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LICITANTE: APPRoACH CoM. INTEGRADA LIDA.

ME¡,IBRO DA COMISSÃO: AORIANA CALVO

IOTAL DE

Ass. :

ouEsITo 1: pRoÞosTA.pana.ó tÉr.ta po ExERcfcIo cRIArIvo (ø q..5ø pañtþs)

a) Lóßica e clãreza de êxposição;

b) Consistêncie das rel.ações de cause e efeito entre
desafio e pnoposta de solucão apresentede;

c) Relevância dos aesult¿dos apresentedos.

MtaHáxima:0a10

ø: não atende
1 a 3: etende pouco

4 ã 6: etende nedianânente

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: atende com

êxcelència

a,øø

a) LóEicã e clareze de exposj.ção;

b) Consistêncj,e das relaçôes de càus¿ e efei.to entre
desÐfio e de

c) Relevåncie dos resultados

d) Agj.lidade e eficáci¿ das medidas âdotadas

Notãüáx1na: 6a1ø
0; não etende

1 a 3: ãtendê pouco

4 å 6: ¿tende medi.ênâÍente

7 a 8: âtende ben
9 a 1ø: atende con

excêlência

9,øø

ã) Lógicã e clareza de exposição;

b) Consisténcie dâs relações de causâ e efelto entre
desaflo e proposta de solução âpaesentâda;

c) Relevånciâ dos resultados epnesentâdos;

d) AgLlj.dade e eficácie das ñedidas adotadås

NotâMáx1mã:€a5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelência

5,øø

a) Lógica e cla¡e¿a de exposição;

b) Conslstê¡cia dðs relações de causa e efeito entre desaflo
de solução

c) Relevância dos resultâdos apresentados;

d) A8ilidade e eficácia das nedidas adotadas

NotaMáxima:ges

B: não âtende
1 â 2: atende pouco

3 ê 4: ãtende bem

atende con excelência

s,øø

a) !ó8ica e clârezã de exposição;

b) Releviância e pertinência dos itens apresentados com a
atuação do órgão descrito no exercÍclo crj.ativo .

NotaMáxime:øâ1ø
0: não âtende

1 ã 3: atendê oouco

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

9 a 10: ãtendê com

6,øø

a) Lóglcâ e cl.areza de exposlçåo

b) Relevåncia e pertinêncj.a dos itens
atuâção do órgão considerado no exerc

åPnesentados com a

Íci.o criãtivo.

4 å 6: etende medianamente

1A

NotâMáximå:0â1ø
e: não ãtende

I ã l. âfÞñde ñ^r.^

7 a 8: etende bem
9 å 1ø: atende con

a,øø

a) Lógica e clarezã de exposiçåo;

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevânciâ e pertìnèncla dos resultâdos ãpresentados,

NotaMáxima:4a15
ø: não atende

1 a 3: etende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 ã 9: atende medlenânente

14 a 15: åtende com
excelèñcla

74,øø

ouEsITo 3: ouallFlcAcÃo DA ÊotJIpE DE FROFISSIOT{AIS (O a 5 pontos)

Cálculo ãritimético com bâse nãs regras dos iteñs 4.1€ e 4,11 Noteffáxima:0a5 4,72
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LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COI{UNICAçÂO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DÊ

Ass.

a) Lógicâ e clareza de exposicão;

b) Consistência das relãçôes de causa e efeito ent.e
desâfio e proposta de solução âpresentðda;

c) Relevâncla dos resuLtãdos apresentedos

Notâilárina:øa10

ø: não atende
1 a 3: ätende pouco

4 a 6: atende medienenente

7 a 8; atende bem

9 â 1ø: atende com

excelèncla

a,øø

a) Lógicâ e cl.åreze de exposição;

b) consistênc1â das aê1.âções de causa e efeito entre
de solução

ReIevåncla dos result¿dos âpnesentãdos;

d) ABllldade e eficácia des nedldas ådotâdas.

Notãüáximã: Oå1ø

ø: não atênde
1 â 3: atende pouco

4 e 6: âtende medlanamente

7 a 8i ¿tende bem
9 å 10: atende .om

7 ,øø

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Consistênc1â dãs relações de causa e efelto entre
desafj.o ê propostã de solução ãp.êsentâdâj

c) ReLevånci¿ dos resultados apresentãdos;

d) Agilldade e eficácie das medldãs adotadas.

NotaMáxima:¿a5

ø: não ãtende
1 ã 2: ãtende pouco

3 a 4: etende bem

5: atende com excelência

3,øø

a) Lógi.ca e claaeza de exposiçãoj

b) Consistênciâ dês relações de cãusâ e efeito entre desefio
e de

c) ReÌevânciâ dos resultados àpnesentedos;

d) Agilidade e eficácia das fredidas adotedes.

Notâlláxima:Be5

ø: não etende
1 a 2: atende pouco

I â 4: atende bem

5: atende cofr excelèncie

4,øø

e) Lógica e clareza de exposj.ção;

b) Relevâncie e pe.tl.nênclå dos itens åpresentados com a
atuação do óreão descrito no exe.cÍcj.o crLativo

4

NotaMáxima:øelø
ø: não atende

1 a 3: etende Douco

6: atende medianãmente
7 ã 8: ðtende bem

9 e 1ø: åtendê com

9,øø

a) Lógicå e clà.ezã de exposição;

b) Relevâncj.a e pertinênclå dos i.tens ãpresentãdos com a
âtueçåo do óreão considerado no exercicio criativo.

4 a 6: atende medi.anamente

NotãMáxina:0å1ø
0: não etende

1 â l. âtand. hñil.^

7 a 8: âtende bem
9 ã 1ø: ãtendÞ .om

7,øø

e) Lóg1ca e clãreza de exposl.ção;

b) Clanezâ, conclrão e objetividede dos textos;

c) Releváncia e pertlnênciâ dos resultedos apresentedos

Notaüáxlma:øå15
0: não âtende

1 a 3i ðtende muito pouco

4 a 6: âtende pouco

7 à 9: åtende nediananente

1ø a 13: ¿tende bem

14 å 15; ¿tende com

excelência

rL,øø

orjEsrTo 3: otaLtFIcacÃo pa EoulpÊ DË pRoFtssroNltrs (o å 5 pontos)

Cálcul.o aritimético com bâse nas regras dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáxima:0a5 1,84
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LICITANIE: C A DA SILVA - TRIO

I4ÊMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass

(

a) Lógica e cle.ezã de expog1ção;

b) Conslstência das relações de causa e efeito entre
desafio e p.opostã de solução apresentada;

c) ReLevånc1a dos resultados åpresentâdos

Nota üáxime: A a

ø: não atende
1 å 3: atende pouco

4 ã 6: ãtende medienånente

7 a 8: aterde ben
9 a 10r åtende com

excel.éncla

6,Oø

a) Lógice e cla.ezâ de exposj.ção;

b) Conslstência dãs relãções de ceusâ e efeito entre
desãflo e de

Relevåncia dos resultâdos

d) Agilidede e eficácia das redidâs âdotadãs.
excelênciå

NotãMáxiñe: 0ãlg

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 â 6: âtende medi.anemente

7 a 8: âtendê ben

7 ,øø

â) Lóeica e cl¿.ezâ de exposição;

b) Consistènciã das relações de causa e efelto entre
desâfio e prcposta de solução apresentadå;

c) Rel.evånc1a doi resultados epresentedos;

d) Agllldade e eficácia das medidãs edotadãs.

Notaüáxime:øe5

0: não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: ¿tende beñ

atende coñ excel,êncIa

s,øø

a) Lógica e clâreze de exposição;

b) ConsÍsténcla das relãções de ceuse e efeito entre desafio
de

c) Rel.evåncie do5 resultados apresentados;

d) Agilidade e eflcáciå dãs medides ãdotadas

Notâfiáximã:øa5

5: etende coñ excelênciã

ø: não atende
I a 2: atende pouco

3 ã 4: atende bem

3,øø

a) Lógica e cla.ezã de exposi.ção;

b) Re1evância e pertinêncla dos j.tens ap.esentedos com â
atuação do óagão descrj,to no exercício criativo .

NotaMáxima:øa1ø
ø: não ðtende

1 â 3: âtende oouco

4 a 6: ãtende medlânamente
7 ¿ 8: atende ben

9 a 10: åtende com

excelênciâ

8'qø

a) Lógice e clereza de exposição;

b) Relevância e pertinènciå dos j.tens apresentados com â

atuâção do órgão considenado no êrercicio criåtivo.

4 ã 6: âtende nediðnåmente

1ã

NotâMáxima:øa10
ø: não atende

1 â l. åtÃ¡dÞ ñ^I.^

7 â 8: âtende bem

9 a 1ø: ãtende com

I,øø

e) Lógica e c1a.ezâ de exposição;

b) Clareza, concisão e objetlvtdåde dos textos;

c) Relevåncia e pertinênciâ dos resultådos apresentados,

Notâfláxlmå:øa15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: âtende pouco

7 a 9: åtende medi,anãmênte

1ø ã 13: atende bem

14 â 15: atende com

excelên(ìâ

!3,øø

ouEsITo ¡: oUALIFICACÃO DÁ ÉOUIpË DÉ PROFISSIONAIS (ø â 5 pontos)

CálcuLo ârlt1mético com båse nãs regrâs dos ltens 4.10 e 4.11 NotaHáxina:€as 4,22
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LICITANTE: CDN COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.

MÊI4BRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass. :

â) Lógicå e clereze de exposição;

b) Consistènci¿ das relâções de caugâ e efeito ent¡e
desafio e prcposte de solucão ap¡esentãda;

c) Relevåncia dos resultedos ap¡esentados

NotãüáX1må:øa10

0: não âteñde
1 e 3i âtende pouco

4 a 6: atende nedianamente

7 â 8: âtende bem

9 å 1ø: âtende com
excelência

a,øø

a) Lógicâ e clâreza de exposição;

b) Consistênciå das ¡elâções de cause e efeito entre
desefio e de

Relevåncia dos resultados

d) ASilldade e eflcácia das medÍdes âdotådas.

Notafráxima:0a10

ø: não etende
1 a 3: âtende pouco

4 a 5: etende nediananente
7 e 8: ãtende bem

9 e 1ø: âtende cm

7 -øø

a) Lógice e clâneza de exposlção;

b) Consistência das reLações de câusâ e efeito entre
deseflo e proposta de solução âpresentãda;

c) ReLevância dos resultâdos ep.esentedos;

d) a8llidãde e eficácia dâs nedldes adotådas,

NotaMáxima:øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 ¿ 4: atendê befr

5: etende com excelência

1,øø

a) lógice e cla.eza de exposiçãoj

b) Consistènciâ de5 reLâções de causa e efeito eñtre desafio
de

c) Relevâncie dos resultâdor apnesentådos;

d) AglLidade e eficácia dâs nedldâs adotådas,

NotaHáximâ:øa5

9: não ãtende
1 a 2; atende pouco

3 e 4: eteñde beo

5: åtende com excelênc1â

s,øø

a) Lógfca e clareza de exposição;

b) Relevåncj,a e pertinência dos itens epretentàdos com ã
atuaçåo do órgão desc.ito no exercfcio criativo .

9 â 1ø: atende com

NotaMáxinã:øa1ø
9: não atende

1 a 3: etende ooúco

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

a,øø

a) Lógìcâ e clare¿a de exposição;

b) Relevâncj.e e pertinênclð dos itens apresentâdos con a
âtuação do órgão considerâdo no exercicio criativo.

4 a 6: atende ñedlânãmentÊ

NotàMáximâ:Aâ1ø
ø: nåo atende

I ¡ 1. ârañdÞ ñ^¡r.^

7 a 8: atende beñ
9 e 1ø: atende com

excêlên.iã

a,øø

a) Lóglcã e cl¿reza de exposj.ção;

b) Clarezà, concisão e objetlvidade dos textos;

c) Relevâncj,a e pertinênciâ dog resultådos apresentâdos

Notafiáriñâ:øå15
ø: não ãtende

1 a 3i atende nuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 â 9: åtende medianeñente

1ø a 13: âtende bem

14 e 15: atende com

excelêncla

t2,øø

ouËslTo 3: ouallFrcacÂo DA Ëo{rlpE DE pRoFIssIoNAIs (ø â 5 pontos)

Cálcul.o åritinético com bðse nås regnãs dos ltens 4.16 e 4.11 Notãüáxima:øâ5 4,77
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LICIÍANTE: FATOR F INTELTGENCIA E¡4 coI'IUNIcAçÃo LTDA.

MEMBRO OA COMISSÃO: AORIANA CALVO

ÏOTAL DE

Ass.

a) Lógica e clâreza de exposição;

b) Consistència das relacões de caus¿ e efei.to entrê
desafio e paopostâ de solução åpresentade;

c) ReLevåncj.¿ dos resultâdos âp.esentados

NotâMáxira:0å10

6: não àtênde
1 â 3: atende pouco

4 a 6: âtende medi.anamente

7 e 8: ãtênd€ bem

9 a 1ø: atêñde com

excelêncl.a

7 ,øø

a) Lóglcã e clareza de exposiçåo;

b) Consirténcfa dâs relaçöes de câusa e efeito entre
desâflo Ê

Relevåncla dos resultados apresentådos;

d) Agilldade e eficáciå dãs medldas adotadâs.

Not¿iláxine: øa10

0: não atende
1 a 3: atende pouco

4 e 6: atende medianemente

7 ä 8: âtende bên
9 e 1ø: ãtênd€ .Õm

7,øø

å) Lógica e clarezå de exposj.ção;

b) consÍstênc1a däs releções de causa e efeito entne
desafio e p¡oposta de solução âpresentada.;

c) Relevância dos resultados apresentadog;

d) Agilidade e efi.cácla dâs medides adotadas

Notaüáxina;0a5

ø: não âtende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: etende bem

5: atende coñ êxce1ênclâ

3,øø

a) Lógic¿ e cLare¿a de exposição;

b) consistèncla das relãções de causa e efeito entne desâflo
de

c) Relevância dos resultados aprêsentadosj

d) Agllidade e eficáciâ das nedidas adotådas.

Not¿Máxina:øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtende bem

5: âtende com excelêncla

3,øø

â) Lógtcã e clareze de exposlção;

b) Rel.evãnc1a e pe.tinéncia dos ltens apresentados com a
etueção do óreão descrito no exercÍcio crietivo

Notailáximå:ga1ø
ø: não atende

1 a 3: atende oouco

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

9 a 1ø: âtende .om

9,øø

a) Lóglc¿ e clereza de exposição;

b) Relevàncie e pe.tinëncl.a dos itens âprêsentados com a

âtuação do órgão considerâdo no exercicio crj.ativo.

4 a 6: atende medÍânâmênte

NotaMáxinð:øa1ø
øi não atende

1 å l' :tÁñda nñil.^

7 ã 8: ãtende bêm

9 a 1ø: etende com
excelênciå

9,øø

a) tógic¿ e clârezâ de exposiçâoj

b) Clareza, conclsão e objetividâde dos textosj

c) Relevâncla e pentinênciã dos resultådos epresentãdos.

Notalláxinã:0â15
ø: nào atende

1 e f: âtende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 â 9: atende oedlanamente

1ø ¿ 13: âtende bem

14 å 15: ¿tende com
excelèncla

].2,øø

ouEsrTo 3: ouaLIFIcAcÃo DA EOUIPE DE PROFISSIOÍ{AIS (ø a 5 pontos)

Cálcul.o aritinétlco com base nes regras dos itens 4.1ø e 4.11 Noteüáxima:øâ5 4,4a
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LICITANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

I,IEI'1BRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass. :

orESITo 1: PRoÞoSTL P.AnÂ O TÉt¡rA pO EXERCÍCIO CRIATIVO (O a 5ø pontos)

e) Ló81cã e clâre¿a de exposiçãoj

b) Consistênciâ das relações de câu5å e efeito entre
desafio e pnoposta de solução aprerentada;

c) Relevância dos resultèdos apaesentâdos.

NotaMáxima:øe1ø

0: não etende
1 e f: âtende pouco

4 ã 6: etende ñedlanamênte

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtende com

excelênciå

7 ,øø

â) Lógice e clereze de exposiçãoj

b) Consistênc1â des nelâções de c¿uså e efeito entae
desðfio e de

Relêvâncie dos resultadosc

d) Agilidede e eficácia das medidas adotadas

Noteüáxima:0ã1ø

ø: não atende
1 a 3: ateñde pouco

4 â 6: atende nedlanãnente
7 a 8: etende bem

9 â 10: ãtênde .õm

I,øø

a) Lógicå e clereza de exposlção;

b) Consistêncie das releções de causa e efeito entne
deseflo ê proposta de tolução epresentada;

c) Rel.evåncia dos resultâdo5 ãpresentâdos;

d) Agilidade e eficácia des medldas adotadãs

NoteMáxima:0a5

ø; não atende
1 a 2: atende pouco

I a 4: âtende bem

5: etende con excelèncie

5,øø

â) tógica e cleneza de exposição;

b) Consistência dãs ¡elações de causa e efeito êntre desefio
de

c) Relevância dos ¡esultados ãpresentedos;

d) Agilidade e eficácie des nedidas adotâdas.

Notãfráxima:0as

ø: não âtende
1 ã 2: atende pouco

3 e 4: atendè ben

5: ãtende com excelènciâ

s,øø

¿) Lógice e cIãneze de exposlção;

b) ReLevância e pertinèncie dos ltens apresentådos com e
atuação do órgão descrj.to no exencÍcio crÌâtlvo .

NotaMáxina:øa10
ø: nåo åtende

1 â ?: ãtende oouco

4 a 6: etende nedianamente
7 a 8: atende ben

9 â 1ø: atende .om

9,øø

a) Lógica e clarezâ de exposição;

b) Relevànclå e pertinència dos itens âpresentados con a
atuação do órgão consideredo no exêrcicio criativo-

4 a 6: atende mediânânente

NotaMáximè:øe1ø
O: não atende

7 a 8: atende bem

9 å 1ø: ãtendp .ôm

9,øø

pontos)a

e) Lóglca e clareza de exposiçåoj

b) C1årezâ, conclsão e objetividede dos textos;

c) Releváncia e pertj,nència dos resultedo! apresentàdos

Notafráxima:øã15
ø: não atende

1 â :l: atende nuito pouco

4 a 6: åtende poüco

7 a 9: atende nedlãnâmente

1ø a 13: åteñde bem

14 â 15: atende com

exceÌènciã

a2,øø

ouÉsrTo 3: oUALIFICACÃO DA ËO{rIpE DE PROFISSIOIArS (ø a 5 pontos)

CáIculo aritimético com base nas regnas dos ltef,s 4.1ø e 4.11 NotaMáxifra:0a5 5,øø
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LICITANTE: IN PRESS ASS. IMP. E COM.ÊSTR. LTDA.

I4EI4BRO DA COMISSÃO: AORAINA CALVO

(mrcæm**r&
g¡gF[ãlqæ

TOTAL DE

Ass

57,79
(

a) Lóglca e clareza de exposicão;

b) Consistênclâ das relações de câusã e èfeito entre
desafio e proposte de solução apresentedã;

c) Relevåncla dos .esul.tados ãpresentados.

¡lotaxáxlma:ea1ø

â; não atende
1 ã 3: atende pouco

4 a 6: ètende medienãmente

7 ¿ 8: ¿tende beo
9 ã 1ø: ãtende coñ

excelência

a,øø

a) Lóg1ca e c1¿.e2a de exposição;

b) Consistência das relaçõeg dê cãusa e efeito entre
desefio e de

Relevância dos .esultadosc

d) Agil.idade e eficáci¿ dås fredldas ãdotâdas

NotaMáxina: øa1ø

0: não atende
1 ¿ 3: ãtende pouco

4 a 6: ãtende nedi.ananente

7 a 8: atende beñ
9 a 10: atende com

a,øø

e) Lógicå e clâre¿â de exposição;

b) Consistênci¿ das releções de causa e efeito entre
desâfio e proposta de solução ãp.esentadaj

c) Rel.evância dos resultâdos âpresentados;

d) A8ilidede e eficáclâ dã9 medidas edotâdes

NotàMáxlma:øå5

øi não âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4r etende bem

5: etende com excelêncla

5,øø

a) Lógicâ e clåreza de exposlção;

b) consistênciã das aelações de ceusa e efeito entre desâfio
de solução apresentåda;

c) Relevåncia dos nesuLtados ãpresentedos;

d) Agilidede e eficáci.ã das nedides adotedes.

Noteüá¡iñâ:øas

ø: não atende
1 å 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: etende com excelència

4,øø

a) Lógice e cl.areza de exposição;

b) Relevância e pertinênclå dos itens åpresentâdos con a
atuaçåo do órgão descrito no exercíclo caletivo .

NotaMáxima:0a1e
ø: não åtende

1 e 3: âtende oouco

4 â 6: atende ñed1ânanente
7 å 8: atende bem

9 a 1ø: atende cor
excelénciã

a,øø

¿) Lógica e claaeza de exposiçãoj

b) Relevância e pertinêncla dos itens apresentados com â
åtueção do órgão consj.derado no exercÍcio crlativo.

NotåMáxln¿:0å1ø
ø: nåo atende

I â 1. ât¡ñdo ñ^il.^

4 a 6: âtende mediãnamente

7 a 8: ðtende bem
9 e 10: atende com

a,øø

a) LóEica e clareza de exposição;

b) Cl.areza, concisåo e objetividade dos textos;

c) Relevåncj.a e pertinêncie dor resuLtados apnesentedos.

NotaMáxinâ:øâ15
øi nào atende

1 â 3: ãtende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: ðtende nedlânamente

1ø a 13: âtende bem

14 a 15: âtende con
excel,ência

72,øø

oUESITO 3: OTALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONATS (O â 5 pontos)

Cálcu]o âritlmét1co com båse nes regrâs dos ltens 4.10 e 4.11 NotaHáxina:0as 4,79
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LICITANTE: PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE ú

e) Lógi.cå e clarê¿â de exposição;

b) Conslstèncla dar relâções de causa e efei.to entre
deseflo e propósta de solução apresentede;

c) Relevânc1ã dos resuLtados apresentados

1øNôte üáxima: ø ã

0: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nediãnâmente

7 a 8: etende beo
9 â 1ø: âtÊnde cõn

excelência

7,øø

a) Lógica e clareza de exposição;

b) consistência der felações de causa e efeito entne
deseflo e dê

Re1evânc1a dos resuLtâdos

d) A8ilidåde e eficácie das medidâs edotadas.

NotaMáxima: øå10

9: não atende
1 a 3; atende pouco

4 a 6: atende medianamente

7 â 8: atende bem

9 e le: etende com

a,øø

a) Lógicâ e clerezã de exposição;

b) Conslstèncið dôs ¡eIâções de causa e efeito ent¡e
desaflo e propostå de solução ep.esentada;

c) Relevâncie dos resultados apresentãdos;

d) Agilidede e eflcácia das medidas ãdotedes.

Notailáxina:øð5

A: não àtendê
1 a 2: etende pouco

3 â 4: atende bem

atende com excelêñclä

1,øø

â) Lógica e claneze de exposição;

b) Consistêncie des relãções de causa e efeito entre desafio
dê

c) Relevância dos res!Ltâdos ¿presentedos;

d) A8ilidade e eficáciå dâs fiedldas adotadas.

NotaMáxifr¿:øå5

ø: não ãtende
1 e 2: etende pouco

I a 4: atende bem

atende com excelênc1â

4,øø

a) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Relevância e pertinênclã dos itens ãpresentâdos con â
atueção do órgão descFito no exercÍcio crietlvo .

NotaHáxima:øã1ø
ø: não atende

1 ã 3: atÞndê b6u.ô

4 a 6; atende medianemente
7 a 8: atènde beñ

9 a 1ø: atende com

excelênciã

6,øø

â) Lógica e clarezã de exposlção;

b) Releváncia e pertlnèncla dos itens apresentâdos com a
atuação do órgão consideaado no exercício criâtlvo.

4 a 6: atende medi.ânamente

Not3Máxime:8a1ø
ø: não ¿tende

1 ¡ l. :fÁñda ññ".^

7 a 8: etende bem

9 a løi ãtende com

7 ,øø

e Pontos)

a) Lóg1ca e clareza de exposição;

b) Clãreza, concisão e objetLvldade dog textos;

c) Releváncj.a e pertinência dos resultãdos apresentados

NotaMáxime:øâ15
ø: não atende

1 a 3: etende nulto pouco

4 a 6: âtende pouco

7 â 9: atende fredianamente

1ø a 13: âtende bem

14 a 19: âtende com

excelènci¿

Lø,øø

ouEsITo 3: oUaLIFICACÃO DA EOUIPË pE PROFTSSIOilATS (ø a 5 pontos)

Cálculo e.itimétlco com base nas.egrâs dos itens 4.1ø e 4.11 NotâMáx1na:øå5
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LICITANTE: PRIDEA COMUNICAçÃO LTDA.

I4EMBRO DA COMISSÃO: ADRIANA CALVO

TOTAL DE

Ass

69,59

ouËslTo 1: PRoPosla paRA o TEüA DO ÊXÊRCÍCIO CRTATnO (O a 5ø pontos)

e) Lóglca e clã¡eza de exposlção;

b) consistêncla das aelâções de ceuse e efelto entre
desaflo e proposte de sol.ucão âprêsentada;

c) Rel.evância dos resultados apresentados

excelêncle

Noteiláxlna:0a1ø

A: não atende
1 a 3: atende pouco

â 6: ätende ñediananente

7 a 8: ãtende bêm

aø,øø

¿) LógÍca e clarezâ de exposição;

b) Consistència dâs relações de causâ e efeito entre
desefio Þ de

d) Agilidade e eflcácia das nedidãs adotâdas.

NotaMáx1ña: øa19

ø: não atende
1 e l: atende pouco

4 å 6: atende medianeñente

7 a 8: atende be0
9 â l0: atende com

7ø,øø

e clareza de exposição.;

b) Conslstêncla das relações de causa e efeito entre
desâfio e proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resultâdos apnesentados;

d) Agtlidâde e eficácIã das medidas edotadas.

Notâfláxlme:aã5

¿: nâo atende
1 å 2i atende pouco

3 â 4: atende ben

5: atende con excelència

5,øø

a) LóClcâ e clareza de exposição;

b) consistência das relações de causa e efeito entre desafio
e de solução

c) Relevâ¡cia dos reslltâdos apresentadosi

d) Agilidade e eficácia das fiedldes adotadas.

NoteMáx1fia;Oa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: etêndê bem

5: atende com excelênciå

5,øø

a) Lótica e clareza de exposição;

b) Relevánc1a e pertlnênciã dos itens âpresentados con a
etuação do órgão dèscrlto no exercfcio cr1ãtivo

Notaüáxima:øa10
¿: não åtênde

1 a 3: ãtendê oouco

4 e 6: atende nedienamente
7 a 8: ãtende ben

rø,øø

â) Lógica e ctareza de exposição;

b) Relevåncia e pertinêncla dos itens ep.esentados com a
etuação do órgão considerado no exeaclcio c.fativo.

4 ð 6: êtende mediananente

NotãMáxlna:0a10
ø: não âtende

1 â l- âtâñda ñ^1.ô

7 e 8: atende ben
9 a 10: atende com

Lø,øø

(ø a 15 pontos)

a) Lógica e clêrezê de exposição;

b) CLa¡ezå, concisâo e objetividâde dos textos;

c) Relevánc1a e pertinêncla dos resultados epresentados.

NotaMáxlma:¿a15
ø: não atende

1 a 3i âtende muito pouco

4 å 6: atende pouco

7 å 9: atende medianemente

1ø a 13: ¿tende bem

14 a l5: åtende com
excelênc1ã

L5,øø

ouEsITo 3: oUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (6 a 5 pontos)

CáÌculo aritimétlco coñ bâse nas regrâs dos itens 4,1ø e 4.11 Nota Máxlña:0 â S 4,59


