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TOTAL DE

Ass

57,62
LICITANTE: APPROACH COM. INTEGRADA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO S PINTO

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Conslstência das relações de cãusã e efeito entre
desaflo e proposta de sol.ução apresentada;

c) Relevåncla dos resultados apresentados.

Notaf.láxl.ma:0a10

0: não atende
1 a 3: atende pouco

7 a 8¡ atende ben
9 a 1ø: atende com

excalêncla

4 a 6: atende
a,øø

a) LóÊlca e cla¡eza de exposlção;

de causa e efelto entre
dê

das

Relevânc1a dos resultados

d) Agllidãde e eflcácla das nedidas adotadas.

4

l¡otaüáx1ma: øa1ø
0: ¡ão atende

1 ã 3: ãtende pouco

6: atende ñedlanaßente

7 a 8: âtende ben
9 a 1ø: atende com

a'@

a) Lóglca e cl.areza de exposlção.i

b) Consistência dãs relâcões de causa e efelto ent¡e
desaflo e p.oposta de solução apresentadaj

c) Releváncla dos resultados

d) Aglli.dade e eficácfa dãs Eedldãs adotadas.

ilotaüáxima:øã5

ø: não âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5,øø

a) Lóglca e clareza de exposlçãoi

b) Consistência dãs rêlâções de c¿usa e efelto eñtre desaflo
e de

c) Rel.evâncla dos resultados apaesêntados;

d) Âgtudade e eficácIð das nedi.das adotadas

Nota¡áx1ña:0â5

0: não åtende
I a 2: atende pouco

3 a 4: atende beú

atende coñ excelência

4,øø

a) Ló8i.a e clðreza de exposlção;

b) Relevância e pertlnência dos Ltens apresentados con a
atuâçào do ór8ão descrlto no exeacfclo crlãtlvo .

Notafiáxima:0ã1ø
ø: não ãtende

4 a 6: atendê medlanamente
7 â 8: atende bem

9 a 1ø: atende coil

a,øø

a) Ló8i.ca e clareza de exposição;

b) Relevâncla e pertlnència dos ltens âpresentados coñ ð
atuãção do ó.9ão considêrâdo no exe.cÍclo crlâtivo.

4 a 6: ateñdè medienãñentê

7 ð 8: atende bem

9 a 10: atênde com

Nota¡láxlma:oe10
8: não ãtende

1 â l. âfôñdô ãôI.ô

a,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Clâ.eza, concisão e obJetividade dos textos;

c) Relevåncia e pertinência dos .esultâdos epaesentados.

ñotaüáxina:øâ15
0: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6¡ ate¡de pouco

7 a 9: atende medlãnâñentê

14 a 15: atende con
ÊxceIênc1â

t2,øø

Cál.culo aritif,ético cofi bâse nas aegras dos itens 4.10 e 4.11 Notailáxlma:0âS 4,62
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LICIT/INTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA.

MEMERO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO S PINTO

TOTAL DÊ

Ass

49,t6

a) Ló8icâ e clareza de exposlção;

b) Conslstêrclâ des retações de causã e efelto ent.e
desaflo e proposta de solução ãpresentadai

c) Relevåncla dos resultãdos âpresentados.

4

Notâtláxlña:0a10

7 a 8t atende beñ
9 a 10¡ atende cofr

excelêncl.a

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

7,øø

ã) Lógica e clãreza de exposição;

dê câusã e efelto entrê
dê

das

Relevånclâ dos resultados

d) Agtudade e eflcácla das nedldas adotâdas

Notåüáxlña:0a10
0¡ não atende

1 ã 3: atende pouco

4 ã 6r atende medl.anañente

7 a 8: atênde beil
9 a 10: atende com

8,øø

a) Lóglcã e clarcza de exposlção¡

b) Co¡slstêncla das relações de cãusa e efei.to ent.e
desafio e p¡oposta de solução ap¡esentãdai

c) Relevåncla dos resultados ãpresentados;

d) Aglltdade e eflcácl,a das medtdas adotadâs

Notafiáxlña:øa5

ø: não atende
1 a 2: atènde pouco

3 a 4: atende beú

5: atende com excelÈncle

3,øø

a) Lóg1ca e clarezð de exposlçãoi

b) Consfstèncla das relações de causa e efeito ent.e desaflo
e

c) Relevâncla dos resultãdos ãp¡eseñtados;

d) Agiltdade e eflcácLa das ßedidas adotadas

ilotallárlmâ:0a5

9: não atende
1 a 2: atende pouco

3 à 4: atende bo
5l atendê con excelèncle

4,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Selevåncia e pe¡tlnêncla dos ltens apresentados coñ ã
atuâção do ó¡gão desc.Lto no exercfclo crtatlvo .

9 a 10: atende con

ilotalláxlmâ:Oa1ø
9: nåo atende

1 a 3: âtende oouco

4 a 6: ãtende ñediânânênte
7 a 8: atende bem

6,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevåncia ê pe¡tinênci.a dos ltens âpaesentados con a
atuãção do órgão constderado ro exercfcio crtativo.

4 a 6: atende nedlðnãñente

Notailáxlma:0a10
ø: não atende

1 â ¡. ât.ñda m".ô

7 ã 8: âtende bem
9 â 1ø¡ atende coñ

7,øø

a) Lógtca e clareza de exposlçãoi

b) Clareza, conci.são e objetlvldade dos tertos;

c) Relevåncia e pertlnêncl.a dos aesultados âpresentados.

l'¡otailáxlna:0a15
ø: não ãtende

1 a 3i atende multo pouco

4 a 6¡ atende pouco

7 a 9: atende ñedlanaúente

10 a 13: atende beû

14 â 15: ate¡de coñ
excelênc1ð

Lø,øø

Cálculo åritldtl.co cofr bage nas aegras dos itens 4.10 e 4.11 Not¿üáxlfia:øas 4,16
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LICITANTE: C A DA SILVA - TRIo

Í'IE¡IBRO DA COMIssÀO: ADRIANA CALVO S PI¡ITO

TOTAL DÉ

Ass. :

54,48

a) Lóglc¡ e clareza de exposiçãoi

b) Conslstência das relaçõês de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução ãpresentada;

c) Relevâncla dos resultados apresentados.

ilotatáxlña:0a1â

øl não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medla¡adente

7 a 8: ãtende ben
9 a 10: atende coß

excelênclð

6,øø

a) Lógl.ca e clã.eza de exposlção;

b) Co¡slstèncla das relações de causa e efelto ent.e
desãflo e de

Relevåncla do5 îesultados

d) Agtudade e eflcácia dãs nedldãs adotadas

l¡otalláxlne: øa10
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6¡ atende ñedlananente
7 a 8: atende beñ

9 a 1ø: atende com

7'@

e clareza de

b) Consistêncla das relações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) Relevåncla dos resultados ap.esentados;

d) Agiudade e eflçáclâ das nedldas adotadas

Ì{otaüáx1fia:0ã5

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: ãtende bem

5: ãteñdê con excelÊncie

s,øø

a) Ló81ca e <lareza de exposlção;

b) Conslstèncla das relações de causa e efelto entre desaflo
de sol.ução

c) Relevânclã dos aesultãdos apaesentadosi

d) Agludade e eflcácla das ædldas adotadas.

¡l,otailãxim¡:øaS

A: ¡ão atende
1 â 2¡ atende pouco

3 a 4: atênde bem

5: atende (on excelêncla

3,øø

ð) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevância e pe.tlnênc1a dos ltens ap¡esentãdo5 coñ a
âtùação do órgão descrito no exe¡cfclo crl¿tivo .

4 a 6: atende

Notaüáxha:øä10
ø: não atende

1 ã 3: etendê ôôucô

7 a 8: atendê ben

9 a 1A: âtêñdÞ (om

a,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevåncla e pertlnêncla dos ltens ãp¡esentãdos coû a
atùãção do órgão considerado no exe.clclo c.iatfvo,

4 a 6: ãtende medianãmente

Notâl{áxime: AalA
0: não ãtende

I â ?. ¡tañ¡a 
^â¡.^

7 a 8: âtende bem
9 e 19: atendê coñ

a,øø

a) Lógr.cô ê clârez¿ de exposfcão;

b) clã¡eza, conclsão e objetlvldade dos textos;

c) nelevåncl.a e pe¡tlnência dos resúltãdos apresentados,

Notaüáxiûã:0â15
0: não atende

1 a 3: atende ûuito pouco

4 â 6: àtende pouco

7 a 9: atende ñedl.ãnãñente

1ø a 13: ãtende bem

14 ã 15: atende coD
excelèncla

L},øø

Cálculo aritinétlco coû base nãs regras dos ltens 4.1O e 4.11 4,44



n
ffi8fuÚÉre

.ÍBg{æ
x¡ñüdlo

LICITAT.ITE: FATOR F INTELIGENCIA EI'I CO¡iIUNICAçÃO LIDA.

I'IEI,IBRO DA COI4ISSÃO: ADRIANA CALVO 5 PINTO

TOTAL DE

Ass.

56,ø9

a) Lógtca e clareza de exposlção;

b) Consisténcla das relaçõês de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apaesentada;

c) Relevån(la dos resultados ãpresentados.

¡lote¡lá*imâ:øa1e

ø: nåo atende
1 a 3¡ atende pouco

ã 6: atende fiedleneñentê

7 a 8: atende ben
9 ã 10: âtende coD

excelência

7,øø

a) Ló81ca e clarezâ de exposlçãoi

b) Conslstência das relações de causa e efelto entre

d) agtlldade e eficácla das nedldas adotðdas,

[otaitáxlma: øa10
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 å 6: âtende nêdlånemente

7 a 8¡ atende be0
9 a 1ø: atende <om

a,øø

b) Conslsténcla das relações de causa e efelto entre
desaflo e propostð de solução apresentådai

Relêvånciâ dos resultados âprêsêntados;

d) Agilidade e eflcácLa das medidas ðdotadas.

Notal.lárlDe¡0a5

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 â 4: atende ben

5¡ ðtende con êrcelêñciâ

3,øø

a) Lóglca e clareza de exporlçáo;

b) Consl.stêncla dãs relaçôes de câusã e efelto ent¡e desaflo

c) Relevånciã dor resultados

Nota!'láxlña:øâS

0l não atende
1 a 2: ât€¡de pouco

3 ã 4: atende bem

5¡ atende com excelêncla

4,øø

a) Lóg1câ e clareza de exposi.ção;

b) Releváncia e pertlnêncl.a dos Ltens apresentados com a
atùãção do órgão desc.lto no exerclcio c¡iðtlvo .

9 a 1ø: atende com

ilotalláxLfia:øa10
0: não atende

1 â 3: ¿tende muco

4 a 6: atende ûedianåmentê
7 ¿ 8: ãtêndê bêm

9,øø

a) Lóg1ca e clareza de exposlçåo;

b) Relevåncla e pe.tinêncla dos ltens ãpresentados coû a
at!âção do ó.gão consldê¡ado no exercfcio cr1ãtlvo.

4 a 6: atende nedlanañente

Notat{áxiDa:0a1ø
ø: rão atende

t â ?. âfôñdâ .ñ'r.^

7 a 8: ãtende beñ
9 a 10: atende cd

9,@

a) Lógtca e clareza de exposlção;

b) Clareza, conclsão e objetivl.dade dos textos;

c) Rêlevåncta e pertlnência dos resultados apresêntðdos,

Notafiáxiñâ:0a15
0: não ðtende

1 a 3: atende ûuito polco

4 a 6: ðtende pouco

7 â 9: atende redlãnâhente

10 a 13: atende ben

14 a 15i atende con
excelència

t2,øø

Cálculo arltlnétl.co com base îas regras dos ltens 4.1ø e 4,11 Notat'láxima:øas 4,ø9
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LICITANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

MEMBRO OA COMISSÃO: ADRIANA CALVO S PINTO

TOTAL DE

Ass. :

0t EsiTo 1: ÞRoPosTA PAnA 0 fEt¡tA DO EXERCÉCIO CRIATWO (ø a 5ø pontos)

a) Lógica e c1a¡e¿a de exposição;

b) Conslstênc1a das reLãções de causa e efeito entre
desefio e paoposta de solução epresentade;

c) Relevånctâ dos resúltedos apresentados.

Notâüáx1ma:aa1ø

6: não atende
1 ã 3: âtende pouco

e 6: atende oediênânente

7 â 8: etende ben

7ø,øø

a) LóBicå e clereze de exposlçåo;

b) Conslstêncla das relações de causà e efeito ent.e
e de soLucão

Rei.evånciâ do9 resultedos âpresentados;

d) Agilidede e eficáciâ das rêdldãs êdotadas

NotaMáxine: 0e1ø

€: nåo âtende
1 e 3: etende pouco

4 â 6: ãtende nedianañente
7 a 8: atende ben
9 â 1ø: àtende .om

7ø,øø

e clareza de exposlção;a)

b) Consistència das relações de cãusa e efeito entre
desafio e p.oposte de solução âpresentadã;

c) Relevåncia dos resultâdos âpresentâdos;

d) Agtlidade e êficá(ie das hedl.das adotãdas

llotal.láximâ:ød5

0: não atendê
1 a 2: âtende pouco

3 ã 4: ateñde bem

5: atende coh excêlènciã

s,øø

e) Lógica e clåreza de exposição;

b) ConsLstêncla dâs relações de causa e êfelto entre desefio
e de

c) Relevåncia dos aesultados apresentados;

d) Agilidade e eficácie de9 ñedidðs adotãdas,

NotaMáximâ:øas

ø: não atende
1 e 2: atende pouao

3 a 4: âtêñde bem

5: atende con excelêncie

5,øø

a) Lógicã e clârezã de exposição;

b) Relevância e pertinênci.â dos j.tens apresentedos com ã
àtuaÇão do óngão descaito no exercfcio criativo

Notafráxine:øã10
ø: não åtêndê

1 a li atende oouco

4 e 6: atende nedianamente
7 ð 8: atende bem

9 e 1A: atende com

excelènciå

7ø,øø

a) Lógica e cIãre¿â de exposlção;

b) Relevâncie e pertlnênciã dos itens apresentados com a
atuãção do órBão considerãdo no exerclcio criativo.

NotãHáxima:¿a1ø
ø: nào âtende

4 a 6¡ atende nedlânamente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende con

7ø,øø

(ø a 15 pontos)

a) Lógtcâ e clareza de exposlção;

b) Clare¿a, conclsão e objetividade do5 textos,

c) Releváncia e pertinêncj.â dos resultðdos apresentâdos

NotaMáxima:øa15
0: não atende

1 a 3: atende muito pouca

4 a 6: åtende pouco

7 a 9: âtende oedianamente

1ø ã 13: atende bem

14 a 15: atende com

excelènc1ê

75,øø

OUESITO 3! OUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIO''¡AIS (ø ã 5 PONTOS)

Cálculo ¿rltl.nético com bâse nås regras dos j.tens 4.10 e 4.11 Notãüáxima:øas 5,øø
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LTCITANTE: IN PRESS ASS. IMP. E COM.ÉSIR. LTDA.

IVIEIIERO DA COMISSÃOI ADRIANA CALVO S PINTO

TOTAL DE

Ass.

58,79

a) Lóglca e clareza de exposl,ção,

b) consl,stêncla das relações de causa e efelto ert.e
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) nelevåncia dos resultados apresentados

excelêncle

Notalláxln¡:6å19

ø: não atende
1 a 3i atende pouco

a 6: ate¡de medlanamente

7 a 8: atende ben

a,øø

a) Lóglca e cl.areza de exposlção;

b) Consistênclã dãs relações de causa e efeito ent.e

Relêvåncla dos ¡êgultâdos

d) Agtlfdâde e effcáclã das nedldas adotadas,

ilotatláxlmã:0a1ø
0: nâo atende

1 a 3: ãteñde pouco

4 a 6: atende nedianatrente

7 a 8: atende ben
I a 1ø: âtende coñ

9,øø

a) Lóglca e cl.areza de exposlçåo;

b) Conslstêncta dãs.elações de causa e efeito ent¡e
desaflo e proposta de solução ãp.esentada;

c) Relevåncla dos res!ltados apresentadosj

d) Agiudãde e eficácia das f,edidas adotadas.

btãfláxlñe:Oâç
0: não atende

1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: ate¡de con excelêncla

s,øø

a) Ló81€a e clareza de exposlção;

b) Conslstência das relações de causa e efeito ent¡e desaflo
e de

Relevåncia dos resultados apresentados;

e eflcåc1ã dâs redfdes edotãdãsd)

ilotanáxlña¡0aS

0: não ateñde
1 a 2: atende pouco

3 â ¿: etende beñ

5: atende com excelência

5,øø

a) LógLca e clâ¡eza de exposição;

b) Relevâncla e pertlnência dos ltens ap¡esentâdos com a
atuãção do d¡gão descrito no exercfclo c¡latlvo .

Notatláxlña:0a19
0: não atende

4 a 6: atende ßedianaßente
7 a 8¡ atende beft

9 a 1ø: âteñdê com

7r@

a) LóElca e cla.ez¿ de exposlçãoi

b) Relevåncia e pe¡tlnência dos itens ¿p¡esentados con a
atuação do órgão consLderado no exe¡cfclo crj.ativo.

0: ¡ão atende
1 â 1' âtêñdâ ñôI.ô

4 a 6: atende nêdienâmente

7 a 8! atende ben
9 a 10: atende con

a,øø

a) Lógica e clâ.ezâ de exposição;

b) Cla¡eza, conclsão e objetividade dos teftos;

c) Relevånala e pertlnênciâ dog resultados aprêsertâdos.

NotãÍáxl.ra:ea15
ø: nåo atende

1 ã 3: atende nuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende ñedlânameñte

14 a 15: atende con
exce¡.êncla

72,øø

CáIculo arltlnético com båse nas .êg¡ãs dos ltens 4.1ø e 4.11 Notâùláxina:øàS 4,79
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LICITANTE: PARTNERS COI4UNICAçÂO INTEGRADA LTDA.

MEI',IBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO S PINTO

TOTAL DE

Ass

53,ø5

a) Lógicã e clarezð de exposl.çãoi

b) Conslstência dãs ¡elações de caùsa ê efeito entre
desafl.o e proposta de solução ap¡esentadaj

c) ßel.evâncla dos resultados apresentados.

Notâfláxfmâ:eã1ø

0: não atende
1 a 3i atende pouco

4 a 6: atende nedlanamente

7 â 8: etende beñ
9 a 1ø: atendê com

excelëncta

a,øø

a) Ló8tca e clã.eza de exposlção;

b) conststêncla das relações de causa e efeLto entre
e de

Relevåncia dos resultados

d) Agllldade e eficáclã das medldas adotðdâs

l¡otal.láxtúa:0ð10
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 ã 6: ate¡de medlanameñte

7 å 8: àteñde bêñ
9 ã 10: etênde com

7,øø

e clareza de exposiçãoi

b) Consistêncla das aê1ações de causâ e efeito entre
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) Relevâncla dos resultados ap¡esentadosi

d) Agilldade e eficácla dãs ñedldãs adotadas.

¡¡otâl'láxima:øa5

0: não atendê
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende beh

5: atende con êxcêlênciã

3,øø

a) LóElca e cla.eza de exposlção;

b) conslstència das ¡elações de causa e efelto entre desaflo
e de

Rel,evåncl.a dos aesultados aÞrese¡tados;

e eficáclâ das medLdas adotâd¡s

Notatláxima:0a5

0: não ãtende
1 a 2: ãtende pouco

3 â 4: atende bêñ

5: atende coú excelêncta

4,øø

a) Légtca e clareza de expoglção;

b) Relevåncia e pe.tlnènci.a dos ltens apresentãdos coñ a
atùâção do órgão descrl,to no exerclclo c.lâtlvo .

9 a 1ør atende coñ

Notatáxl.ma:øa1ø
0: não ðtende

1 a 3: âteñde oouco

4 a 6: atende nedtanamente
7 a 8: atende bem

9,øø

a) LóBtcâ ê cl,â.êza de exposlçãoi

b) Relevâncla e pertinêncla dos itens apresentados com a
âtuação do órgão considerðdo no exe¡clcio crlatlvo.

4 a 6: atende ñedlañanente

NotaMáxlñai0a19
ø¡ não atende

1 ¡ 1. âtândâ ñ^|.^

7 a 8: atende bm
9 a 1ø: âtende con

7,øø

ã) Lóglca e clðreza de exposição¡

b) Cla.eza, conclsão e objetivldade dos textos;

c) Relevância e pertlnéncia dos aesultados ãpresentados

Notal¡láxina:øa15
ø: nåo atende

1 a 3i ¿tende nutto pouco

4 ã 6: âtende pouco

7 a 9: atende medi.anamente

1ø â 13: àtende bêm

14 a 15: atende com

excelêncla

rr,øø

Cálculo ãattiñético com base nâs reg.as dos ltêns 4.10 e 4.11 Not¡iláxiña:øâ5 4,øS
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56,46
L¡CITANTE: PRIDEA COMUNICAçÂO LTDA.

I4EMBRO ÐA COMISSÃO: ADRIANA CALVO S PINTO

TOTAL DÉ

Ass.

a) Lóg1ca e clareza de exposlção;

b) Conslstênclð das rel.ãções de causa e efelto entre
desaflo e p¡oposta de solução ãpresentadå;

c) Relevância dos resultados apresentados.

êxcêlêncle

0: não atende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende nedlanamente

7 a 8: âtendè bem

a!øø

a) Lógica e cla¡ezã de exposLcão;

b) conslstência das relãçôes de catsa e efei.to e¡tre
e de

d) AgLlldade e eflcáclô das ñedldas ãdotadas.

Notailáxlnå:0a1ø
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedlânùente
7 a 8: atende bem

9 a tø: atende coñ

9,@

a) Lógica e cla.eza de

b) Conslstêncla das ¡elâções de cäusa e efeito entre
desâflo e proposta de soLução apresentãda;

c) Relevåncla dos resultados ap¡esentãdosi

d) AglLLdade e eflcácla das medldas adotadas

Notaíáxlhâ:0as

ø: não atende
I a 2: ãtende pouco

3 ã 4¡ atende bem

5¡ atende com excelêncla

3,øø

a) Lógfca e cla.ezã de exposlção;

b) conslsténcla das ¡elações de causa e efel.to entre desaflo
ê

c) Relevånciã dos .esultados apresentâdo9i

d) Agtl.ldade e eflcácla das medidãs ãdotadas,

Íota¡láxI[a¡0ã5
ø: não atende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5i atende cod excelêncla

5,øø

a) Ló8icâ e cl.reza de exposição;

b) Relevåncla e pertlnêncl¡ dos itens apresentados coñ â
atuação do ó.9ão descrlto no exercfclo criativo .

ilotã¡táxlna:9a10
ø: não atende

1 ã 3: âtêndÞ Dôuco

4 a 6: atende ñedl,ãnarcnte 8,øø

a) Lógica e clareza de expo5ição;

b) Relevância e pe¡ti¡è¡clâ dos Ltens apresentãdos com a
atuação do ó.gão conslderado no exê¡cfclo c.iatfvo.

4 a 6: atende medlãnamente

Ì{otal'láxlna:0a1ø
0: não ãtende

1 â t. âtôndô ññI.ô

7 a 8: ètende bem

9 e 1ø: atende con

a,øø

â) Lógica e cla¡eza de exposlção;

b) Clareza, concisão e objetividade dos textosj

c) Relevåncia e pertlnênc1ã dos resultados ãp¡esentados.

Notalláxlnâ:oa15
øl não ãtende

1 â 3: åtende multo pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: ðtende ûedianañente

1ø ¿ 13: àtende bêñ

14 a 15i atende con
excelència

Lr,øø

CálcuÌo âritif,ético con bãse nas regras dos itens 4.10 e 4.U 4,46


