
n
rblrÞ m ;T& or tu r^Lrc

IOTAL DE

Ass

I

5ø,62
I

LICITANTE: APPROACH COMUM. INTEGRADA LTDA.

I4EMBRO DA COÍ'USSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚ]O

a) LóEica e clãrezâ de exposição;

b) Consistência das neLåções de causa e efeito entre
desaflo e pnoposte de solução ap¡esentada;

c) Relevância dos resultâdos åpnesentados

NotaMáxiña:øâ1ø

ø: não atende
1 a l: atende pouco

4 a 6: âtende medi.¡nâmente

7 å 8: âtende bem

9 ð 19: ãtende com

excelèncie

7 ,øø

ã) Lógicâ e cl.âreza de exposição;

b) Conslsténci¿ das releções de câusa e efelto entre
desafi.o e de

ReLevânc1â dos resultados

d) AgllLdâde e eficácie das ñedldas adotâdãs.
excelên.iâ

Notaüáxira: øã10

ø: não atende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: atende nediananente
7 â 8: eteñde ben

7 ,øø

a) Lógtcâ e c1a¡eze de exposição;

b) Consigté¡cla dâs relações de causâ e efelto ent.e
de5åfio e prcposte de solução apnesentada;

c) Relevånciå dos resultedos apresentados;

d) Âgilidede e eficácia das medidas âdotedås.

Notaüáxima:øa5

0: nåo atende
1 e 2: ãteñdê pouco

3 a 4: atende ben

5: etende com excel,ência

3,øø

e) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistênci.â das relações de cãuse e efelto entre desâfio
e de

c) ReLevåncLa dos ¡esultedos ãpreseñtados;

d) Agilidâde e eficácj.e das medidas âdotadâs

NotaMáxiûa:€as

ø: não atende
1 e 2: atende pouco

3 e 4: etende bên

5i etende con excelênclã

4,øø

å) LóCica e cl.e¡eza de exposição;

b) Relevåncið e pentinènciã dos ltens apresentados coñ a
åtuêCão do órgão descrito no exercicio criatívo .

Noteüáximå:Aa10
ø: não atende

1 ã 3: âteñde bouco

4 â 6: atende medienâmente
7 e 8: âtende bem

9 ¿ 1ø: åtende coß

7 ,øø

a) Lógicð e cle¡ezâ de exposlção;

b) Releviânciå e pertl.nênciã dos itens ãprelentados con e
etueçào do órBão considerado no exetcício crietivo.

4 a 6: atende medlãnanente

NotãMáxinã:øâ10
9: não atende

I â r. 'tôñlô ñ^".^

7 e 8: âtendê bem

9 a 10: etende com
êxc€1êncie

I,øø

(øâ

a) Lógice e cl¿reza de exposição;

b) Clâne¿ã, concisão e objetlvldade dos textos;

c) Relevânciâ ê pertlnència dos resu¡.tados åpresentados.

Notãiláxlma:øa15
0: não atende

1 â 3: atende ñuj.to pouco

4 a 6: etende pouco

7 a 9: åtende medianamente

excelênciâ

tø,øø

ouEsrTo 3: ouaLIFIcAcÂo pA EourpE DË pnoFlssroNnls (ø a 5 pontos)

Cálcúlo arltimético con båse nas.egrâs dos i.tens 4.1ø ê 4.11 NotâHáxlma:øa5 4,62
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LICITANIE: ATTACHËE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA.

I'IEI'IBRO DA COI4ISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚJO Ass

æsqæ
ryrq¡æ

TOTAL DE

46,!6

ð) Lógica e cla¡eza de exposicão;

b) Conststêncla das.elaçôes de causa e efelto entre
desaflo e p¡oposta de solução apresent¿da;

c) nelevância dos ¡esultados ðÞresentados.

Notâtláx10ð:0a10

0¡ ¡ão atende
1 ã 3: atende pouco

7 a 8: ãtende beñ
9 a 10: atende coñ

excelênciã

4 a 6: atende
6'@

a) Lógtca e clðreza de exposl,ção,

b) Consl.stèncla das .elðções de cãusâ e efelto entre

d) Agtudade e eflcácla das ûedidãs adotãdas

¡lotaËáxlfra: 0a1ø.
9: nåo ateñde

1 a 3: atende pouco

4 a 6¡ atende 0edi.ãnãñente

7 a 8: atende beñ
9 a 10: ðtende coñ

6,øø

b) Corsistencfa das .elaçõês de causa e efeito entre
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) RêlevâncIa dos resultados ãpresêntâdosi

d) Agtttdãde e eflcåcla das medldãs ãdotãdas

llotal,láxlña:9â5
0: não ãt€nde

1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excêlênclâ

â) Lóglca e clareza de exposicão;

b) conslstêncla das relações de causa e efelto entre desafio
e de

c) Rêlevância dos resultados apresentados;

d) Agllidade e eflcácta dãs nedldas adotadas.

Notalláxlîa:øa5

0: nåo atende
1 a 2r ate¡de pouco

3 ã 4: etende beñ

5: atêndê com excelÈncle

z,øø

a) Lóglca e clarezà de exposlção;

b) Relevåncfa e pertlnêncla dos itens apresentados cofr â
âtuação do órgão dêscrito ¡o exeacfclo crlãtlvo .

9 ã 1ø: atende com

Iotanáxlnâ:0a1ø
0: não atende

1 a 3: âtende þouco

4 a 6¡ ãtende fr€dlanaûente
7 â 8: ¿tende ben

7,øø

a) Lóglca e clareza dê exposlçãoi

b) Releváncla e peptinêncla dos ltens apresentados com ã
atuação do ó¡gão conslderado no exe.cfclo crlatl.vo.

4 a 6i ate¡de ñedlanarente

lilotâüáxlña:0a10
ø: não atende

1 â ¡. âfôñdâ .^[.^

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende coñ

7,øø

a) Lógtca e clârez¡ de exposlçãoi

b) Clareza, conclsão e objêtlvldade dos textosi

c) Relevâncla e peftiñência dos resultãdos âpresentados.

ø: não atende

1 a 3: atende multo pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: ôtende nedianâmente

1ø a t3i atende bem

14 a 15r atende con
excelènc1à

7ø!øø

Cál.culo a.itlûétlco com bðse nas .eE¡âs dos ltens 4.1ø e 4.11 4,L6
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LICITANTE: CA DA SILVA C014. CORPORATIVA - TRIo

¡IEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚJO

IOTAL OE

Ass

47,48

a) Lógica e c1ãreza de exposlção;

b) Conslstência das relações de causa e efelto ent¡e
desaflo e proposta de soluCão apresentãdâ;

c) Relevåncla dos resul.tados ap.esentados.

NotãËáxlña:0.18

a: não etende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atendê ûêdlãnâmente

7 ã 8: atende be[
9 a 1ø: atende coo

excelência

6,øø

a) Lógl.ca e clareza de exposlção;

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

Relevåncla dos resultados

d) Agfltdade e eficácla des oedidas adotadas.

ilotal'láxina:0a14
0: não atende

1 ã 3: atende pouco

4 a 6¡ ðtende medlanañente

7 â 8: etende beñ

7,øø

e clarezã de exposlçåo;

b) Cons¿stêncl¿ das relåcões de causa e efefto entre
desafio e proposta de sol.ução apresentada;

c) Relêvånclâ dos ¡esultados âpresentãdos;

d) Agludade e eficácla dãs ñedldâs adotadas.

[otã¡táxlna:0a5
0: não atende

1 â 2: ãtende pouco

3 a 4: atendê bem

5: ãtende coû excelèncla

3,øø

a) Lóglca e c1ãreza de exposlção;

b) Conslstêncla das.elações de causâ e efelto entre desãflo
dê

c) Relevância dos resul.tados ap¡esentados.i

e eflcácia das nedldas ãdotadas.d)

l{ota¡lá¡inâ:0eS

0: não atende
1 a 2: atêndè pouco

3 a 4: atende beo

5: ãtende com excelência

3r&

a) Lógl.cä e cLa.eza dê exposi.ção;

b) Relevåncia e pertlnêncla dos ltens apresentados com a
âtuâção do óagão descrlto no exerctclo calatlvo .

Notaüáxfna:0a1ø
9: não atende

1 â 3: atende oouco

4 a 6: atende medlanañente
7 â 8: atende bem

9 a 10: atendê con

6,øø

a) Lóglcã e cla.eze de exposlcåo;

b) ReleváncLã e pertlnêñcla dos Ltens apresentados coñ a
atuaçåo do órgão conslde¡ado no exercfclo crlâtlvo.

4 â 6: atende medianañente

NotâMáxl.ña:øa1€)
0: não atende

1 â 1. âr.nd. ññ".À

7 a 8: ate¡de beñ
9 a 10: ateñde com

6,øø

a) Lógicâ e clarez¡ de exposicãoi

b) Clareza, conclsão e objetivtdãde dos textos;

c) Rel.evâncla e peatlnência dos resultðdos apresentâdos

ñotailáx1ña:øâ15
ør não atende

1 å :Ì: atende múlto pouco

4 a 6¡ ateñde poúco

7 a 9: atende ûedlanamente

10 à 13i atende ben

14 a 15: atende coñ
excelè¡cia

L2,øø

Cálculo ðritiûético con base nas reg.as dos ltens 4.1ø e 4.11 Notalláxlna:0a5 4,44



n
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LICITANTE: FAÍOR F INTELIGENCIA EM COI'iUNXCAçÂO LIDA.

I4EI"IBRO DA COI4ISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚJO

54,ø9
TOTAL DE

Ass

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) conslstêncla das relações de causa e efeLto ent.e
desaflo e proposta de sol!ção apresentadai

c) Relevânclâ dos resultados ap¡esentãdos.

excelência

Notaüáxlna:0â16

0! não ate¡de
1 a 3¡ atende pouco

7 a 8: âtende beñ

4 a 6: etende
a,øø

a) Lóglcâ e clareza de exposlçãoi

das derelações ecausa entreefeito
de

d) Agilidade e efLcácla das Íedldas adotadas.

ilotailáxlna! 0a10
0: ¡ão atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atendê ñedlanâmente

7 a 8: ãtende ben
9 a 10: atende com

9,øø

e clã.eza de exposlçãoi

b) Conslstênclâ dâs relaçðes de causa e efelto ent¡e
desaflo e proposta de so1ùção apresentada;

c) Releváncla dos resultâdos ap¡esentados;

d) Agludade e eficácla das (edldas adotadas.

[ota]táxlna:0a5
0: ¡ão ãtende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtende beÍ

5: âteñde con excelênclã

4,øø

â) Ló8icâ e clareza de exposLçåoi

b) Conglstência das relações de causa e efeito entre desaflo
de

c) Relevância dos reslltados apresentadosi

d) Agllidade e eflcácla das medldas adot¡das

llotailáxlDâ:Oa5

0: não atende
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: âtende beñ

5: âtêñdê com excelêncie

!,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e pertinê¡cla dos itens ðpresentados con a
ãtuação do órgão descrito no exe¡clclo crlatlvo .

NotâHáx1na:øa1ø
0: não atende

1 ¿ l: atende oouco

4 a 6: atende nedlanamente
7 a 8: ðtende bem

9 a 1A: âteñdê com

a,øø

â) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevåñc1a e pe.thência dos ltens ap¡esentâdos com a
atuação do órgão conslderado ro eterclcio cr1ãtLvo.

4 ã 6: ãtende nedlanaûente

t'¡otafiáxinâ:øa1ø
0: não atende

I . l. åfâ¡dê ¡^¡r.ô

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atênde coñ

7,øø

a) Lógtcâ e clâreza de exposlção;

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

c) Relevâncla e pertinencla dos result¿dos ãpresentðdos.

Nota¡láxlna:øa15
ø: não atende

1 a 3: ateñde muito pouco

4 a 6: ãtende pouco

7 a 9: atende îediananente

1ø â 13: atende bem

excelênciâ

rL,øø

Cálculo aritfuético com base nâs.egrãs dos itens 4.1ø e 4.11 Notå üáxlña øes 4,ø9



n
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u¡trodo

LICITANTE: IN PRESS ASS. IMpRENSA CoM. ESTR. LÍDA

¡IEI'IBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚJO

TOTAL DE

Ass.

55 
"79

a) Ló81(a e cla.e¿a de expostção;

b) Consistência das ¡elaçõês de causa ê efelto entre
desafio e propostã de solução apresentãdai

c) Relevâncla dos ¡esultados apresentados

þteiláxlne:øâ10

ø: nåo atende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende ñedlanaßente

7 a 8¡ atende bem

9 a 10: atende com

excelência

a,øø

a) Ló8ica e cl.ãreza de exposlção;

b) conslsténcia das rel.ações de caosa e efelto ent¡e

Rêlevånclã dos

d) Âgil.idade e eflcácla dâs m€didas adotadas.

ilotailáxima:0â10
0i não åtende

1 a 3: atende pouco

4 a 6¡ ãtende ñedlanamente

7 a 8l atende ben
9 e 19: etendê com

a'@

Lóglca e clarczã dê exposição;

b) Consistêncla das.elações de causð e efelto ent.e
desðflo e p¡oposta de solução apresentada;

c) Relevâncla dos resultados apresentados;

d) Agtudade e eflcácl.a das nedldas adotadas,

Notàiláxl.úâ:0¿9

ø: nåo atende
I a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende coß excelêncla

4,øø

a) Lóglca e clareza de exposl.ção;

b) Conststência das relaçðes de causa e efeito entre desaflo
e de

c) Relevåncið dos .esultados ap¡eseotadosi

e eflcácla das medidas adotãdas.

Notaüáxiña:6as

ø: não ãtende
1 a 2: atende pouco

3 ã 4: ãtende bem

5: atende com excelêncla

4,øø

a) Lógica e clãreza de exposição;

b) Releván(la e peftlnè¡cia dos ltens apaesentados com a
atuaçâo do ó¡gão descFlto no exerclclo caiatlvo .

l'¡otailáxima:øa1ø
0: não atende

1 a 3: âtênde óouco

4 a 6: atende ñedlanaúente
7 a 8i atende ben

9 a 1ø: atende com

7,øø

â) Lógica e clã.e¿a de exposl.ção;

b) Relevånclð e pertinência dos ltens âpresentados con a
atuação do órgão conslderado no exercfcio c.latlvo.

4 a 6: atende medfanaßente

Notâiláxiña:øa1ø
0: nåo atende

I ¡ l. ãtâñda ¿^'r.^

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âteôde com

a,øø

a) Lógicã e clâ.eza de exposl.çåo;

b) Clareza, conclsão e objetlvi.dade dos textosi

c) Relevånc1¿ e pertinêncla dor resultados âp¡esentådos

Nota¡láxlDâ:0a15
ø¡ não atende

1 a 3: ãtende ñuito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende medlãnãmentê

10 a 13: atende bem

14 â 15: atende con
exceléncia

L2,øø

Cálculo âaitimêtico com base nðs regras dos itêns 4.10 e 4.11 Notà üáxine 5 4,79
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LICITANTEI PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA. TOTAL DE

I4EMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA F¡GUEIREDO DE ARAÚJO Ass.

47,ø5

ã) Lóg1ca e cla.eza de exposlç5oi

b) conslstêncla das relações de causa e efelto entre
desâflo e proposta de solução âprcsentadâi

c) Relevåncið dos resultados ãpresentados

Xotåüáxiñã:øe10

0¡ não ãtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6! atende ñedlanâmentê

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: ãtende com

excelênclã

7,øø

e clareza de exposiçãoia)

b) Consistência das.elações de câusa e efeito entre

d) AglUdade e eficácia das medidas adotâdãs.

ilota¡áxfña: 0â10
ø: não .tende

I a 3: atende pouco

4 a 6: atende fredlanamente

7 a 8: atende beñ
9 a 1ør atende coñ

7,øø

e claaezã de

b) conslstência das ¡elações de causa e efer.to entre
desafio e proposta de solução apresentadai

c) Rêlevåncta dos ¡esultados âp¡esentãdos;

d) ASludade e eficácia das úedldas adotadas.

Notãxáxlna:øa5

ø: não atende
1 a 2¡ ðtende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende coñ excelência

3,øø

a) Lógtca e clerezâ de exposlção;

b) Conslstênc1a das ¡elaçôes dè causa e efelto entre desaflo
e de

Relevåncia dos rèsultados ap.esentados;

e efLcácla das medldas adotadasd)

Notãüáxlñã:6â5

ø: nåo atende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende beß

5: ate¡de con excelência

)'@

a) Lóglca e claFeza de exposlção;

b) Relevâncla e perttnência dos itens àpresentados coñ a
atuação do ó¡gåo descrl.to no exercfclo c.lâtlvo .

Notatláxlñe: øa10
0¡ rão atende

1 a 3: âtê¡de oouco

4 ã 6: atende ñedlanãnentè
7 a 8: âtende bem

9 a 10: atende coñ

7,øø

a) Lógica e clarezð de exposlção;

b) Relevâncla e pertinência dos itens ap.esentados com a
atuação do óagão conslderado ¡o exerctclo crlâtivo. 7 a 8: atende bem

4 a 6: atende ñedlanailente

tlotal'táx10ð:øa10
ø: não atende

I a ì. .tañ¿Â ñ^'¡r^

7,øø

a) LóEtca e clarezã de exposlção;

b) Clareza, concisão e objetlvidade dos textos;

c) Relevâncla e pe¡tlnêôcla do5 resultãdos âpresentâdos.

Notal.láxlma:9a 15
ø: nåo atende

1 ã 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende nediananente

10 a 13: atende beñ

14 ã 15i atende com

excelêncla

9,Oø

,rl

I

CáIcúlo â¡ltimético com base nas regrâs dos itens 4.1ø ê 4. Notal'láx!.na:øà5 4,ø5
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TOTAL DE

69
LICITANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚ]O Ass

â) Lóglca e clareza de êxposição;

b) conrl:tência das relações de causa e efeito ent¡e
desaflo e proposta de sohção apresentadai

c) Relevância dos resultãdos apresentðdos

¡lotefláx1ñe:6a10

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende ñedlanamente

7 a 8: ãtende bem

9 ã 10: atende com

excelêncla

9,øø

a) LóElca e clareza de exposlção;

b) conslstêncla das relações de causa e efefto ent¡e
e de

d) Agllidade e eficácl.a dãs oedlda5 adotadas.

Notailáxlma:0å10
0: não ãtende

1 ã 3: atende pouco

4 â 6: âtende mediananentê

7 a 8: atêndê ben

Lø,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Conslstência das relações de causa e efeito entre
desaflo e proposta de solução apresentadði

c) Relevâncla dos resultãdos apresentados;

d) Agludãde e eflcácla das medldãs adotãdas.

Notailáxl.na:0as

ø: não ¿tende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: ãtende con excelência

5,øø

a) Lógic¡ e clareza de exposlção;

b) conststêncla das îelações de causa e efetto ent.e desaflo
de

c) Relevância dos resultados apresentadosi

d) AgtUdade e eflcácLa das medldas adotadas.

0: não ðtendê
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: âtende bem

5: atende com excelêncta

s,øø

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Releváncla e pe.tlnència dos ltens apresentados coo a
âtuação do órgão descrLto no exercfclo criatlvo .

¡'¡otaHáx1Ba:0a1ø
ø: ¡ão atende

1 e 3: ateñdê oouco

4 a 6: atende nedianaoente
7 a 8: ¡tende bem

9 a 1øi atende com

excelênciã

rø,øø

â) Lóglca e clãreza de exposlção;

b) Releváncla e pe¡ti,nência dos ltens ap.esentados com a
ãtuação do órgão considerado no exerclcio c.latlvo.

4 a 6: atende medt,ânaßente

NotaHáxlma:0a10
0: não ãtende

7 a 8: ãtende bem

9 a 19: atende coú

1ø,æ

ã) Ló81cð e clareza de exposição;

b) Clarezâ, conclsão e objetlvidâde dos textos;

c) Relevåñcla e pe¡tlrèncta dos resultâdos epresentðdos

Notefráximai0a15
0: ¡ão atende

1 â :Ì: atende muito pouco

4 a 6: ãteñde pouco

7 a 9: atende ñedlânânente

10 ã 13: ãtende bem

14 â 15: etende com

excelèncla

L5,øø

Cálculo arltl.nêtlco coû bâse nas regrâs dos itens 4.1ø e 4.11 llotafláxlnâ:øaS s,øø
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51,46
LICIT/NTE: PRIDEA COMUNICAçÃO LTOA.

MEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAÚJO

TOIAL

Ass

ã) Lóglca e cla.eza de exposlção;

b) Conslstêncla das.elaCões de causa e efelto ênt¡e
desaflo ê proposta de solução apresentada;

c) Relevância dos resul.tados apaesentados

NotaMáxlñâ:0a1ø

ø: não ateñde
1 a 3: atende pouco

7 a 8: atende beñ
9 a 10: ateñde cofi

excelêncla

4 a 5: etende
7,øø

a) Lógl.cã e clareza de exposição;

b) Consi.stêncla das.elações de causa e efeito entre

resultãdos

d) Agll.idade e eflcác1a das rcdidas adotadas.

Notaffáximã:0a10
ø¡ não atende

1 ð 3: atende pouco

4 ã 6: âtende medla¡amente

7 a 8: atende ben
9 â 1ø: ãtende com

7,æ

e clðreza de

b) Conslstêncla das ¡elações de causa e efelto ent.e
desaflo e p¡opostâ de so¡,ução apaesentada;

c) Relevância dos resultados ap¡esentãdosi

d) Agllldade e eflcácið das úedldas adotadas.

Notalláxinâ:øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

I a 4: ât€ñde bem

5: atende com excelência

3,øø

a) Lógicã e cla¡eza de exposlção;

b) Conslstêncla das.eläçðes de câus. e efelto ent.e dêsaflo

c) Relevåncia dos resultados

d) Agl,Ildade e eflcácl.a dås medldas adotadas

Notâüáxi.na¡øas
g: nãô ãtende

1 a 2: ãtende pouco

3 â 4! atende bem

5i atende com excelêñcia

4,øø

a) LóßIca e clareza de exposlção;

b) Relevâñci.a e pertl.¡êncla dos ltens apresentados coñ a
âtuação do órgão descrlto ño exeacfclo crl.ãtlvo .

ø: não atende
1 ã 3: ãtênde Dôucô

4 a 6: atende ñedlanamente
7 â 8: åtende bem

7,øø

a) LógLca e clãreza de exposlçãoi

b) Relevåncla e pertirência dos ltens apresentâdos coil a
atuação do órgão conslderado no exercl<Io crtatlvo.

4 a 6: atende ñediânañente

t¡otâtláxloa:0a10
ø: não ateñde

i â ¡. âtanda ññr!.ô

7 a 8: ateñde beú
9 â løi atende com

8,øø

â) Lóg1ca e clareza de exposlçãoi

b) clareze, concisão e objettvidãde dos textosi

c) Relevånclâ e pe.ti¡èncla dos resultâdos ap¡esentados.

0: não atende

1 ã 3: atende nuito pouqo

4 a 6: atende pouco

7 â 9: etende medlenanêntÞ

1ø a 13: atende bem

14 â 15: atende com

excelêncla

71,øø

,rlCálculo aritinétlco con base nas.egras dos ltens 4.1ø e 4. Notâl'táxinaiøa5 4,46


