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LICIT/NTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

MEMBRO DA COÍ'IISSÀO: CARLOS A. BUZANO BALLADAS

PONTOS:

48,62

I

a) Lógl.ca e clareza de exposiçãoi

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto ent.e
desafio e p¡oposta de so!.ução ap.esentada;

c) Relevâncla dos resoltados apresentados.

f{otal.láriñe:ge1ø

A: não atende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: atende medlanaßente

7 a 8¡ atende beß
9 a 10: atende com

excelêncla

7,øø

a) Lógica e clareza de exposlçãoi

b) conslstëncia das ¡elãções de cðusa e efelto entre

Relevâñcie dos

d) Agiudade e eficácia das nedldas adotadas
êxcelêncie

ilotaüáxlña: øa10
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atênde fredlanamente

7 a 8: atende ben

7'@

a) Ló8lca e clðreza de

b) conslstênc1a das relações de causa e efelto entre
desâflo e proposta de solução apresentadâ;

c) Relevâncla dos ¡esultados âp.esentados;

e eflcácla das úedldas adotadãsd)

l{otal'láxlma:0â5

0: não atende
1 a 2: ateñde pouco

3 â 4: atende beô

5; atende con excelêncla

?,@

a) Lógica e cla¡ez¿ de exposlção;

b) Consfstê¡cla das telações de causa e efelto entre desaflo
e de

Relevâncla dos resultãdos apresentadosi

e eflcácla das fiedldas ãdot¡dasd)

Notaüáxlña:øâs

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: ãtende bem

5: atende com excelèrclã

1r@

a) Lógicâ e cla¡eza dê erposlção;

b) Relevåncia e pertinênc1â dos itens apresentados con a
atuaçâo do órgão descrlto no êxe¡cfclo criatlvo .

Notâil¡xina:gâ1ø
9: não atênde

4 a 6¡ atende fiedlanamente
7 a 8¡ atende bem

9 a 10: atende con
excelênciâ

7,øø

ã) Lógica e cl.ãreza de exposlçãoi

b) Rel,evâncla e pertinêncla dos itens ap.esentados com a
ãtuação do órgão conslde.ado no exercfclo crlatlvo.

4 a 6: atende dedlanamente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: ateñde com

Nota¡lá¡1ñâ:0a10
0: não atende

t â 1. âtâôdâ ..Ù.^

7,øø

a) Lógica e clarezã de exposl.ção¡

b) CLâ.eza, concl.são e objettvtdade dos textos;

c) ReLevâncie e pe.tlnênciâ dos ¡esultados ap.esentados

Notâíáx1ma:øa15
ø: não atendê

1 a 3: atende ñúlto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende f,edlãnañente

10 a 1.3: atende bem

14 a 15: atendê com
excelêncið

1ø,øø

Cálculo arltlnético com base n¡s ¡egras dos ltens 4.1ø e 4.11 Notafláxlna:øas 4,62
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LICITANTÊ: ATTACHÉE DE PRESSÊ COI4UNICAçÃO LTDA.

MEI'IBRO DA COMISSÃO: CARLOS A. BUZANO BALLADAS

TOTAL DE PONTOS:

45,!6

a) Lóg1ca e clareza de exposlção;

b) consistêncla das relações de cãusa e efeito ent¡e
desafio e p.oposta de solução apresentada;

c) Rel.evância dos resultados apresentados.

0: ¡ão ãtende
1 a 3: ðtende pouco

4 a 6: atende ñedianamente

7 ã 8¡ atende beß
9 â 1ø: êtende com

excelêncla

6,øø

a) Lógicâ e clãreza de expo!1.ção;

de cãusã e efeito entre
de

das

d) Agflldade ê eficácia das nedldas adotâdas

ilotatláxlma:0alg
0i não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 5i ãtende nedlanamente

7 a 8: atendê bem

9 â 19: etende coñ

6,êø

a) Ló81ca e clareza de exposlção;

b) Consistencia dãs .elações
desafl.o e p.oposta de sol!ção

de causa e efelto entre
ãpresentada;

c) Rêlevåñcia dos .esultados apaesentadosi

d) Agiltdade e eflcåcla das ñedldas ãdotadas.

iloteláx1ñã:OâS

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtende bem

5: ãtende com excelência

1,øO

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conslstència das.el.ações de cãusâ e efelto entre desaflo
e

c) Rel.evância dos .esul.tados ap.esentados;

d) Agtlidade e eflcácla das nedldas ãdotadas

Notâ¡láx1ûa:0ã5

ø: nåo atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beñ

5: atende com excelência

!,øø

a) LóElca e clare¿¿ de exposlção;

b) Relevâncl¡ e pertlnêncla dos ltens ¿presentâdos com a
atuãção do ór8ão descrito no êrercfcio c.iatlvo .

9 ô 1ø: ãtende com

Notâ|4áxlme:øe16
ø: não ðtende

1 e 3: atende oouco

4 a 6: atende medlanañente
7 a 8: âtende ben

7,øø

a) Lógl.ca e cla¡eza de exposlção;

b) Releváñcla e perti.nèncla dos ltens apresentados con a
atuação do óagão conslderãdo ¡o exê¡cfcio <riatlvo.

4 a 6i ate¡de ñedlananente

ilotåüáxlñe:6à1ø
0: não ate¡de

1 ¡ l. âtcñd. ñ^r'.À

7 e 8: eteñde bêm

9 â 10: atende com

6,øø

a) Lóglca e clare¿a de exposlção;

b) Clareza, <onclsão e objetlvldðde dos textos;

c) Relevâñcla e pertl.¡ênclâ dos ¡esult¿dos apresentados.

NotâMáx1fia:øâ15
ø; não åtende

I a 3: atende fruito pouco

4 å 6: ãtende pouco

7 a 9¡ atende ñêdi¡namente

10 â 13: etende bêñ

14 ã 15: atende com

ercelènciå

rø,øø

CáIculo a¡ltlnético com base nas regaâs dos itens 4.1ø ê 4.11 Notal,láximâ:øa5
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LICIT/IÌ'|TE: C A DA SILVA - TRIO

IIEMBRO DA COMISSÃO: CARLOS A. EUZANO BALLADAS

IOTAL DE PONTOS:

Ass

45,48

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Conslstênci.a d¿s.el.ações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) Relevâncla dos resultados ãprêsentados

Notal'.láxlña:9a19

ø: não atende
1 a 3: ãtende pouco

7 ã 8: atende beo
9 a 1ø: atende cofi

excelênc1a

4 a 6: âtende
5,øø

a) Lóglca e clareza de exposl,çãoi

de causa e efeito ert.edas
dê

Relevâncl.a dos resultãdos

d) Agilfdade e eflcáclã das redidas adotadãs.

Nota$áxif,a: gð10
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medianañente

7 a 8: atende beñ
9 a 10: âtende com

6,øø

Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conslstênciâ das relações de causa e efelto e¡t.e
desaflo e p¡opostã de solução ãprese¡tãda.i

c) Rel.evânctâ dos aes!ltados apaesentadosi

AgLudade e eflcácið das ñedldas adotadas.

Notalláxina:øa5

0: não atende
I a 2: atende pouco

3 â 4: atende beñ

5! atende coñ excêlênciâ

4,øø

ã) Lóglca e clareza de exposlção;

b) conststêncl¡ das .elações de câusa e efelto ent¡e desãflo

c) Relevâncla dos aesultados apaesentados.;

d) Aeilidãde ê eficácla das nedldas ãdotadas.

Notaltáxlnâ:øa5

9¡ não atende
1 a 2: atende pouco

! ð 4: atende ben

s: âtende con exqelêncla

2,øø

a) Lógtca e clâ.eza de exposlçâo;

b) nelevånclã e pertlnência dos ltens ãp¡esentados con a
atuðção do ó.9ão desc¡lto no exerclclo cnlativo .

Notâüáxina:øa1ø
o: ñão âtende

1 ¿ 3: atendê oouco

4 a 6: atende úedlanamente
7 a 8: atende beñ

9 a 1ø: atende con

6,øs

a) Lógica e cl,ã.eza de exposlçãoi

b) Relevånclã e pertlnêñcla dos ltens ap¡esentados con a
etuação do órgão conslderado no exeraiclo crlativo.

4 a 6r atende mediananente

7 â 8: âtende beñ

Notãl{áxine:4a10
0: nào atende

I ¡ 1. ãtâñdâ ñ^r'.^

7,øø

a) Lógtca e clareza de exposlçâoi

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevånclâ e pe.tlnêncla dos resúltãdos ap.esêntados

Notafiáxlma:øa15
øi nâo atende

1 a 3: ãtende ûuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 å 9: ãtende ñêdiånåmente

1ø a 1f: atende bed

14 a 15i atende com

excelê¡cia

Lt,øø

Cálculo aritiñétj.co com basê nâs regnes dos ttens 4.1ø e 4.11 Notâüáxlnatøas 4,44
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LICITANTE: FAÍOR F INTELIGENCIA EI'! coI'IuNIcAcÂo LTDA.

I'IEIVIBRO DA COI'iISSÂO: CARLOS A. BUZANO BALLADAS Ass

gßÈæ
ry¡ümoþ

TOTAL DE PONTOS:

51,ø9

t

a) Lóglcâ e clâ.eze de exposlção;

b) Conslstència das rclações de causa e efeito entre
desaflo e propostð de solução apresentada;

c) Relevâncla dos .esultados apresent¡dos.

excelènc1a

0: não atende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende f,ediãnãñente

7 a 8: atende ben

7,øø

a) ló8lca e c¡.areza de exposlção;

b) Conslsténcla das rel.ações de causa e efetto entre

Rêlêvåncia dosc

d) Agfltdade e efl.cácia das nedldâs adotadas.

ilotâüáxifia: øð10
ø: rãô atende

I a 3: atende pouco

4 a 6: atende ñedianamente

7 a 8: atende beñ
9 a 1ø: ate¡de con

7,øø

a) Lógtca e clareza de exposlção.;

b) Consi.stênc1a dãs relações de (a!sa e efelto entre
desaflo e propost¿ de solução ap¡esentadaj

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

e eficácla dãs ñedldas ãdotadasd)

Notalláxlña:0a5

ø: nâo atende
1 a 2l atende pouco

3 a 4: atende ben

5: ate¡de coñ ercelêncla

4'&

a) Lóglca e cla¡e¿a de exposlção;

b) Consistênclâ das relaçðes de ceusa e efeito entre desaflo
de

Relevåncia dos ¡esultados apresentados;c

d) Agtltdade e eflcácl.¡ das ñedldas adotadas.

Notafiáriña:9a5

ø! não atende
1 a 2i atende pouco

3 ã 4: âtende beñ

5: atende con excelè¡cia

1,øø

â) Lógica e clareza de exposlçãoi

b) Relevåncia e pertlnêncla dos ltens ãp¡esentados com a
atuação do órgão descnito no exercfci.o c.latLvo .

7 ã 8: âtêndê bem

4 â 6: atende

NotaHáxlna:øa10
0: não atende

1 a 3: âtende Þouco

7,øø

a) Lóglca e clâ.ezâ de expostção,

b) Relevâncl.a e pertinêncla dos ltens apresentados con a
atuãção do órEão conslde.ado io exercfclo crlativo.

4 a 6: atende ñedlanamente

Notâl.láxi,na:øa1ø
ø: não atende

I ¡ ¡. âtâñda ñô".^

7 a 8: atende beñ
9 a 1ø: ãtende com

7,øø

a) Lóglca e clareza de exposicão;

b) Clarezã, concisão e objettvldade dos textos;

c) Relevânctâ e peatinêncla dos rêsultedos âpresent¿dos.

Notãl¡láxinâ:4a15
ø: não atende

1 e 3: atende frulto pouco

4 à 6: âtende pouco

7 a 9: âtende ñedfãnãñente

1ø a 13: atende ben

14 a 15: atende con
excelêncla

L2,øø

CáIculo arttinético con base nãs regrãs dos i.tens 4.10 e 4.11 Notâllláxiña:aâs 4,ø9
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LICITANTE: FSB DIVULGAqÂO LTDA.

¡IEI'IBRO DA COMISSÃO: CARLOS A. BUZANO BALLAOAS Ass

a) Lógtca e clarc¿â de exposlçåoi

b) conslstêncla das relaçðes de causa e efetto entre
desaflo e proposta de 5o1ução ap.esentada;

c) Rel.evåncla dos reslltados apresentados

iloteltáxima:0a1ø

ø: não atende
1 a 3: âteñde pouco

a 6: atende medlañamente

7 a 8: ãtende bem
9 a løi ðtendê con

excelêncla

tø,øø

a) Lóg1ca e clareza de qposlçãoi

de câusa ê efeito entaêdas
de

Relevâncla dos resultados

d) A8ilidade e eficácla das mèdtdas adotadas.

f'¡ota¡táxlma:0a10

øi não ãtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende oedla¡arente
7 a 8¡ atende ben
9 a 1å: atende coñ

Lø,øø

e clareza de exposlçåo;a

b) Conslstêncla das.elações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de sohção apresentada;

c) Relevåncið dos resultados ap¡esentados;

d) Agtttdade e eflcácLa das oedidas ôdotadas.

Notat'táxlúa:0a5

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com exqelêncla

5,øø

a) Lóglcâ e clåreza de exporlção;

b) conslstêncta das relaçõer de causa e efeito entre desafio
de solução

c) Releváncta dos .esultâdos

d) Agiltdadê e eflcácLa das nedLdas adotãdâs.

¡loteliláxlma:0as

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4¡ ate¡de beft

S! atende cú excelèncla

s,øø

a) Lóglca e clareza de exposlçãoi

b) Relevåncla e pertlnêncla dos itens åp¡esentados coû a
ðtuação do ó¡gão descrlto no exercfcio c.fatlvo .

9 a 10¡ atende coh

[otðíáx1mâige10
ø: não atende

1 e 3: âtênde Dôuco

4 a 6: atende ñedl.anamente
7 ã 8: atende bem

9,øø

ã) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevåncla e perttnênclã dos itens ap.esentãdos coo a
atuação do órgão conriderado no exercfclo crLatlvo.

4 a 6: ãtende dedianðnente

7 a 8: ãtende bem
9 a 1ø: atende coñ

Íota¡1áxlûa:0a10
0: não atende

L l. âfañ¡a .^".â

Lø,øø

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Clarez¿, conclsão e objetividade dos textos;

c) Relevåncia e pertinênciâ dos.esultådos ap¡esentados.

Notailáxlmã:0a15
ø: nào ãtendê

1 a 3: ðtende ñulto pouco

4 ð 6: atende Þouco

7 a 9r ãtende medLänâñente

10 a 13: atende bem

14 a 15: âtende com

excelència

LS,øø

Cálculo aritidético co0 base nâs .egras dos ltens 4.10 e 4.11 Notailáxima:øâ5 5,øø
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53,79
LICITANTE: IN PRESS ASS. IMPRENSA COM. LTDA.

MEI4BRO ÐA COMISSÃO: CARLOS A. BUZANO BALLADAS Ass

a) Lógice e cl.areza de exposição;

b) Conslstêncla dâs relações de causa e efeito entre
desefio e proposta de sol.ução epneseiltada;

c) Relevância dos resultðdos epresentâdos

NoteMáxiúa:ø¿1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende mediananente

7 a 8: etende ben
9 a 10: etende cor

excelência

9,øø

â) Lógica e clereza de exposlção;

1ã reIaCõesdas causàde efeitoe entne
de

Reì.evåncia dos resultados

d) Agilldade e eficácia das nedi.das âdotadas.

4

Not¿Máxine: øâ10

ø: não âtende
1 a 3: åtende pouco

6: ãtende oedlanâmente

7 a 8: etende bef,
9 a 1ø: etende com

7 ,øø

e) Lógica e cläreza de exposição;

b) Consi.stênctâ dâs rel¿ções de causa e efeito entre
desâfio e proposta de soì.ução eprcsentada;

c) Relevåncie dos rêsultados ðp.esentâdos;

d) AgiLidade e eflcácia dðs medides âdotadas.

NotâXáxiña:øa5

ø: não etende
1 e 2: atende pouco

3 ã 4: atende bem

5: etencle com excelência

4,øø

a) Lóelca e cI¿rezã de exposlção;

b) Conslstêncla das.eleções de câusâ e efeito entre desâfLo
de

c) Relevâncj.a dos resultâdos apresentados;

d) Agil.idade e eficácla das n€di.das adotadas

NotaMáxirâ:øå5

O: não atende
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelência

3,øø

a) Lógicà e clerezã dê e¡posição;

b) Relevåncj.a ê pertlnència dos itens apresentados coñ â
atuação do órgão descrito no exercÍclo crlâtivo

9 a 1ø: etende com

Notafráxima:øa1ø
0: não åt€nde

1 e 3: ãtêñde oouco

4 â 6: ãtende nedlanamente
7 a 8: åtende ben

6,øø

a) !ógj.ca e c1âre¿â de exposj.ção;

b) Relevâncl.å e pertinência dos itens âpresentedos com a
atueção do ó.9ão considerado no exercíclo criativo.

4 â 6: êtende nedienamente

Notaüáxima:øa1A
ø: não âtende

t â :. ¡t.ndo Á^r.^

7 a 8: atende ben
9 e 1ø: åtêndÊ côm

7 ,øø

(0 a 15 pontos)

a) Lógica e clärezã de exposição;

b) C1areza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevãncie e pe¡tlnênciô dos resultêdos âpFesent¿dos,

NotaMáximå:øã15
ø: não ãtende

1 a 3: etende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 â 9; atende medíânafieñte

lø ã 1l: åtende bem

14 ã 15: atende com
excelêncie

13,øø

QUESITO 3: oUALIFICACÃO pA €OUIPE DE pROFTSSTOi{AIS (ø a 5 pontos)

CálcuLo âritlmético com base nas negras dos itens 4.1ø e 4,11 NotåMáxinå:øa5 4,79
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47,ø5
LICIT'INTE: PARTNERS COMUNICAçÃO ¡NTEGRAOA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: CARLOS A. BUZANO BALLADAS

I

a) Ló8tca e cla.e¿a de exposlçào;

b) Consistênclã das relações de causa e efelto entre
desaflo e p.opostâ de solução ap.e:entãda;

c) Relevånc1a dos resultados ãpresentados

Notåtáxlme:eâ1ø

ø! não atende
1 a 3: atende pouco

7 â 8: åtende ben
9 a 16: ãtende coñ

êxceIènc1â

4 a 6: atende
a,øø

a) Lógtca e cla.eza de exposlçãoi

de causa e efeito entredas
de

Relevåncla dos resultados

d) AgtUdadê ê eflcácia das nedldas ãdot¡das.

¡¡otaÉáxlmal 0atø
ø: não ateñde

1 a 3: atende pouco

4 a 6: âtende nedlanãñente
7 a 8: atende beû
9 â 1ø: ate¡de con

6,øø

a) Lóglca e cl.a¡êza de exposição;

b) conslstência das rel.ações de câusa e efetto entre
desafto e p.oposta de solução apresentadai

c) Relevåncia dos resultados apresentadosi

d) Agtltdade e eflcácla das nedldas ¿dotadas.

l{otallåxtnâ:0a5

øi nåo atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5¡ atende coñ excelèncfa

3,øø

ð) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Consl.stêñcla das rel.ações de cðlsâ e efetto entre desaflo

c) Relevâncla dos rêsultados apresentados;

d) Agl.lidade e eflcácla das redtdðs ãdotadas.

Notât'láx1ña:øa5

ø: ¡ão atende
L â 2: atende pouco

3 a 4¡ atende bem

5: atende com excelência

3,øø

a) Lógl.ce e clareza de êxposlção;

b) Relevâncl.a e pertinência dos ltens ap.esentados com ã
atuação do órgâo descrlto no exercfcio <rlðtlvo .

l¡otailáxlñâ:0a19
0: nào atende

1 e 3¡ atendê oouco

4 â 6: atende îedlanamente
7 a 8: atende bêm

9 a 10: atende con
exaelênc1â

7,øø

â) Lóglca e clãreza de exposlçãoi

b) Releváncla e peftlnência dos ltens ap.esentados com a
atuação do órgão <onsfde¡ãdo no exercfclo crlatlvo.

øi não atende

4 a 6: atende nedlãnãmentê

7 a 8: âtende ben
9 â 10: atende com

6,øø

a) Lógica e clã.e¿a de exposlçãoi

b) Cla¡eza, concisão e objetlvldade dos tertos;

c) Relevåncla e pe.tlnéncla dos resultãdos apresentådor.

NotalláxiDe:øa15
0: ñão atende

1 ã 3: atende oulto pouco

4 a 6: ðtende pouco

7 â 9: âtende nedlanâmente

1ø a 13: atende beñ

excelència

tø,øø

Cálculo aatttmétlco com base nâs regras dos ltêns 4.10 e 4.11 Notâ ffáxine øe S 4,ø5
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a) Lóglca e clareza de exposição;

b) ConslstêncLa das relâções de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentadai

c) nelevånclå dos resul,tados apresentðdos.

l,lotal'láxina:øa1ø

0: näo atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende úedfanamente

7 a 8¡ atende bem
9 a 1ø: atende com

excelêncla

a) Lógica e clareza de exposlçãoi

b) Conslstêncla das ¡elações de cãusa e efelto entre

d) Agtlidåde e eflcáci,â das nedldas adotãdãs

Notãiláxina: øa10
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 ã 6; atende medlanañente

7 a 8: atende beñ
9 a 1ø: atende com

7,øø

a) Ló8ica e clareza de exposlçãoi

b) Consistêncta dãs relaçðes de causa e efelto entre
desafio e p.oposta de solução ãp¡esentadaj

c) nelevåncia dos resultados ¡presentados;

d) Agll,l,dade e eflcácfa das ûedldas adotadas,

Notafiáxlñã:0e5

ø: ¡ão atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtende bem

5: atende com excelência

a) Lóglca e clãre¿e de exposlção;

b) Consisténcla das relâções de causa e efelto entre desaflo
de

c) Relevância dos .esultados ap¡esentados;

ilotaüáxfña:0as

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende con êxcêlênciå

4,øø

a) LóElca e clareza de exposlção;

b) Relevâncl.a e pertlnêncla dos lteñs apresentados com a
ãtlação do ó.9ão descrlto no exercfclo crlatlvo .

9 ð 10: âtende coB

ø: não atende
1 à 3: ãtênde oouco

4 a 6: atendê medl.ananente
7 a 8: atende beñ

7,øø

ã) Lóglca e clðreza de exposlçãoi

ltent ap¡esentãdos com a
exerclcl.o crlativo.

b) Relevåncla e pe.tl.rência dos
4 a 6: atende mediðnamente

Notal'¡láxlna:0a10
0! ¡ão atende

1 â ?. ¡têndâ ññrt.^

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com

a,øø

a) Lóglca e c1ã¡eza de exposlção;

b) Clarezã, co¡clsåo e objetivtdãde dos tertos;

c) Relevåñci¡ e peatinêncla dos resultados apaesentados.

Nota¡áxlne:ø¡15
ø: não âtende

1 a 3: atendê muito Þouco

4 a 6r âte¡de pouco

7 e 9: ãtende ñediånånente

10 a 13: atende ben

14 å 15: âtendê côm

exceLènctâ

7ø,øø

Cálculo a.ltlnétlco com base ñas regrðs dos ltens 4.1ø e 4.11 Notâtláximð:øas 4,46


