E/ou vErcuLADo Em JoNArs E EMrssoRAs DE
IELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

a) Lógica e clarezå de exposiçào;

b) Clareza, concisão e objetividâde dos textos

c) Relevånci¿ e pentinência dos resultãdos ¿pnesentàdos.

1 a l: âtende moito pouco

4 a 6: åtende pouco

7 å 9: atende mediånaßente
10 à 13: atende bem

14 å 15: atende com excelênciã

11

Not¿tlaximàiâ¿15
0: não åtende

ouEsITo 3: oUaLIFICACÂO pA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cal.culo ãritimético com bâse nas regrãs dos itens 4.1ø e 4.11 Notal.láxima:øas 5,øø
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46,94
LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA. TOT DE PONTOSS

¡4EMBRO DA COMISSÃO: CARLOS BALLADAS Ass

ì

ouESITO 1: PROPOSTA PARA O TEf,rA p0 EXERCÍCIO CRIATTVo (ø a 5ø pontos)

gg0gE541! RacloclnloEáslco

a) Lógicâ e clarezå de exposiçào;

b) Consistência dãs relações de causa e efeito entne desãfio
e p¡opostã de solução åpresentadã;

c) Relevånciã dos resultados âpresentådos

Notå l{áxima: 0 à

ø: não ãtende
1 ã f: âtende pouco

4 â 6: âtende medianaûente

7 a 8: ãtênde bem

9 a 10: âtende com excelência

1ø

6

S!!qUg!¿: Pl.ano de Açåo: Estratégla de Relaclonanênto.cm a ltfdla

å) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Consistênciã das relàções de câusã e efeíto entre desðfio
e proposta de Solução apaesentadai
c) Relevânciè dos resultàdos åpTesentados;

d) Agílidade e eficácia das medidas adotadãs.

NotèMáximar øå14

ø: não atende
1 a 3i âtende pouco

4 a 6: àtende mediànâmente

7 a 8: ãtende bef,
9 a 1ø: atende com excelênciå

7

SUEOIESrIO 3: Plano de A?ão: Ações ¿ senen desenvolvldas pele contratada

a) Lógicå e clarezâ de exposição;

b) Consistênciâ das relåções de cãusã e efeito entre desàfío
e proposta de solução âpfesentadåj

c) Rel,eväncia dos resultados âoresentados:
d) Agilidade e eficácia das medidås adotadas.

NotåMáxirã:Aa5

ø: não ãtende
1 a 2: atende pouco

I a 4: atende bem

atende coñ excelèncià

3

SUSIUESSq.]!: Plano de Ação: ilatenlals å s€rcm produzldos

ã) Lógicã e clarezå de exposição;

b) Consistênci¿ dâs relaçòes de causâ e efeito entre desafio e
proposta de solução apresentadai
c) Relevàncið dos resultados àpresentadosi
d) Agilidade e eficáciã dâs medidas adotðdâs.

Not¿Máxiñä-øa5
ø: não ¿tende

1 a 2: atende pouco

f ã 4: ¿têndê bem

5: atende com excelência

3

SEfluEgllgj: oportunldade de nfdla posltlva

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevãncia e pertinêncj.a dos itens åpresent¿dos com ¿

atuação do óngão descrito no exercÍcio criativo

Notai4áxiñâ:øa10
ø: não atende

1 â 3: ¿tende oouco

4 å 6: âtende medianamente
7 å 8: atende bem

9 a 1ø: atende com êxcêlènciå

6

gqggUESM; Ideritlflcãção de nlscos à lmageñ

a) Lógicà e clanezâ de exposição;

b) Rel.evåncia e pertinênciè dos itens apresentâdos com è
atuação do óngão consídèrado no exercicio c|iativo.

Nota14áximâ:8à10
ø: não atende

1 a 3: ¿tende oouco

4 a 6: âteñde medi¿nañente

7 â 8: åtcnde beú
9 a 10: âtende com excelência

6

ouEsrro 2: ANÁLrsE DÍaRrA DE Í'taGEM Do coNTEúDo puBLrcADo E/ou vErcuLADo EM loNArs E EtvtrssoRAs
DE TELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

1 a l: âtende muito pouco

4 a 6: åtende pouco

7 a 9: atende medianamente
10 a 1l: âtende bem

c) Relevânci¿ e pertinëncià dos resuftados åpresentados

a) L¿gj.cð e clåreza de exposição;

b) Cl.àreza, concisão e objetividade dos textos

14 ã 15: åtende com excelênci,a

Notâüâxir¡¿:øà15
ø: não atende

t2

ouEslfo 3: oUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAI5 (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimetico com base ñas regrãs dos itens 4.10 e 4,11 Notalláximã:øa5 3,94



&
õ.'Í.&\o oo rir^ÞD¿ r¡o.r,ì ¡l
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LICITANTE: FAIOR F INTELIGENCTA EM COMUNICAçÃO LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: CARLOS BALLAOAS Ass

ouEsITo x: PRoPoSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIo CRIATIVO (ø a 5ø pontos)

SlrXlrESffO 13 Raclocfnlo 8áslco

a) Lógicå e clåneze de exposição;

b) Consistência dâs relaçôes de causa e efeito entre desafio e
proposta de 50Iução ap¡esentâda;

c) Rel.evåncia dos resultados apresentados.

NotèMáxim¿:gâ14

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 â 6: atende iledianamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: åtende com eraêlènciã

7

SllQgggq3: Plano de Ação: Estratégiå de Relaclonanento cn â ¡tldlå

ã) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistênci¿ das nelações de câusa e efeito entre desðfío e
proposta de Solucão åDresentadå¡
c) Relevância dos resultados âpresentadosi

d) Agilidåde e eficáciâ dâs medidås adotådas.

4

7 a 8i atende ben
9 a 1ø: ãtende con excelèncià

NotâfrãxiÌna: 2¿18
ø: não atende

1 a 3i atende pouco

a 6: atende redianamente 7

Sgo!EgM.!.3 Plano de Ação: Ações a sêren desênvolvldas.pela contratada

a) Lóeicã e clãreza de exposição:

b) Consistência dâs nelações de cåusa e efeÍto entre desåfio e
proposta de solução apresentådð;

c) Relevâñciã dos resultados aDresentãdos¡
d) Apilidâde e eficáciå dås mêdidâç åddtådåç-

Notalláximã:ø35

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

ç :têndÞ .ôñ av.Þ1õn.i:

4

SgglEslllgj3 Pl.aro de Ação: ¡laterlals å serem prcduztdos

å) Lógica e clareza de exposiçãoj
b) Consistência dås relãçöes de causa è efeito entne desåfio e
proposta de solução apresentådå;
c) Relevåncia dos resultãdos aoresentâdos:
d) Agilidade e efícáci.à dås medidas âdotãdås

Notâfáxim¿:øå5
0: não âtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: åtende bem

5: atende com exceléncia

2

SUBOUESIIO 5¡ oportunldede de mfdla posltlva

¿) Lógicå e clareza de exposÍção;

b) Relevânciâ e pertinência dos itens apnesentados com ã

atuação do órgão descnito no exercício criåtivo

¡lotrHåxima:øaÌø

0: não ãtende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6i àtende medianamente
7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende com excelênciå

5

sllggEs:Ilqli: Ider¡tlflcação de rlscos à lnagen

ã) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Relevânciå e pertinênciã dos itens ¿presentados com a
atuðção do órgão considerado no exencÍcio criativo.

\otà¡ðxirn¿: øà1¿
ø: não atende

1 ¿ 3: åtende oouco

4 a 6: ãtende medlanãm€nte

7 à 8: atende bem

9 ã 16: åtende com excelência

6

OUEsITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEÍ'I DO CONTEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULADO ET4 JONAIS Ê EI'IISSORAS DE

TELEVISÃO (Anexorlr) (ø a 15 pontos)

â) Lógicâ e clareza de exposição;

b) claneza, concisão e objeti.vidade dos textosj

c) Relevåncia e pertinência dos nesultãdos apresentados

\otâi4ãxinr:øal5
ø: não âtende

1 a 3: àtende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: åtende ûedianamente
1ø a 13: åtende bêm

14 a 15: atende com exceléncia

9

ouEsrTo 3: ouaLIFIcAcÂo DA EoUIpE DE PROFISSTONAI5 (ø a 5 pontos)

Cá1culo ãritimético com bâse nâs regnàs dos itens 4.1ø e 4.\I Notã¡4áxima:øas 4,ø3
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LICITANTE:
IN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COI4UNICAçÃO
ESTRATÉGICA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: CARLOS BALLADAS

68,95
TOTAL DE PONTOSS

Ass

OUESITO 1: PROPOSTA PARA O TEIiIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø A 5ø PONTOS)

S@EgIIgl: RacloclnloEásico

a) Lógica e clâreza de exposição.;

b) Consistência das reÌâções de causa e efeíto entre desafio
e propostå de soluçào âpresentada.;

c) Relevânciã dos resultados ãpresentãdos

Not¿ fláximr: O ,r

ø: não ¿tende
1 a l: atend€ pouco

4 a 6: atende medianåmente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: ãtende com excelência

7ø

SUBoITESITO 2: Plåno de Ação: Estratégla de Relacionamento cm a üfdla

a) Lógica e clareza de exposição;

b) consistênciå das relações dc câusa e efeito entre desafio
e DroDosta de solucão aoresentadå:
c) Relevância dos resultados aoresent¿dos:

d) ACilidade e eficáciâ das medidås adotadås

Notå!áxima: AalO
ø: não atende

1 â 3: ãtende pouco

4 â 6: âtende medianamente

7 a 8i âtende bem

9 a 1ø: âtende com excelência

tø

5ggøEg!!9-1: Plano de Ação: Ações a. sereü desenvolvldãs pela contratada

a) Lógicå e c1ârezã de exposiçãoj

b) Consistência dås nelações de causå e e+eito entre desafio
e propost¿ de solução åpresentådaj

d) Asilidâdp ê êfi.á.iã dã< ñêdidã< ådôfåd:<
c) Relevåncia dos resultâdos ¿Pnesentèdos;

NotaMáxiñð:ø¿5

ø: nåo atende
1 a 2: atende pouco

3 å 4: atcnde ben
5: åtende com excelênciã

5

5

ã) Lógica e clareza de exposição;
b) Consistênciã dås ¡e1ações de causå e efeito entre desafio e
propostå de solucão àDresentada:
c) Relevåncia dos result¿dos ¿pnesentådos;
d) Aeilidade e eficácia dàs medidâs âdotadàs

Notå¡áximarøaS
ø: não âtende

1 a 2; åtende pouco

3 a 4: atende bem

åtendê com excelèn.ia

5

SllggUESllI9_!: oportunldade de mldle posltlva

å) Lógica e clarezå de exposição;

b) Relevåncia e pertÍnência dos itens âpresentados com å
âtuãção do órgão descrito no exencícío criativo

\ot¿¡åxim¿:øa1ø

O: não âtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medianamente
7 a 8: àtende bem

9 a 10: åtende com excelència

9

SUSo|rESITO 6: Identlflcåção de niscos å lmegen

¿) Lógic¿ e clâreza de exposiçãoj

b) Relevância e pertinênciå dos itens ap¡esentâdos com å
âtuðção do órgão considerado no exercícío criàtivo.

Not¿Náxima:dã1ø
ø: não ãtende

1 â 3: åtpndê ôôû.ô

4 a 6: ãtende mediananente

9 ã 1ø: atende com excelênciâ

7ø

7 å 8i âtende bem

ouEsrro 2: aNÁLrsE DiARra DE ÍvtAGEM Dg coNtEúDo puBlrcaDo Ê,/ou vErcuLADo EM JoNArs E EMrssoRAs
DE TELEVISAO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

a) Lógica e clårezå de exposição;

b) Cl.areza, coñcisão e objetividade dos textosj

c) Relevância e pertinênciâ dos resultådos ãpresentados

Not¿Éárìmå:ø¡15
ø: não atende

1 a 3: âtende muito pouco

4 â 6: àtende pouco

7 ¿ 9: åtende medianamente
10 å 13: ¿tende bem

14 a 15: åtende com excelènciå

15

oUESITO 3: oUALIFICAçÃO DA EOUTPE DE PROFTSSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimetico com båse nas negrâs dos itens 4-Iø e 4.II Nota¡4áxinå:øå5 4,95
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LICITANTE: PARTNERS COI"IUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

IIEI"IBRO DA COMISSÃO: CARLOS BALLADAS

4ø

-.--..,..... l
I

,98 
i

ïoTAt DE PoNToSS:

Ass.

oUESITO 1a pRopoSTA PARA O TErqA DO ÊXERCÍCIO CRIATIVO (ø a 5ø pontos)

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) consistêncla das relações dê causã e efelto e¡tre
e proposta de solução àp¡esêntadâ;

c) Relevånciå dos resultados apresentådos.

Notãiláxime:Aålø

0: nåo atende
1 a f: atende pouco

4 a 6: atende oedianånente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende con excelênciã

5

e clareza dea)

b) Consistência das re1åções de causa e efeito entre

Rê1evåncie

d) Agllidadê e eficácia das nedidãs ãdotadas

Notal'1áxiûa: 0à1ø
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 å 6; atende nedianamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: ãtende con excelência

6

e clareza de

b) Consistènc1ã das rel.ações de causa e efeito entre
e propostð de solução apresentada;

NotàÍáxif,a:øas
' 0: não atende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: âtende bem

3

e clareza dea)

b) Conslstêncl.a das relåções de causa e efeito ent.e desafio e
de

Relevåncla dos resultadosc

ê êficáciå

NotaMáximâ:øa5
ø: não atende

1 a 2; atende pouco

3 a 4i atende bem

5: atende com excêlência

3

a) Lógicå e clã¡ezâ de exposição;

b) Relevåncla e pertinência dos ltens apresentados con â
atuãção do órgão descrito no exercÍcio criåtivo .

NotâMáxim¿:9a10
ø: não etende

4 ã 6: atende nediànañente
7 a 8: ãtende bem

9 â 1ø: atende con excelênci.a

5

â) Lógica e clareza de exposição¡

b) Relevånci.a e pertinêncla dos itens ãpreseñtãdos com a
atuação do órgão considerado no exercicio criativo.

Nota¡4áximâ:0â10
ø: não atende

1 a 3: ãtende Douco

4 å 6: atende medianamente

7 ã 8: atende bem

9 a 10: ãtende coß excelência

5

OUESITO 2: $úLISE DÍARIA DE IÍ{AGEI.I DO COMrEÚDo PuBI.xcADo E/oU vEIGuLADo EM SoNAIs E EI4ISsoRAs
DE TELEì,ISÃO (AneÍoIII) (ø a t5 pontos)

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Cla¡ez¿, concisão e objetlvidade dos textos;

c) Relevåncia e peatinêncla dos result¿dos apresentådos,

NotàMáxioai 0a15
0: não atende

1 a 3: ãtende muito pouco

4 ð 6: ateñde pouco

7 â 9: ãtende mediananente

1ø a 13: ðtendê bêm

14 a 15: àtende con excelència

tø

ouEsITo 3: ouÀLrFlcAcÃo DA E0UIPE DE PROFISSIONAIS (0 a 5 pontos)

Cá1cu1o å¡itlnétlco com bêse nas regr¿s dos itens 4.10 e 4,11 Notal'láxina:øa5 3,98



&
,orB\oE6^bD¡not^ìru

6!,ø5
LICITANTE : PRIDEA COI,IUNICAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: CARLOS BALLADAS

IoTAL DE PoNToSS

OUESITO 1: PROPOSIA PARA O TEfItA DO EXÊRCÍCIO CRIATIVO (ø A 5ø PONTOS)

SgQgEEg_13 Rãcloctnlo.Báslco

ê) Lógicâ e clarezå de exposição;

b) Consistência dâs relåções de causa e efeito entre desãfio
e propostã de solução ¿pnesentadãj

c) Relevãncià dos resultados apresentados.

NotaMáxima:øå1ø

øi não âtende
1 a l: atende pouco

å 6: atende medianåmentê

7 a 8: êtende bem

1ø: atende com excelênciâ

4
8

ggg@EEgj¿: Plano de Ação: Estrãtégra de Relacfonamento cm a illdta

ã) Lógicâ e clãreza de exposi.ção;

b) Consistêncie dâs relaçõês de causa e efeito entre desafio
e proposta de so]ucào âpresentadèi
c) Relevåncia dos resultàdos apresentadosi

d) Aeilidade e eficácia das dedidas adotadas

Notalláxima: ø¿10
ø: não atende

1 a 3: ãtende pouco

4 a 6: atende mediånamente

7 a 8: åtende bem

9 ê 10i âtènde com excelência

a

SUBOITES¡To 3: Plano de Ação: Açöes a sere[ desenvo]vldas pela contratada

å) Lógicâ e clareza de exposição.;

b) Consistèncià das relåções de causa e efeito entre desafio
e Propostà de solução apresentådå;

c) Relevãncia dos result¿dos âpresentådos;
dì ÁtilidãdÞ ê êfi.á.iã dã< ñêdidå< ådôrådr<

NotaÍáxim¡:øa5

ø: não atende
1 a 2: ¿tende pouco

3 å 4: atende bem

5: atende com excelêñcià

4

SlgluEllgl!: Pl¿no de Ação: tlaterlâls a serem produzldos

a) Lógica e c1ârezã de exposição;

b) Consistência d¿s relações de causa e efei.to entre desàfio e
propostã de solução apresentada;
c) qeleváncla dos resultâdos àpresentàdos;
d) Aeilidade e eficácia das medidãs ðdotðdãs

NotàMaxima:ø¿5
0: não àtende

1 a 2: åtende pouco

3 a 4i âtende bem

atende com excelênaia

4

ggUES¡Iq-s: oportunldade de nldla posltlva

â) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevåncia e pertinênciã dos itens åpresentados com a

âtuãção do órgão descaito no exencício criativo

NotaMãximaiS¿I0

ø: não âtende
1 à 3: atendè oouco

4 a 6: atendê mediãnamente
7 a 8r ãtende bem

9 a 1ø: atende com excelència

ó

SUEOITESITO 6¡ ldentlftcaçåo de rlscos. å lnagem

a) Lógicà e clâne¿å de e¡posição;

b) Releváncia e pertinência dos itens apresentådos com a
atuação do órgão considerado no exercício criàtivo. 7 ã 8: atende bem

9 ð 1ø: àtende coñ êxcelénciã

\ota14áxima:ø¿10
ø: não åtende

1 å 3: âtênde oouco

4 a 6: âtende medianâmente 7ø

OUESITO 2: ANÁLISE DÍARIA DE IMAGEI'ì DO CONTEÚDo PUELICADo E/ou vEIcuLADo EM JoNAIS E EMISSoRAS
DE TELEVISÃO (Anexorll) (ø a 15 pontos)

a) Lógicà e clareza de exposição;

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevância e pertínênciå dos resultådos apresentados

\ot¿¡àvima:øà15
ø: não àtende

1 a 3: âtende muito pouco

4 a 6: ¿tende pooco

7 a 9: atende ñediânâmente

1ø â 13: atende bem

14 a 15: atende com excelènciã

L5

ouEsrTo 3: ouALrFrcacÃo DA EourpE DE pRoFrSSrONAIS (ø a 5 pontos)

CáÌcul,o aritimético com base nðs reg.às dos itens 4.7ø e 4,1\ Notalvláxima:øa5 4,ø5
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5ø,88

ouÊsfTo 1: PRoPosTÄ pARA o TEfitA DO EXERCÍCIO CRTATWO (ø a 5ø pontos)

a) LógLca e clarezã de exposlção;

b) Conslstência das relações de qausà e efeito entre desafio
e Proposta de solução ap¡esentadà;

c) Relevâncià dos rêsultados apresentãdos.

Notàiláxinå:øâ14

ø: ñão atende
1 a 3: atende pouco

4 ¿ 6r atende nedianamente

7 å 8i âtende bem

9 a 10: atende com excelência

7

ê c1ãrêzå dea)

b) Consistênciå das relaçðes de cðusð e efelto entre desafio
e de

dos resultados

d) Agilidãde e e+icácia dðs medidas adotadâs.

Notal4áxima: øa1ø
ø: não atende

1 â 3¡ atende pouco

4 a 6: atende mediananente

7 a 8: atende bem
9 â 1ø: atende com excelência

7

e clàreza de

b) Coñsistênciå dãs ¡elãções de causa e efeito entre desafio
e proposta de solução apresentâdãi

Notå¡4áxlma:øa5

ø: não ãtênde
1 a 2: atende pouco

I a 4: atendê bên

4

â) Lógicð e clareza de exposição;

b) Consistêncla dâs relações de causâ e efeito entre desaflo e

resultados
e eficácia das medidâs ådotedes

Notafáximai0as
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 ã 4: atende bem

3

a) Lógica ê clâreza de exposiçãoi

b) Relevância ê pe.tlnência dos itens ãpresentados com a
atuãção do órgão descrito no exercicio c.iativo

Notaüáximà:øe10
0i ñão âtende

1 â 3: ðtende Douco

4 a 6: atende nedlanam€nte
7 â 8: âtende bem

9 â 1ø: atende com excelência

7

a) Lógicð e clareza de exposição;

b) Relevåncla e pertinêncla dos ltens apresentados con a
êtuação do órgåo considerådo no exerclcio criðtivo.

Notàffáxima:øa10
0: nâo etende

1 â 3: âtende Douco

4 a 6: atende mediananente

7 â 8: atende bem

9 a 1øl atende com excelència

8

OUESITO 2: AT.IÃLISE DÍARIA DE IÍ'IAGÊI'I DO CoTITEÚDo PUBLTCADo E/oU vEIcuLADo Ef'I JoNArs E EMIssoRAs
DE ÍÉLEWSÃO (Ánexotll) (ø a 1.5 pontos)

a) LógLcã e clareza de exposição;

b) clâreza, concisåo e objetividade dos textos;

c) Relevânclã e pe¡tlnénci¿ dos resultados ðpresentados.

NotaÍáximð:øã15
ør não atende

1 a 3i åtênde muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: åtende mediânãmente

14 a 15: atende con excelênc1â

11

ouEsITo 3: oUALIFTCACÂÓ DA EOUIPE pE PROFISSIONAIS (O ä 5 pontos)

Cálculo aritimético con base nås reg¡as dos ltens 4,1ø e 4.11 ñotaMáxlma:øas 3,88


