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LICITANTE: A4 HOLOFOTE COMUNICAçÃO LTDA.

MEMERO DA COMISSÃO: CARLOS

ã) Lóglca e clarêza de exposlção;

b) Consistència das relações de causa e efeÍto entre
desafio e proposta de solução âp¡esênteda;

c) ReLevåncià dos resultados âpaesentados

Notailáxi.ña: øa1ø

ø: nåo atende
1 a li atende pouco

a 6: atende ñedlânânente

7 ã 8: etende bem

9 a 1ø: atende com

excelèncià

9,øø

a) Lógica ê clare¿â de exposicåo;

b) Consistência dãs relações de ceusa e efeito entre
desaflo e de

Relevâncià dos resultados

d) Agilldãde e eficáci.a dãs nedides edotâdês.

NotãMáxina: 0å10

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: âtende nediananente
7 a 8: ¿tende befr
9 a 10: etende coñ

excelênclå

9,øø

a) LóEica e clareza de exposição;

b) Conslstêncie des relâçõês de cåuse e efêito entre
desafio e propostâ de solução âpresentada;

c) Rel.êvãnc1å dos resultados apresentãdos;

d) ASi.Iidãde e eficácia das nedidas edotadas

NotaHáxima:0a5

0: não åtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: etende ben

5: atende com excelêncla

4,øø

a) LóEica e clereza de exposição;

b) Coñsistência das .elações de causâ e efelto entre desâflo
de

c) Rel.evåncia dos resultados ðpresentedos;

d) AEilidãde e eflcáclâ das nedidas ãdotades.

Notailáximâ:Aa5

ø: não atende
1 e 2: atende pouco

3 a 4: êtende bem

5: atendê com excelênc1a

5,øø

a) LóEica e clereza de exposição;

b) Relevância e pe.tlnèncie dos ltens apresentados con a
atueção do ór8ão descrito no exercfcio criåt1vo

NotaMáx1mã:øa10
O: não atende

1 a l: åtêndê ôôu.o

4 a 6i atende mediananente
7 å 8: âtêndê bêm

9 â 1øi atende con
excelènciã

9,øø

ã) Ló8icå e clareza dê exposição;

b) Relevânc1â e pertinêncià dos itens apresentâdos com e
âtuãção do órgão considerado no exercfcio crietlvo.

4 a 6: atende medienemente

NotaMáxima:0a1ø
0: não atende

I â ?. ãfâñ¡a ññil.ñ

7 â 8: ãtende beñ
9 ¿ 1ø: atende com

9,øø

å) Lóglcã e clareza de exposição;

b) Clåreza, conclsão e objetlvldade dos textos;

c) Relevâncl.a e pertinénciâ dos resultados âpresentãdos,

NotaHáximâ:0a15
ø: não âtende

1 a 3: atende mui.to pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende mediãnãn€ntê

10 ð 13: åtende bem

14 â 15: åtende con
excelêncie

15,øø

0uEsITo 3: oUaLIFICACÃO pA ËOUIPE DÉ PROFISSIONAIS (ø â 5 pontos)

Cálculo anitlmétlco con base nâs regrãs dos itens 4,1ø e 4.11 NotàHáxinã:ø¿5 3,99
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LICIÍANÍE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

¡iEMBRO DA COMISSÃO: CARLOS Ass

e) LógÍca e cLâreza de exposj.ção;

b) Consistêncie das.elaçõês de causa e efej.to entre
desefio e propostâ de solução apaesentada;

c) ReLevâncla dos resultedos apnesentados

Notâüáxima:6ã1ø

ø: não atende
1 a 3: etende pouco

4 â 6: atende medlananente

7 a 8: atende ben
9 e 10: åtende com

excelência

7 ,øø

a) Lógica e clareza de exposição;

de
ia das relãções de cåusà e efeito êntre

Relevâncie dos resu¡.tados

d) Âgili.dade e efj.cácia das medidas adotadas

Notailáximã: øa1ø

øì não ãtende
1 a 3: åtende pouco

4 a 6: atende medianamente

7 ã 8: atende bem

9 a 1ø: åtende com

7 ,øø

a) LóE1câ e cl.areza de exposlção;

b) Consistência des.elações de cåuse e efeLto entre
desafio e paoposta de solução âpresentâda;

c) Releviâncle dos resultados apresentãdos;

d) Agilidade e eflcácia das nedldas âdotâdðs.

NoteMári.oa:øa5

ø: não ãtende
1 å 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: ãtende coû excelência

4,øø

a) LóEica e clerezã de exposi.ção;

b) Consistênciå des relaçðes de cãuse e efej.to entne desefio
e de solução

c) Relevânclâ dos resultados apresentados;

d) Agilidãde e eficácia das ñedidas adotedes

NotaMáxinâ:eâ5

ø: não ãtende
1 â 2: etende pouco

3 a 4i ãtende bem

5: atende com excelêncla

t,øø

a) Lógica e clarezã de exposição;

b) Re1evåncta e pertinrËnci.e do5 ltens ap.esentados com a
âtuação do órgão des(.1to no exercicio crlätivo

9 a 1ø: ãtende coñ

NotãMáx1na:Aå10
ø: não âtende

1 a 3: ãteñde oouco

4 ¿ 6: atende nedianaoente
7 e 8i âtende bem

7,øø

e) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Releváncia e pertinêncla dos itens apresentâdos com å
atuação do órgào conslderâdo no exe.ciclo criãtivo.

4 ã 6: atende ñedläñômente

NotâMáxina:4a10
ø: não atende

1 â 1' :t.ndâ ñáÍ.^

7 a 8: atende bem

9 a 10: âtende com

excelênc1â

7 ,Oø

e) Lóg1ca e clarez¿ de exÊoslção;

b) clenezâ, conclsão e objetj.vldade dos textos;

c) Releváncia e pertinênciâ dos resultados âpresentados

ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: ãtende pouco

7 â 9: atende mediânânente

1ø e 13: atende beñ

14 à 15: atende com

excelência

7ø,øø

olJÉsrTo 3: otaLlFlcacÃo pA EouIpE DË pROFISSION|IS (ø a 5 pontos)

Cálcu1o aritimético con bãse nas regrås do5 ltens 4.1ø e 4.11 Notâfráxlma:0¿5 4,54
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LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA.

¡,IEMBRO DA COMISSÃO CARLOS

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conslstêncla das relaçðes de c¿usa e efelto ent¡e
desafio e p¡oposta de solução ap.esentadaj

c) Relevánc1ã dos resuttados ap.esentados.

t{otailáxina:0a10

0: não atende
1 a 3: atende pouco

4 ã 6: atende ñedlanarcnte

7 a 8: atende bem

9 ã 10: åtende coñ
excelèncla

6,øø

a) Lógtca e clareza de exposlçåoi

da5 de ecausa êntreefeitorelações
dê

Relevâñc1a dos .esultðdos

d) Aglltdãde € eficáciå das ñedldas adotadas

Notal.láxlñà: gelg
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende 0edlanamente

7 a 8¡ atende ben
9 a 10: âtêndê com

6,øø

e clãre¿â de exposlçåoi

b) Consl.stêncla das re¡.ações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de soLução apresentada;

c) Relevâncla dos resultados apresentadosi

d) AgLl.tdade e eficácla das nedldas adotadas.

Notailáx1ûa:6¡5

€: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: rtende bem

5: atende com excelêncla

t,øø

a) Lóglca e c1ãrc¿ã de exposlçãoi

b) Conslstêncla das rêlaçõ€s de causa e efeito ent¡e desaflo

c) Relevåncia dos resultados

d) Agiltdade e eflcácla dðs ûedldas adotadas

l{ota}lár1me:0as

0: não etende
1 a 2¡ atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excel.êñclâ

3,øø

a) Lógtcâ e clareza de exposição;

b) Relevånclð e pertinêncla dos ltens apresentado! con a
âtuação do órgão descrlto no exê¡cfclo c.iativo

9 a 1ø: ãtende com

Notailáx1na:0a10
0i não ãtende

1 â 3: atende oouco

4 a 6: atende ñedlanðoente
7 a 8: âtende bem

6,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e pertlnêncla dos ltens ap.esentados com a
atuação do óa8ão conslderado no êxercfclo crlatlvo.

4 a 6: ãtende ßed1¿namente

Notatáxi.na:0a19
0: não atende

1 â ?. ¡fÞñda ¡^¡.ô

7 a 8: âtende ben
9 a 10: âtende coh

6,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Clareza, conclsão e objetlvldade dos textos;

c) Relevåncla e pertlnência dos ¡eslltados apresentâdos

Notet'táx1fra: øa15
9: não atende

1 a 3: atende nulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9i atende frediananeñte

1ø a 13: ãtende ben

14 â 15¡ ðtende con
excelêncla

9,øø

Cá¡.culo anitimétl<o con bâse nas aegrãs dos itens 4.1ø e 4.11 Notaüáxifra:øas 4,L4
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LTCITANTE: C A DA SILVA - TRIO

MEMBRO DA COMISSÃO: CARLOS

t

43,45

a) Lóglcâ e clârezâ de exposição;

b) Consistêncla des relâções de causa e efeito eñtre
desäfi.o e prcpostà de solução ap.esentada;

c) Relevância dos .esultados apresentãdos

NotãMáxima:øalø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atendê medianamente

7 a 8: atende bem

9 ã 1ø: atende com

excelénciâ

5,øø

e) Lógica e cl.aaezê de exposição;

b) Consistência d¿s releções de causa e efelto entre
solução

Relevånc1a dos resultãdos ãpnesentados;

d) A8illdadê e eficáciâ dâs medidas adotadas.

NotaMáxima: øâ1ø

ø: não atêndê
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nediânemente

7 a 8: atende bem

9 e 10: atende com

6,øø

e cLã.eza dea)

b) Consiçtência des relações de câusa e efeito entre
desâf1o e propostð de solução apresentadâ;

c) Relevâncla dos resultados apresentados;

d) Agil1dâde e eflcácie das nedldas ãdotâdas.

Notàiláxifiã:øâ5

O: não ãtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

atende com excelênci.a

4,øø

a) Lógice e clâreza de êxposição;

b) Conslstènci¿ des relåçöes dê causa e efelto entne desaflo
de

c) Relevåncie dos .esultados âpresentâdos;

d) Agili.dade e eficácia des medldas adotadas.

NotãMáxima:øà5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: atende bem

5: atende com excelênciâ

3,øø

a) Lógica e clereze de exposição;

b) Relevância e pertlnêncie dos itens apnesentados com e
ðtuação do óngão descrj.to no exercicio criatl.vo

Notafráxine:øã1ø
9: nâo atende

1 a 3: ãtende oouco

4 a 6: atende medlânâmente
7 a 8: âtende beñ

9 a 10: ¿tende com
excelênciâ

5,øø

a) Lógica e cIåreza de exposição;

b) Re]evân(iã e pertlnência dos itens âp.esentados com a
atuãção do órgão consideaado no exercício crj.atlvo.

4 a 6: âteñde mediananente

Notafláxima:0â1ø
ø: não atende

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: ãtende con

6,øø

a15

e) Lógj.câ e clàreza de exposição;

b) Clereza, concj.gão e objetivldåde dos textos;

c) Relevância e pertlnência dos nesuLtados apresentados

NotaMáxima:øâ15
0: não ãtende

l. ã 3: atende muito pouco

4 a 6: etende pouco

7 a 9: atende mediânâmente

1ø a 13: atende bem

14 ¿ 15: âtende com

excelência

Lr,0ø

olrEslTo 3: oUALIFICACÃO pA EOI,IPË DE pROFISSIONÂrS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimético com bâse nas regras dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáximå:øå5 3,45
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LICITANTE: FS8 DIVULGAçÃO LfDA.

MEMERO DA COIIISSÀO: CARLOS

57

a) Ló81ca e clêreza de exposição;

b) consistênciå das releçõeg de ceusã e êfeito entre
desâfio e proposta dê solução apresentada;

c) Relevâncj.a dos resultedos apresentados

NotaMáxiñe:øà10

ø: não ãtendÞ
1 â 3: atende pouco

4 a 5i atende mediånamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtende com

excelênciå

a,øø

ã) lógica e clâreza de exposj.ção;

b) Consistênci.e das.elações de causa e efeito entre
desaflo e de

c) Relevåncia dos resultâdos

d) Aeilidede e eflcácla das f,edfdas âdotedas

Notaüáxira: øa1ø

øi não etende
1 ã 3: âtende pouco

4 a 6: ãtende nedienemente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtende aon

a,øø

e clârezà dea)

b) Consistência dãs releçõês de cause e efeito entre
desaflo e proposta de solução âpreseñtade;

c) Relevânc1â dos resultados ãpresentados;

d) Agllldade e eficácla das nedldas adotadas

NotaMáxima:0åS

0: nåo atende
1 a 2: etendê pouco

3 a 4: atende beñ

5: ateñde com excelêncla

4,øø

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Conslstência das relãções de ceuse e efeito entre desafio
de solução

c) Relevânc1a dos resultådos apresentados;

d) Agili.dade e efj.cácia das nedldes adotâdas

NotaMáximå:0â5

ø: não ãtende
1 a 2: àtende pouco

3 a 4: åtende beû

5: atende com excelên.iâ

4,øø

a) Lóglce e cÌ.aaêzâ de exposlção;

b) ReLevâncj.a e pertinència dos itens epnêsentådos com a
atuação do óaeão descrito no exercicio criðtivo

NotaHáximâ:øa1ø
ø: não etende

1 a 3: âtende oouco

4 a 6: ãtende mediananeñte
7 ã 8: ðtende ben

9 a 1ø: atende com
excê1êncie

a,øø

a) Lógica e cl¿.ezå de exposição;

b) Rel.evåncia e pertlnência dos ltens apresentados com a
atuåção do órgão considerado no exe.ciclo criativo.

4 â 6: atende ñedlânãnente

7 â 8: atende ben
9 e 1ø: âtende com

NotâMáxlna:øa10
0: nåo ¿tende

1 : 1. âtê¡dâ ñ^r.^

a,øø

e) Lóglca e clanezâ de exposiçãoj

b) Clâ.eza, concisåo e objetividede dos textos;

c) Relevânc1ð e pertinêncla dos resultâdos åpresentados

NotaMáxÍma:øa15
ø: não âteñde

1 a 3: etende nuito pouco

4 a 6: ãtende pouco

7 a 9: atende medianahente

1ø â 13: atende beo

1¿ â 15: etende com

excelència

12,øø

o{rEsITo 3: otallFrcAcÃo DA EOUIPË DÊ PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritlñético com base nas regras do' j.tens 4.1ø e 4.11 Notâiláxime:øê5 s,øø
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LICIIAI.¡TE: IN PREsS ASS. IMPRENSA COM. LTDA,

ME|4SRO DA COI4ISSÃO: Carlos

52,79

a) Lógfca e clareza de exposlçãoi

b) Constst€n.la das relações de causa e efelto ent¡e
desaflo e proposta de sohção apresentada;

c) Releváncla dos .esultados apresentados.

ilotaüáxinaiAal0

0: não åtende
1 a 3: atende pouco

â 6: etende ñedlãnâûeñte

7 a 8: atende bem

9 a 10: atende con
excê1êncie

7,øø

a) Lógica e clareza de exposlçãoi

b) Conslstência das relãções de causa e efelto entre
desãflo € de

Relevåncla dos resultados

d) Agl,lldade e eflcácia dãs nedidas adotadas.

t¡otailáxlmã:0â1ø
ø: não atende

1 a 3¡ atende pouco

4 a 6l atende medlanamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: ateñde com

7,øø

e clareza de

b) Consfstèncla dãs relações de cãusa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentadâ;

c) Relevåncia dos resul.tãdos apresentados;

d) Aglltdade e eficácla das medldes edotadas

Notaláxtma:0aS

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beo

5: atende coû êxcelêncla

4,@

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Consistêncla dã9 relações de câusa e efeito entre desaflo

c) Relevåncfa dos resultãdos

d) A8illdade e eficácla das ñedldas adotadãs.

Notaüáxiñe:OãS

ø: não ãtende
1 a 2: ãtende pouco

3 â 4: åtende beñ

5: atende com excelência

4,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevåncia e pertlnêncla do5 ltens ãp¡esentðdos com a
atuação do órgão desc¡l.to no ex€rclclo criatlvo .

9 a 1ø: ateñde cd

Notâiláxlma:0a1ø
0: ¡ão atende

1 a 3: atende oouco

4 a 6: atende ñedlananente
7 a 8: atende ben

7,øø

a) Lóglcã e cla.eza de exposi.çãoi

b) Relêvãnclâ e pertinêncla dos ltens ðpresentâdos com a
atuação do ó.9ão conslderãdo no exercfclo crfatlvo.

4 ã 6: atende medtânanente

7 a 8: atende beñ

Notaüáxlna:0a1ø
0: não ãtende

1 â 1. âtôñdê ú¡r.^
7,øø

a) Lógtca e clðreza de exposição;

b) Clareza, concisão e objetlvldãde dos textos;

c) Relevåncla e peatlnêncla dos aesultãdos åpresentãdos.

ø: não âtende

1 a 3: atende úutto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9i ðtendê ûedlanamente

1ø a 1.3: ãtende beû

14 a 15: etênde côû
excelência

72,øø

Cálculo ãritlmético con base na5 reg.as dos i.tens 4,tO ê 4.11 Notafláxlña:6â5 4,79



s
@¡rcæ6rÐ5{ig> rc

údr¡r*{þ

47,22
LICIIANfE: PARTNERS COIIUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

I4E¡4BRO DA COMISSÃO: CARLOS

a) Ló8ica e clareza de exposição;

b) Consistênciâ das relacões de cause e efelto entre
desafio e proposte de solução âpresentede;

c) Relevâncla dos ¡esuLtãdos epresentados.

Notâiláxlma:øã14

ø: não atende
1 a 3: êtende pouco

4 a 6: ãtende medÍanamênte

7 ã 8: âtende ben
9 â 10: atende con

excelèncÍã

7 -øø

a) Lóg1ca e clareza de exposiçåo;

b) Consistênc1a das relãções de causa e efeito eñtre
deçãflo

Relevåncia dos resultâdos

d) Agi.lldade e eflcáciâ des medldas adotadâs

Notafráxímã: 0a1A
ø: não ¿tende

1 â 3: atende pouco

4 a 6: etende medi¿namente

7 e 8: âte¡de ben
9 a 1ø: etende com

6,øø

a) Lógica e cLãreza de exposição;

b) Consistêncla dâs relações de causa e efêito entre
desafio e proposta dê solução apaesentãdã;

c) Relevånciâ dos resultados apresentados;

d) Agllldade e eflcácia das nedidas adotadas

NotaHáximã:øã5

ø: não atende
1 a 2: atendê pouco

3 e 4: êtende bem

5: âtende com excelência

3,øø

a) Lógica e c1åne¿å de exposiç¡o;

b) Conslstênclå des relações de causa e efeito entre desafio
de

c) Relevâncl.a dos resultados âpresentados;

d) Aßllldade e eflcácie das medidas adotades.

NotaMáxi.nã:øâ5

ø: não atende
1 ã 2l atende pouco

3 e 4: atende bem

5: âtende com exceÌênc1ã

1,øø

a) LóClca e cle.eze de exposição;

b) Releváncla e pertlnèncie dos itêns apresentedos com ã
atuação do órgão dercnito no exercÍcÍo cr1ãtivo

9 å 1ø: åtende com

NoteMáximà:øå1ø
ø: não etende

1 ã J; atende Douco

4 a 6: atende medlånãnênte
7 a 8: àtende ben

7 -øø

a) LóEica e cl.areza de exposição;

b) Relevânclâ e pêrtlnìåncie dos ltens apresentados coñ a
atuação do óngão conslderado no exencicl.o criativo.

4 a 6: ãtende nedlâñãmente

7 a 8: etende beh
9 â 1ø: âtende com

NotâMáximå:øe1ø
ø: não âtende

1 ¡ 1. âtâñ¡a ñôI.^

7,øø

â) Lóg1ca e clãreze de exposlção;

b) Clãreza, conclsão e objetividade dos textos;

c) Rel.evåncia e pertinên(lð dos resultedos apresent¿dos

NotaMáxifre:øâ15
ø: não etende

1 â 3; atende nuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atendê ilediånåmente

1ø â 13: âtende bem

14 ã 15: etende com
excelènc1ä

rø,øø

ouEsITo 3: ouallFrcAcÃo DA EoUIPÉ pE PRoFISSIoNAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo â.ltlmético com base nar negras dos ítens 4.1ø e 4.11 Notâüáxima:0e9 4,22
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LICITANIE: PRIDÊA COI4UNICAçÃO LTDA.

I4EÍ{BRO DA COMISSAO: CARLOS

5!,46

a) Lóglca e cla¡eza de exposlçãoi

b) Conslstèncl¡ das.elações de causð e efeito entrc
desaflo e proposta de sohção apresentadaj

c) Relevâncla dos resultados ap¡esentados.

t¡otã¡láxlñal0ã10

0¡ não atênde
1 a 3: atende pouco

a 6: ôtende nedlanamente

7 a 8i atende bem
9 a 1g¡ atende coñ

excelêncl.a

a,øø

a) Lógica e cla¡eza de exposlção¡

de causa e efeito entae
dê

das

Relevâncl,a dos resultados

d) Agtudade e €flcác1a das ñedldas adotadas

¡¡ota¡láxlñe:0a1ø
0: não atende

1 â 3: atende pouco

4 a 6: atende nedlananente
7 a 8i ãtende bem
9 a 10: atende c@

7'@

a) LóElca e clðreza de expostçãoi

b) Consl.stência das.elações de cãusâ e efeito entre
desaflo e proporta de solução ap.esentadai

c) Relevåncfa do5 resultados

d) AgiUdade e eflcácla dar medldas adotadås

t¡otaüáxlñe:0a5

ø: não atende
1 a 2¡ atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelêncla

!,øø

a) Lógica e cla¡eza de exposlçãoi

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto entre desaflo

c) Relevåncla dos resultados apresêntados;

d) A8ilidade e eflcácla das medidãs âdotadðs

Notalláxiûa:0â5

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende be0

5: atend€ com excelêñcla

4,øø

a) Lóg1cã e clareza dê exposiçãoj

b) Relevåncia e pe¡tlnêncla dos ltens apresentados com â
atu¿ção do ó.9åo desc.lto ¡o exe¡cfcio criãtlvo .

ilota}láxlña:0a10
0i não atende

1 â 3: etende boucô

4 a 6: ãtende redfanâmente
7 a 8: âtende beñ

8,øø

ã) Lógica e cla.eza de exposição.;

b) Relevância e pertlnêncla dos ltens apresentãdos coo a
atuaçåo do órgão conslderådo no exe¡cfclo crlatlvo.

4 a 6: atende ñêdlânãhêñte

7 ã 8¡ atende bem

9 a 10: atende coñ

ilotðüáxlna:Oa10
ø: nåo atende

I . 1. âtcrda ñdrrñ

a,øø

a) LóBica e cla.eza de exposição;

b) Clareza, conclsão e objetlvldade dos tertosi

c) Releváncla e pertinêncla dos resul,tãdos apresêntados.

ilotalláxina:ga15
0: ¡ão atende

1 a 3: âtende nulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: âtende nedlananente

:.0 a 13: atênde bem

14 a 15: âtende con
excêlêncla

9,øø

Cálculo ãrltimético com bãse nas regrås dos itens 4.10 e 4.11 Notal'láxima:0a5 4,46


