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LICITANTE: A4 HOLOFOTE COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

I4EMBRO DA COI.IISSÃO: ADRIANA

68,99
TOTAL OE

Ass

a) Ló8ice e claae¿a de exposição;

b) Consistência cla5 releções de c¿use e efêlto entne
dêsaflo e proposta de solução apresentede;

c) Relevâncla dos resu¡.tados ¿presentados.

1øNote Máximã: ø å

0: não âtende
1 a 3: âteñde pouco

a 6: ãtende medienañênte

7 à 8: atende bem
9 e 1e: atende com

excelência

7ø,øø

å) Lógicà e clâreze de êxposição;

b) Congistênciâ das rel.ãções de causa e efeito ent.e
de

Relevåncia dos resultâdos

d) Agilidade e eflcácie das nedldas edotadas

NotaMáxime: øa1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedianenente
7 a 8: åteñde bom

9 ã 1ø: atende com

7ø,øø

a) Lógice e cLa.ezâ de exposlcão;

b) conslstêncie dãs relações de causa e efeito entre
desefio e p.opostà de solução apaesentade;

c) Relevânc1â dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eficácla des oedtdas adotadas

Notaüáxlña:øas

ø: não atende
1 a 2: etende pouco

3 a 4: etende bem

5: atende com excelêncla

5,øø

a) Lóticå e clare2ð de exposlção;

b) consistênci¿ des relâçõês de causa e efeito entre desâfio
de

c) Re1evânciâ dos resultados ðpresentados

d) Agilidade e eficácia dãs medldas ãdotadâs

NotaMáxifiã:øa5

ø: não atende
1 â 2: åtende pouco

3 a 4: ãtende bem

5i atende con excelênc1â

5,øø

ã) Lógice e cl.â.e¿a de exposlcåo;

b) Relevânciã e pertinênclà dos itens ãpnesentados con ã
âtueção do órgão descrlto no exe¡cicio criativo

9 â 10: âtendê côm

NotãMáxina:€e10
0: não ¿tende

1 a l: âtende oouco

4 a 6: etende mediånemente
7 ã a: åtendê bêñ

Lø,øø

a) Lóglce e claaezâ de exposlcão;

b) Releváncj.ã e pertinèncla dos itens ðpresentâdos com à
ãtuação do órgão conside.edo no exercÍclo crietivo.

4 a 6: etende medienânente

Notailáxina:Aa1ø
ø: não âtendÊ

1 : l. âtÁñdÞ ñ^¡r.^

7 ã 8: atende ben
9 ¿ 10: atende com

7ø,øø

a 15 pontos)

â) LóÉicå e cl.areza de exposj.ção;

b) Cl¿reze, conclsão e objetividede dos textos;

c) Releván<1a e pentinência dos .esul.tðdos epresentados.

NotaMáximã:øa15
ø: não åtende

1 ã 3: ðtende multo pouco

4 a 6: atende pouco

7 ä 9: atende medianamente

1ø e 13: âtende bem

14 a 15: âtende com

excelênciâ

75,øø

ouEsITo 3: OUALIFICACÃO DA EOtXpE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cál.culo aritimético com bãse nas regras dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáxlma:øa5 3,99
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ÍOTAL DE

Ass.

i

56,54
LICITANTE: APPROACH COM. INTEGRADA LTDA.

I'IEMBRO DA COI'IISSÃO: ADRTANA

a) Lóglca e cl.ãreza de exposição;

b) consistêncla das relações de ceusâ e efeito entre
desefio e pnoposta de solução ap¡êsentada;

c) Relêvância dos resultados âpresentados.

NotâÍáxime:0a10

ø: não etende
1 ã 3: atende pouco

4 ã 6: atende medlaneñente

7 a 8: âtende ben
9 e 1ø: ãt€ndÞ côm

excel.ênciã

7 ,øø

â) Ló8ica e clareza de exposlção;

b) Consistêncie das relâções de cãusa e efeito entre
desaflo e

Relevåncia dos nesultados ãpresentedos;

d) Âgilldade ê eflcácie das ûedidas ãdotades

Notailáxime: 0a10

ø: não atende
1 ¿ 3: atende pouco

4 e 6: âtende mediânanente

7 a 8: ãtende beû
9 å 1ø: atende com

7 ,øø

â) LóEice e clãneza de

b) Conslstênciã des relâCôes de causa e efej.to entre
desefio e propostâ de solução apresentãda;

c) Rêlevân<ie dos resultâdos apresentados;

d) Agili.dade e eficácia das medldas ãdotades

NotaMáximã:0ãS

0: não atende
1 e 2: atende pouco

3 a 4: etende ben

5: ¿tende com excelèncie

5,øø

a) Lógica e cl.a.ezâ de exposlção;

b) ConsistêncÍa das relãções de causê e efeito entre desâfio
e de

c) Relevâncla dos rêsultedos apresentados;

d) Aeilidade e eflcáclã d¿s medldas adotadas

Notâiláximå:øâ5

0: não ¿tende
1 e 2: etende pouco

I a 4: atende beñ

5: âtende com êxcelêncie

4,øø

e) Ló8icã e clareze de exposição;

b) Relevâncie e pertlnêncla dos itens äpresentedos com a
atueçâo do órgão descrlto ño exercÍcio criatlvo .

NotâMáximã:øâ1ø
0: não ètende

1 a 3: åtende oouco

4 ð 6: etende ûedlãnamente
7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtende .om

a,øø

â) Lógj.ca e clerezã de exposição;

b) Relevånciâ e pertlnência dos ìtens apresentãdos com a
atueção do órgão considenãdo no exercÍcio criativo,

NotaHáxime:øa1ø
0: ñão ãtÊnde

1 : l. ãtêñda ô^[.ñ

4 a 6: ðtende nediånanente

7 a 8: atende beh
9 â 1ø: åtendê coñ

9,øø

â) LóCica e clêreza de exposição;

b) Clane¿a, concisão e objetividàde dos textos;

c) ReÌevåncia e pertinêñciã dos resultedos apresentados,

NotaMáximã:øâ15
øi não atende

1 a 3: atende nulto pouco

4 å 6: âtende pouco

7 ð 9: atende medlanamente

1ø à 13: ätendÊ bêm

14 a 15: åtende com
excelèn.iã

12,øø

ouÉsrTo 3¡ oUALIFTCACÃO pA ÊOUtpE pE PROFISSIONATS (ø a 5 pontos)

Cál.culo aritinético com base nãs regras dos iteñs 4.19 e 4.11 NotâMáxi.mà:0aS 4,54
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47,74
LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COFIUNICAçÃO LTOA.

MEI4BRO DA COI'|ISSÃO ADRIANA

TOTAL DE

Ass. :

a) LóBica e cl¿reze de exposlção;

b) Conslstèncie das aêlações de causâ e efeito entne
desêflo e proposta dê sol.ução åp.esentada;

c) ReLevåncia dos resultados epresentados.

Notåiláx1ma:øe10

0: não etende
1 e 3i ãtende pouco

4 â 6: atende nedlanðmente

7 ð 8: ãtende bem
9 ð 18: atende con

exceLéncia

6,øø

a) !ó81câ e clareze de expogição;

de
das ¡elações de causâ e efeito entre

Relevåncia dos resultados

d) Agilidade e eficácie das nedidas ãdotadas.

NotaMáxima: 0a1ø

0: não etende
1 e 3: atende pouco

4 a 6: etende nedlånemente

7 a 8: atende bem

9 a 10: ateñde com

7 ,øø

e clareza dê exposição;

b) Conslstêncie das.elações de câuså e efeito entre
desafio e proposta de sol.ução apresentada;

c) Relevâncla dos resultados åpresentados;

d) A8ilidade e eficácie das nedidas edotådas.

Notaüáxiña:0as

0: não åtende
1 ¿ 2: atende pouco

3 a 4i âtende ben

5i atende con excelênciâ

4,øø

â) Lógice e clarezã de exposlção;

b) ConsistêncÍa das relÐções de causå e efeito entre desafio
de solução

c) Releváncia dos .esultâdos epresentados;

d) AgiLldadÊ e eficácla das medidas adotedes.

Notaffáxima:6â5

0: não etende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: åtende bem

5: âtende (oñ excelênci,â

4,øø

å) Lóglcã e cIâ.eza de exposição;

b) Relevância e peftinência dos itens apresentedos con a
atuação do ó.9ão descrlto no exercfcio criatlvo

9 a 1ø: ãtende com

NotaMáxlmå:øa1ø
O: não atende

1 ã ?i ¿tende oouco

4 a 6: etende mediananente
7 e 8i âtende ben

6,øø

a) Lógica e clãreza de exposição;

b) Relevåncia e pe.t1nênciå dos ltens apresentados com e
atueção do órgão conslderado no exerclcio cniâtlvo.

4 e 6: atende mediånâmentÊ

7 a 8: atende ben
9 â 1ø: ¿tende com

Notãffáximâ:Aa1ø
ø: não atende

1 ¡ 1. rtañdÞ ñ^I.^

6,øø

e) LóEica e clåreza de exposlção;

b) Clarezã, conclsão e objetlvidade dos textos;

c) Relevånc1a e pertinênc1ã dos resultãdos apresentâdo9.

Notâiláxlne:øs19
ø: não ãtende

1 ð 3: etende nuito pouco

4 â 6: atende pouco

7 å 9: ãteñde nedianañente

1ø â 13: etende bem

14 â 15: åtende com

excelênclâ

Lø,øø

ouEsITo 3: ouallFrcacÃo oA ÉourpE DE pRoFISSrOilArS (ø a 5 pontos)

Cálcu]o aritimétlco coo base nas regras dos itens 4.1¿ e 4.11 Notâüáxima:Oa5 4,14
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LICITANTE: C A 0A SILVA - TRIO

IiIEI'1BRO DA COMISSÃO: ADRIANA

TOTAL DE

Ass

a) Lógice e clareza de exposj.ção;

b) Consistêncla dâs relações de causa e efeito entae
desefio e propostâ de soluçåo apresent¿da;

c) Relevåncià dos resultados epresentados

NoteMáxina:øa10

øl não ãtende
1 e 3: atende pouco

â 6; âtende medÍenãmentp

7 a 8: atende bem

9 a 13: atende com

excelência

7 ,øø

a) LóElca e clareza de exposição;

b) Consistè¡ciå das relãções de causa e efeito entae
desafio e de

Relevância dos nêsultâdos

d) Agilidade e eficáciã des ñedidas adotadas

Notaüáxima: øâ10
0: não ateñde

1 e 3: atende pouco

4 a 6: ãtende nedlanenente
7 a 8: atende befr
9 e 1ø: âtend€ côm

a,øø

e) Lógica e clareze de exposição;

b) Conslstência das rel.aCões de causa e efelto entre
desãflo e prcposta de solução åpresentadaj

c) Relevância dos resultados epresentados;

d) Agllidade e eflcácl.a das medidas adotadas

NotaMáximå:øâ5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtende bem

5: ¿tende com excelênc1â

4,øø

a) LóEica e clareza de exposição;

b) Conslstència des relaçõês de ceusa e efêlto ent.e desâflo
e de

c) Relevâncla dos resultedos ap.esentados;

d) Atilidade e eficácia dãs nedldãs adotãdes.

NotaMáxiñe:âa5

ø: não atende
1 a 2: etende pouco

3 â 4: ¿tende ben

5: atende con excelênciã

4,øø

a) Ló8ice e cÌaaeza de exposiçào;

b) Relevåncia e pertlnência dos iteng åpresentedos cofr a
atuação do ó.9ão descrito no e¡erclcio crietlvo

9 a 1ø: atênde con

Notaüáxlma:øa10
ø: não atende

1 å 3: ãtende Douco

4 a 6: âtende medi.anafiênte
7 e 8: âtende bem

6,øø

â) Lógica e clareza de exposlCão;

b) Relevânciâ e perti.nência dos ltens apresentådos com a
atuação do ón8ão consideredo no exercicio crlâtivo.

4 a 6: åtende ßedIànàmente

7 â 8: atende bem
9 å 19: åtende com

excelênc1â

NotâMáxina:øe1A
ø: não atende

1 â l. âf.niÂ ññÍ.^

6,øø

e) LóBica e cle.eza de exposição;

b) C¡.areza, concisâo e objetividede dos textos;

c) Relevâncie e pertlnênciã dor resultados epresentados.

NotaMáxime:øå15
ø: não åtende

1 a 3: ðtende multo pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: etende medianamente

1ø a 13: åtende bem

14 a 15: atende com

excel.èncla

!2,øø

otEsITo 3: QUALIFICACÃo DA E0UIPÊ DE PROFISSIOÍ{AIS (ø a 5 pontos)

cálcu1o ãr1tiñétlco com bðse nâs.egras dos itens 4.1ø e 4.11 Notafláxime:øâS 1,45
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LICITANIE: FSB DIVULGAçÃO LIDA

MEF1BRO DA COÍ'IISSÃO: ADRIANA

TOTAL DE

Ass. :

,.t

â) Lógice e c1ârezâ de exposlção;

b) Consistência das releções de causâ e efeito entae
desaflo e proposte de solução åpresentada;

c) Relevâncie dos resultados epresentados

NotailáxlmaiOalø

ø: não ãtende
1 a 3: etende pouco

4 â 6: ðtende hedi.anamente

7 a 8: etende befr
9 a 19: ãteñde com

excelênc1ã

9,øø

a) Lógice e clârezâ dê exposição;

b) Conslstência des relåções de cåuse e efelto entre
desafio e de

Relevância dos aesultådos

d) Agitidade e eficácia dãs medidas adotadas.

Notailáxina: øã10

0: não atende
1 e 3: atênde pouco

4 e 6: ãtendê mediånemente

7 a 8: âtendê bem

9 â 16: atende com

9,øø

a) Lógicâ e cläreze de exposlção;

b) Conslstência das relações de cause e efelto entre
desafio e p¡opo9tã de solução âpresentada;

c) Re1evãñcj.a dos resultados ¿presentados;

d) Agilldade e eficácie dag medides edotadâr.

NotaMáximâ:øas

ø: não etende
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende bên

âtende com excelènciå

5,øø

a) Ló8ica e clâneza de exposição;

b) Conslstènc1a das relações de causa e êfeito entre desãfio
de solução

c) Relevânciã dos resultados apresentados;

d) Agilldede e eficácie dãs medidas edotâdås.

NotaMáxiñe:0a5

ø: não atende
1 a 2: atendê pouco

3 e 4: ãtend€ bem

5: atende com excelêncle

4,øø

a) Lóglcå e c]ãnezå de exposiçãoj

b) ReLevånciâ e pertinêñclã dos itens apresentãdos cofi a
âtuação do óagão descrito no exercicio criêtivo

9 ã 10: etende con

NotaMáxima:øâ1€
ø: não ãtende

1 e l: åtendê Doucô

4 a 6: etende medianañentê
7 a 8: âtêñde bêm

9,øø

a) LóEica e clarezà de exposlção;

b) Relevâncie e pe.tinêncie dos ltens apresentâdos com ¿

atuação do órgão considerädo no exe¡ciclo crietivo.

4 a 6: àtencfe medienemente

7 a 8: åtende bem

9 â 1ø: åtende coñ

NotaMáxiñe:6a1ø
0: não atende

1 ¡ 1. âtañdê n^¡r.^

9,øø

a) Lógicå e claneza de exposicão;

b) Clareze, coñcl9ão e objettvldade dos textoa;

c) Re1eváncla e pertinêncLa dos resultedos ãpresentados.

NotaMaxime:øâ15
9: não âtende

1 ê 3: atende muito pou(o

4 a 6: ãtende pouco

7 ã 9: âtende fiedianemente

l8 a 13: ðtende bem

14 ã 15: atende com

excelèncie

L3,øø

otEsITo 3: o{TALIFICACÃO pA EOUIPE pË PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

CáIculo aritimétlco com base nâs regras dos ltens 4.1ø e 4.11 NotaHáxiñâ:øe5 s,øø
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LICITANTE: IN PRESS ASS. IMP. E CoM.ESTR. LTDA.

MEMBRO DA COtitISSÂO: Adniana
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w4üt*a€¡o

TOTAL DE

Ass -

I

63,79

a) Lógica e clareza de exposicão;

b) Consistência des reÌãçôes de cðusã e efeito entre
dêsâflo e proposte de solução âp¡esentadej

c) Relevânciê dos resültâdos apresentador.

Notàiláximâ:0a1ø

ø: nâo atende
1 a 3: âtende pouco

a 6: atende mediånâñente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende coñ

excelènciã

9,øø

e) LógÍcê e clârezâ de exposÍção;

b) Consistència des relações de causã e efeito ent¡e
desafio e de

c) Relevânciâ dos resultados

d) Agilidede e eficác1ã das medldãs âdotades

Notaffáxime: øa10

ø: não atende
1 â 3: atende pouco

4 ã 6: atenalê mediðnâmente

7 e 8: åtende bem

9,øø

a) Lógica e clareza de êxposição;

b) Conslstência d¿s releções dê câusa e efeito entre
desafi.o e pnopostã de sol.ução apresentadâ;

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agi.lj.dadê e eflcáci¿ das nedidas adotadâs

Notâüáxima:0es

ø: não ateñde
1 â 2: atende pouco

3 ã 4: atendê bem

5: atende com excelênclã

5,øø

a) Lógica e c1e.ezâ de exposição;

b) Consistència das releções de cause e efeito entre desafio
de

c) Rel.evåncie dos resultados epresentãdos;

d) A8llidade e eficá<iã das medid¿s ådotades.

NotaMáxiñã:0âS

0; não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende beh

5: atenclê com excelência

s,øø

a) Lógicã e clâre¿a de exposlção;

b) Relevâncie e pertinènciã dos itens epaesentados com e
âtuaCão do óngão descrj.to no exencício criatlvo

9 e 1ø: âtendÞ côm

Notaüáxime:øâ1ø
ø: não atÊndê

1 a 3: ãtêndÞ ô6urô

4 a 6: atende medienamênte
7 â 8: atende beñ

9,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Releváncia e pertlnência dos Ltens ãpresentedos com â
atuação do órgão conslderådo no exercíclo criativo.

4 â 6: âtende medi¿nåmente

Notailáximâ:øâ1ø
ø: nåo atende

1 â l' âtcñdâ n^il.^

7 â 8: atende ben
9 â 1ø: atênde con

9,øø

e) Lóg1ca e clareza de exposição;

b) Clareza, concisão e objetividâde dos textos;

c) Relevåncia e pertinência dos resultedos apresentados.

NotaHáxinâ:øã15
ø: nåo atende

1 a 3: atende nuito pouco

4 a 6: etende pouco

7 e 9: atende nedianamente

1ø e 13: atende bem

14 a 15: atende cod
excelència

13,øø

ouEsrTo 3:oualrF¡cAcÃo DA EotIPE pE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálcu1o aFitimético con båse nas regres dos ltens 4,10 e 4.11 Notðfráxifiâ:øa5 4,79
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53,22
LICITANIEI PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

I,IEMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA

TOTAL DE

Ass.:

a) Lóglca e c¡.ãreza de exposlção;

b) Consl.stênclâ das .el.ações de causa e efeito ent.e
desafio e p¡oposta de solução apresentada;

c) Relevåncla dos resul.tados apresentãdos.

Notãl,láxlúa:0ð10

ø: não atende
1 a 3i atende pouco

4 a 6: ãtende ñedfanamente

7 â 8: atende beñ
9 a 10: atende cù

excelência

a,øø

a) Lógtca e cla.eza de exposição;

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto entre
desãfIo e

Relevåncla dos resultados

d) Agllidade e eflcácla das ñedldas adotadas

tlot.lláxlna:0a10
0: não atende

1 a 3i ðtende pouco

4 a 6: atende dedfananente

7 â 8: ãtende beñ

?,@

e clareza de

b) Conslstênclâ das ¡elaçðes de causa e efelto entre
desãflo e proposta de solução ãpresentãda;

c) Relevâncla dos ¡esultados apresentadosi

d) Agtudade e eficácia dãs ñedldas adotadas

¡¿otaLáxlna:0âS

A: não atende
1 a 2i ãtende pouco

3 a 4: atende bem

S: atende com excelêncla

4,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Conslstência das.el.ãções de causa e efeito ent¡e desåflo
e

c) Relevância dos .esultados apresent¿dos;

d) Aglltdade e eficácla das medldas adotadas.

Notal'láxlñâ:6a5

0: não ãtende
1 a 2: ãtende pouco

3 e 4: ãtêñde bêñ

5: atende com excelência

4,øø

a) Ló8lca e clareza de exposlçãô;

b) Relevåncla e pertinêncla dos itens apresentados com a
atuação do órgão descrlto no exe¡ciclo calatlvo .

Notal.láxlna:øa10
ø: não atende

1 e 3: âtêndÞ ôôu.o

4 a 6: atende ûedlana0ente
7 â 8: ðtende beD

9 â 1ø¡ atênde con

8,00

a) Lógfca e cl,ã¡eza de exposlçãoi

b) Rel.evåncla e pertlnênclà dos ltens aptesentados com a
âtuação do óagão conslde¡ado no exerclclo crlâtlvo.

4 a 6: atende medlananente

0: não atende
I ¡ l. âtêndÞ ñôû.ô

7 a 8: atênde beú
9 â 10: atende com

7,øø

a) Lógtca e cla.eza dê exposl.ção;

b) Clarezâ, conclsão e objetivldade dos textos;

c) Relevánclð e pertlnênclâ dos resultados apaesentâdos

Notâlláxima:0a15
0: não atende

1 a 3: atende ßulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: ãtende nêdlenåmente

10 a 13: atende bem

14 a 15: atende coû
excelènciã

Ll,øø

Cálculo aritlmét1co coB bâse nas regras dos ltens 4.10 e 4.11 NotaMáxima:øas 4,22
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58,46
LICITANTE: PRIDEA COMUNICAçÃO LÎDA.

I4EMBRO DA COMISSÃO: AORIANA

TOTAL DE

Ass

a) LóCice e clãreze de e¡poslção;

b) Consistência das relações de causa e efelto entre
desãfio e proposte de solução apresentâda;

c) Relevânc1a dos resultados âpresentados

Notâiláxiñâ:øã10

ø: não atende
1 ã 3: atende pouco

4 a 6: atende mediãnåmênte

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: åtênde com

êxceIênciâ

a,øø

a) Ló8ica e clareza de êxposição;

b) Consistêncr.â dâs relações de caúsa e efeito ent.e
desafio e dê

c) Relevância dos resultâdos apresentados;

d) Agil.idade e efj.cáci¿ das medidas adotâdas.

4 a 6: âtende mediãnanente

NotaMáxioa: øa1ø

ø: não etende
1 a 3: âtende pouco

7 å 8: ãtende bem

9 a 1ø: etende con
excelêñ¿lå

9,øø

e clereza de exposição;

b) Consisténcia das relações de càusa e efeito entre
desafio e proposta de solução ãp¡esentade;

c) ReÌevância dos resultados apaesentados;

d) Agllidade e eflcácia das nedidas adotadas.

Notãláxlma:øa5

ø: nåo etende
1 a 2: åtende pouco

3 a 4: ateñde bem

5i atende coñ excelência

4,øø

ã) Lógica e clârez¿ de exposlção;

b) Conslstêncie das relações de cãusa e efeito ent¡e desaflo
dê

c) Relevânciâ dos resultedo5 ðprêseñtados;

d) AgIlldåde e efi.ácia das medidas adotadãs.

Notailáxima:øes

øi não ätende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: àtende bem

5: âtende com exceÌència

s,øø

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevåncia ê pe¡t1n,åncie dos 1ten9 ap.esentados cofr a
atuação do órgão descrlto no exercÍclo crlativo

9 ä 1ø: åtende com

Notãláxima:øâ19
0: não ãtênde

1 e l: âtende oouco

4 e 6: atende medianamente
7 e 8i ãtêñde bem

a,øø

e) Lógi.ca ê clårezã de exposlção;

b) Relevânclâ e pertinêncla dos itens åp¡esentãdos com ã
atuação do ó.9ão conslderâdo no exe.cfclo criatlvo.

NotåMáxima:Aà1ø
ø: não atende

4 ã 6: atende mediãnanente

7 a 8: etende bem

9 a 1ø: etende con

9,øø

â) Lógica e cIãrezâ de exposiçãoi

b) Cl.a¡êzâ, concisão e objetlvidade dos textos;

c) Relevåncia e pertinênc1a dos .esultedos apresentados

NotâMáxim¿:øâ15
0: não atende

1 a l: atende muito pouco

4 a 6: ãtende pouco

7 e 9: ateñde medianef,ente

1ø a 13: âtende ben

14 a 15: etende con
excelên.iå

7L,øø

ouEsITo 33 0UaLIFICACÃO pA E0UIPE pÉ PROFISSIONÁIS (0 a 5 pontos)

Cál.culo aritimétlco con base nas regras dos j.tens 4.1ø e 4.11 Nota Máxiñâ 4,46


