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65,99
LICITANTE: A4 HOLOFOTE COMUNICAçÃO LTDA.

filEûIBRO DA COMISSÂO: HELIA

TOTAL DE

Ass.

a) Lógtca e cla¡eza de cxposlçãoi

b) Conslstêncle dâs relações de causa ê efel,to €nt.e
desafl.o e proposta de solução apresentadai

c) Relevãncl.a dos ¡esultãdos apresentâdos.

Notalláximâ:oe1ø

0: nâo atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medlãnañente

7 â 8r âteñde bem

9 a 19: atende cm
excê1êncie

9,øø

a) Lógtcâ e clãreza de exposlçãoi

das derelaçôes ecãusa entreefelto
de

d) Âgll.tdade e eflcá61a das ñedldas adotadas

l¡otaüáxin¡: øã16
ø: nåo âtende

1 a 3: atende pouco

4 a 6¡ ðtende nedlanañentê
7 ð 8: atende bem

9 a 10: atende coh

9,øø

e clareza de exposlçãoi

b) Conslstêncla das relações de cãusa e efeLto ent¡e
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) Relevåncfa dos resultados apresentados;

d) A8lltdade e eflcác1a da' redldas adotadas

Iota¡láxi0a:øa5
0: não etende

1 a 2: atende pouco

3 a 4: ãtende ben

5: atende cob excelêncla

4,øø

a) Lógica e clãreza de exposlçåo;

b) Conststêncla das relações de causa e efeito entre dêsaflo

c) Relevância dos æsu¡.tados

d) Âgutdade ê efl,cáciâ das oedldas adotãdãs,

6: nåo etende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: ãtende com excelêncla

5,øø

a) Ló8ica e clarêzã de exposlção;

b) ReLevåncla e pertlnénclð dos ltens apresentados com a
atuâção do órgão descrlto no ê¡e¡clclo crlâtlvo .

4 a 6: ðtende

t¡otat{áxlma:9a10
ø: não atende

1 e 3: atendê oouco

7 ã 8: âteñde beñ

9 a løi atende com

Lø,øø

a) Ló8ica e clarcza de exposlção;

b) Relevâncla e pertlnência dos Ltens ðpresentados com a
atu¿ção do ó.9âo conslderado no exerclclo crlativo.

4 ã 6: atende nediananente

l{otðl1áxlñårOâ10
g: não ateñde

I â ¡. âtÞndÞ ñôr!.^

7 a 8: atende bem

9 a 10: atende com

Lø,øø

a) Lógic¿ e cl¿¡eza de exposiçãoi

b) Clareza, concisão e objetl.vldade dos textos;

c) Relevånclã e pe.tlñência dos resultãdos aÞresentados.

Notãíáxlna:0a15
A: não atende

1 a 3: ãtende ñuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 ã 9: âtende medienamentê

1A a 13: ãteñde bem

excêlêncle

75,øø

CáIculo ãrltlñétlco com base nas regras dos itens 4.1ø e 4,1.1 Notal4áxlDa:øa5
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TOTAL DE

Ass.

49,54
LICITANTE: APPROACH COI4UM. INTEGRADA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: }IELIA

a) Lógica e cla.eza de exposlção;

b) corsistênclã das.elações de causã e efelto entre
desaflo e proposta de solução apr€sentadâi

Notâiláxfnå:oe10

ø: nåo ãtende
1 a 3: atende poúco

ã 6: atende oedianamente

7 a 8: atende beñ

7,øø

a) Lóglca e clareza de exposição;

d) Agtltdade e efl.cácla das nedidas adotadas.

l¡otaíáxlna: 0a1ø
6: não åtende

1 a 3¡ atende pouco

4 a 6: aterde redianamente

7 â 8: atende bs
9 â 10: rtende coß

7,øø

a) Lógfca e clareza de exposiçãoi

b) Consistêñcla das relaçõès de causa e efelto entre
desaflo e proposta de so1ùção apresentadai

c) Relevânc1a dos resultados apresentados;

Nota¡láxima:0as

0¡ não atende
1 a 2i atende pouco

3 â 4¡ atende bem

5: atende con excel,êncla

t,æ

â) LóElca e clareza de exposr,ção;

b) Conslstêncta das relações de causã e efelto ent.e dêsaflo

c) Relevåncia dos resultados ãpresêntãdosi

d) Agutdade e eflcáclã dãs nêdidâs adotadas

ilotaÍáxlñã:0a5
ø: rão âtende

1 a 2: atende pouco

3 â 4: âtende bêh

5: ãtênde (om erceLênclã

a) Lóglca e clareza de exposlçãoi

b) Relevâncla e pertr.¡ência dos ltens ap¡esentâdos com a
âtuôção do ór8ão descrito no exe¡cfclo <rl,atlvo .

Notâl'láxtDa:0a10
ø: não ãtende

1 â 3: åteñde oouco

4 a 6: ãtende nedtânâme¡te
7 a 8: atende bêñ

9 å 1ø¡ atende con

7,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e pertinêncfa dos ltens apresentados con â
ðtuação do órgão conslderado no exe.cfcLo crlativo.

4 a 6: âtênde mediãnåmente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtênde com

NotâÍárlne:6e16
0: nåo ãtende

1 â 1, åtêñdâ ú!r.^

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Clã.eza, concisão e objetlvtdade dos tertosi

c) Relevânciã e pertlnêncla dos resultâdos apresentados.

Noteiláxima:0a15
ø: não atende

1 a 3: atende iluIto pouco

4 a 6¡ atende pouco

7 a 9: atende medianâmente

10 â 13: ðtende bem

excelência

tø,øø

Cálcu1o âritiréttco com base nãs rêgrâs dos itêns 4.19 e 4.11 Notâüáximâ:øes 4,54
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LICIIANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COI4U¡IICAçÃO LTDA. TOTAL DÉ

MEMBRO DA COMISSÃO HELIA Ass.

45,74

a) Lóglca e clâre¿a de exposlçãoj

b) Conslstênclâ das relações de causa e efeito entre
desaflo e p.oposta de solução apresentadâi

c) Relevåncta dos resultados ãp¡esentados,

¡¡otal.láxlña:0at0

ø: não etende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6r atende oedlanañente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende con

excelèncla

6,øø

a) Lógtcâ e clareza de expo3lçãoi

b) Conslstèncla das relãções de causa e efeito entre
desaflo e de

Relevâncla dos resultâdos

d) AgtLtdade e eflcácla dãs ñedldãs adotadas.

Iota¡1áxiñâ:0a10
0: nåo atende

1 e 3: atende pouco

4 a 6: atend€ mediãnamente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: etende coñ

6,øø

e clareza de exposlçãoi

b) Conslstência dð9 retaçðes de causa e efel,to €ntre
desaflo e p¡oposta dè solução âpresentadaj

c) nelevâncla dos resultãdos ap.esentadosj

d) Agllldade e eflcácla das nedldas adotadas.

ilotal.táxlmã:0a5

ø: não atende
1 a 2t atende pouco

3 ã 4¡ atende beñ

5: at€nde coñ excêlêncie

3,øO

â) Lóglca e clâre?a de expostcão;

b) Conslstêncta das.el.ações de causa e efelto entre desaflo
e de

Relevâncla dos resultãdos ap.esentadosi

d) Agiudade e eficácla das ñedldas adotadas.

9: não atende
:, â 2: atende polco

3 ã 4r atende ben

5: atende cofr excelêncla

3'@

a) LógLca e clareza de exposlçãoi

b) Rel.evâncta e pe.thênc1a dos Itens apresentãdos coñ a
atuação do órgão descrfto no exercfcio crlatlvo .

l'¡otatláxlña:ôa1ø
ø: não atende

1 a 3: âtênde oouco

4 ð 6: ãtende nedlanañente
7 ã 8: atende bem

7,øø

a) Lógica e clâreza de exposição.i

b) Relevåncla e pertr.nêncla dos ltens ap.esentados com a
atuação do ó¡gâo consfde¡ãdo no exercfclo c.latlvo.

Iota¡láxlmâ:Oa1A
ø: não atende

4 â 6: atende úedlanamente

7 a 8¡ atende ben
9 a 10: ¿tende co[

7,øø

a) Lógica e clðreza de exposl.ção;

b) Clareza, conclsão e objetlvl.dade dos textosi

c) Relevåncla e pertlnência dos.esultâdos apresentådos

Notafláx1ña:øa15
A: não atende

1 a 3: atende multo pouco

4 ¿ 6: atende pouco

7 a 9i atende nedlanañente

19 a 1.3: atende ben

14 a 15! åtende com

excelêncl.a

9,øø

Cálculo â¡lti.néttco <om bãsê nes regaas dos iteñ' 4.1ø ê 4.11 Notal,lárime:øaS 4,t4
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44,45
LICITANTE: CA DA SILVA COM. CoRPoRATIVA - TRIo

MEMBRO DA COI4ISSÃO: HELIA

TOIAL DE

Ass

a) Lógj.câ e cla.e2â de exposi.ção.;

b) Conslstênciâ das releções de causa e efelto entre
desãfio e proposte de solução apresentâda;

c) Relevãnci.a dos ¡êsult¿dos apresentadog.

Notailáxima:Oe1ø

ø: não atende
1 a 3: etende pouco

4 a 6: atende medlanemènte

7 a 8r atende bem

9 a 10: åtencle con
excelêncie

6,øø

e) Lógica e c1âre¿â dê exposição;

b) Consistêncie des rel.ações de causa e efeito entre
deeãfio e dÞ

Relevåncia dos resul.t¿dos

d) Agilidede e eficáci.a das medidãs adotedes

Notaltláxima: øa10

9: não âtende
1 a 3: ãtende pouco

4 å 6i atende medi,ananentê

7 ã 8: atende bem

9 e 10: åtende com

7 ,øø

a) Ló8Ica e claneza de exposição;

b) Conslstènclâ das releções de câusa e efeito entre
desaflo e propostâ de 5o1ução ãp¡esentãdâ;

c) Re1evância dos .esuLtâdos apresentados;

d) Agll.ldade ê êficácia das medidas adotâdås

ilotaMáxine:øâ5

ø: não atende
1 ¿ 2: atende pouco

I a 4: atende bem

5: âtende com excelênc1ã

3,øø

a) Lógica e clâre¿e de exposição;

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

c) ReLevâncla dos result¡dos apre5entâdos;

d) 
^gi.Iidâde 

e eficácie des medi.das adotadas

NotåMáxlma:0a5

0: não âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: åtende ben

5: atende con excelênciâ

3,øø

a) Lógica e clâaeza de exposição;

b) Releváncið e pertinênciå dos ltens apresentedos con a
etuação do órEão descrito no exercfclo criativo .

9 a 1ø: atende con

NotâMáxima:€a1ø
ø: não atende

1 ä 3: ãtêndê ôôucô

4 â 6: atende ñedlanâmente
7 a 8: etenale bem

s,øø

å) Lógj.ca e cla.eza de exposição;

b) Relevância e perthê¡cia dos itens ãpresentados com a
etuãção do órgão considerãdo no exêrcício crietlvo.

4 a 6: åtende nedianamente

NotâMáximaiøa1ø
ø: não etende

1 . 1. åten/ô ¡^".^

7 a 8: âtendê bem

9 â 1ø: atende com

6,øø

a) Lógica e clereza de exposlção

b) Claae¿ð, concisão e objetlvldade dos textos;

c) Relevância e pertinènciâ dos aesultådos apresentâdos.

NotâMáxima:øâ15
0: não atende

1 ã 3: âtende muito pouco

4 e 6: atende pouco

7 ã 9: ðtende nedienenente

1ø ã 1l: atende beû

14 a 15: ãtende com

excelêncie

!!,øø

QUESITO 3: oUALIFTCACÃO DA EOUtpE DÊ pROFTSSTOi|AIS (ø a 5 pontos)

Cá]culo arj.timético com bese nãs regrðs dos itens 4.1ø e 4.11 Notâffáxima:0a5 3,45
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LICITANTE: FSB OIVULGAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COIIISSÃO: HELIA

TOTAL DE

Ass

â) Lóglcã e clarezð de exposlçåoj

b) Consistêncie des relãções de cðusa e efeito entre
desefio e propostâ de solúção apresenteda;

c) Relevância dos resultâdos epresentados.

Notaüáxine:eà1ø

0: nåo at€nde
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: atende ñedlanàmente

7 a 8: atende bem

9 a 10: âtende coo
excelênclã

a,øø

a) Lógj.câ e clðrezà de exposlção;

des de¡elaçõês ecau9å entreefelto
de

Relevância dos resultados

d) Agilidade e eficáciã d¿s medidas adotadas

Notaüáxime: Oâ1ø

8: não âtende
1 e l: atende pouco

4 ã 6: atende nedlânãmente

7 a 8: åtende bem

9 a 1ø: atende com

9,øø

ã) Lógice e claneza de exposição;

b) ConsÍstência dâs relações de causa e efeito entre
desâfio e proposta de solução epresentada;

c) Relevânc1â dos resultedos apresentados;

d) Agilldade e eficácie das medidas adotades

Notaüáxima:øâ5

ø: não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 ¿ 4: etende ben

5: atende com excêlènc1ã

4,øø

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Conslstência dâs relações de cãuse e efelto entre deseflo

c) Relevâñc1â dog .esultedos apresentâdos;

d) Agilidede e eflcácia das nedides ådotadâs

Notailáxiñå:øas

ø: não atende
1 ã 2: âtende pouco

3 e 4: âtende bem

5: âtende com excelênciâ

4,øø

a) Lógj.câ e clârezà de exposlção;

b) Relevåncla e pertinênciâ dos ltens apresentedos com a
âtuâção do órgão descrlto no exercicio criâtlvo

9 a 1øl ãtende com

NotâMáx1mã:€e10
o: não ãt€ndê

1 e 3: etende Douco

4 å 6i åte¡de mediânâmente
7 a 8: åtendê bem

8,øø

a) Lógicâ e c1âre¿à de exposlção;

b) Relevåncla e pertinênciå dos ltens
atuação do órgão conside.ado no exe.c

âpaesentados com a
icio criativo.

4 a 6: atende nedlãnanente

Notaüáximâ:øa1e
ø: não ãtende

1â? åtêndaâ^,'.á

7 a 8: etende ben
9 a 1ø: etende com

a,øø

a) Lóglcâ e clareza de exposj.ção;

b) Clareze, conclsão e objetividåde dos textos;

c) Relevåncla e pe.tinêncie do9 resultados apresentãdos.

NotâMáxifra:øâ15
ø: não etendê

1 a 3: atende nuito pouco

4 e 6: ãtende pouco

7 å 9r atende mediânâmente

10 a 13: atende bem

14 a 15: ãtende com

exceLência

72,øø

otEsITo 3! oualrFfcAcÃo pa EoulpÊ pÉ pRoFIssIof{AIs (ø a 5 pontos)

Cálculo åritimético com base nâs regrãs dos itens 4.1ø e 4,11 NotâMáxima:øå5 s,øø
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TOTAL DÊ

Ass.

55,79
LICITANTE: IN PRESS ASS. II4PRENSA COM. ESTR. LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: HELIA

ð) Lógice e claneza de e¡posição;

b) Conslsténcj.a das relaçöes de c¿usa e efeito entre
desafio e proposta de solução apresentada;

c) Relevânclã dos resultðdos apresentados

NotâMáxiûa:Bð1ø

g: não åtende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende medianeñente

7 e 8: atende bem

9 a 1ø: âtende coñ
excel.ênc1a

a,øø

a) Ló8lca e clàreza de exposição;

b) Conslstènciã das releções de ceusa e efeito entre
desefio e de

Relevância dos resuLtados

d) Agilidade e eficácia des medides edotâdas,

Notàiláximã: øå1ø

ø: não âtende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: âtende mediãnamente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende com
êxcêlêñ.1â

a,øø

å) Lótica e clareza de exposlção;

b) Conslstência das releções de cãusa e efeito entre
desafio e proposta de solução åpresenteda;

c) Relevånciã dos resultedos ap.esentados;

d) Agilidade e efi.cácia das nedidas ãdotadas.

Notaláxina:0ã5

ø: não âtende
1 â 2: åtende pouco

3 e 4i âtende bem

5: atende con excelênciå

4,øø

ã) Lógica e clareza de exposiçåo;

b) consistênciâ das nelações de c¿usa e efeito entre desafio
de

c) Relevåncla dos resultados ¿presentados;

d) Agl.lldâde e eficáciã des ñedidas adotadês

NotaHáxinå:øe5

ø: nào etende
1 e 2: âtende pouco

3 e 4: ãtende bem

5: âtende com excêtèn.iâ

4,øø

â) Lógica e cIã.eze de exposição;

b) Relevåncia e pertinència dos itens âpresentedos com a
âtuação do órgão descrito no exercicio cri¿tivo .

I å 1ø: âtÊnde cõm

NotâMáximã:øã1€
ø: não atende

1 a 3: etende Þouco

4 ¿ 6: atende mediånamente
7 a 8: âtende bem

a,øø

a) Lógica e cle.ezå de exposlcão;

b) Relevånc1a ê pertinència dos iten! apresentados com a
ãtuãção do órgão considerado no exe.cÍcio cr1ãtivo.

4 a 6: atende medlanamente

Notâlárìma:øatø
0: não åtende

I â 1. :tañdê ñ^',.^

7 a 8: atende bem

9 a 10: àtende com

7 ,øø

(øa15

â) LóEica e clå.eza de exposlção;

b) Cle.eza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevåncia e pertinénciã dos resultâdos ¿presentados.

Not¿Máxiñâ:øa15
ø: nåo ¿tende

1 a 3: âtende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medi¿nemente

1ø a 13: atende bem

14 â 15: âtende com

excel.ênc1a

72,øø

OUESITO 3: QUALIFICACÃO DA EOUTPË DE PROFISSIOIIAIS (ø A 5 PONTOS)

Cálculo årltlnétj.co con base nes regrâs dos ltens 4.10 e 4.11 NotàMáxima:oas 4,79
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46,22
LICITANTE: PARTNERS COÍiIUNICAçÀO INTEGRADA LTDA

I,IEI"IBRO DA COMISSÃO: HÊLIA

TOTAL DE

Ass

â) Lógice e clareza dê exposiçãoi

b) Consistêncla dâs relaçðes de causå e efeito entre
desefio e proposta de solução ap¡esentede;

c) Relevânc1ã dos resultedos apresentados.

Notâiáxim¿:gâ1ø

ø: não atende
1 â 3: etende pouco

a 6: atende mediânañente

7 a 8: ¿tende bem

9 a 19: etende aom

excelênciâ

6,øø

å) Lógica e clàaeza de êxposição;

b) Consistência das re).ações de causa e efeito entre
de

Relêvâncie dos resultâdos

d) AEilidede e eficácia des ñedidas âdotadas

NotaMáxime: 0a1ø

ø: nåo atende
1 â 3: âtende pouco

4 a 6: atende mediãnamente

7 a 8: atende bem
9 â 1ø: atende com

7,øø

a) Lógicâ e clareza de

b) Consistênclâ dâs relações de câusâ e efeito entre
desaflo e proposta de 50lução epresentãda;

c) ReLêvåñcie dos resultados epresentados;

d) A8llidade e eficácj.a das nedidãs adotadas.

Not¿Máxima:Aa5

ø: não etende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: âtende ben

5: ãtende com excel.ência

3,øø

â) Lógica e clareze de exposlção;

b) Consistêncla des relaçöes de causa e efeito entre de'ãflo
e dê

c) Relevåncia dos resultados epresentados;

d) Agilj.dade e efj.cácie dar medides adotådas

Notal'láxlma:øâ5

ø: não etende
1 e 2: atende pouco

3 a 4: etende bem

S: ãtende com excelênciâ

3,øø

â) Lógicâ e clarê¿a de exposição;

b) Releváncla e pertinênclâ dos itens ãpresentådos com â
âtuãção do órgão descrito no e¡ercÍclo crietivo

Notaüáximã:øa1ø
ø: não âtende

1 a 3: ãteñde oouco

4 e 6: atende nedian¿mente
7 e 8: atende bem

9 a 1øi atende com

7,øø

a) Lógica e cla.ezâ de exposlçåo;

b) Relevância e pertÍnêñcia dos itens âpresentados com ð
atueção do órgão conside¡ado no exerciclo criãtivo.

4 a 6: âtende nedianemente

NotaMáxifiâ:A¿1ø
øi não atende

7 a 8: âtende beû
9 ã 10: âteñde côd

7,øø

a) LóCica e claaeza de exposlção;

b) Clareza, concl.såo e objetlvldadê dos texto5;

c) RelevâñcLã e pertinênc1a dos resultâdor ðpresentãdos.

Notâláxina:øå15
0: não atende

1 a 3: ¿tende muito pouco

4 a 6: atende pou€o

7 ã 9: atende medianamente

1ø à 13: etencle bem

14 a 15: atende com

excelênclå

9,øø

ouEsrTo 33 ouaLIFIcAcÃo pa EotIpE DE PROFTSSIOilAIS (ø a 5 pontos)

CáLculo âritlmético com bãsê nas regrâs dos itens 4.1ø e 4.11 Notaüáxinâ:øa5 4,22
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52
LICITANTE: PRIDÊA COMUNICAçÃO LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: HeTià

TOTAL DE

Ass

a) Ló8tca e clareza de êxposição;

b) Consistência das nelâções de ceusa e efeito entre
desaflo e proposta de solução epresentada;

c) Releváncia dog resultedos apresentados.

NotaHáxinã:øa1ø

O: não êtende
1 â 3: åtende pouco

â 6: etende nedianeñente

7 a 8: atende bem

9 ð 1ø: etende cofr
excelência

7 -øø

e) Lóglcâ e clãreza de exposlcão;

b) Conslstència des relåções de causa e efei.to entre
desafio e dê

Relevâncie dos resultâdos

d) AglÌldade e eficácia das redidas adotadas

NoteMáxime: øe1ø

ø: não åtendê
1 e 3: âtende pouco

4 a 6: etende medianamente

7 â 8: atende beñ
9 a 1ø: atende con

7 ,øø

a) Ló81c¿ e clereze de exposição;

b) Consistência das relações de ceusa e efeito entre
desaflo e paopostã de solução âpresentada;

c) Re1evåncia dos resuLtados apresentedos;

d) Agilidade e eficácla das medidas adotadas

Notåüáxina:øa5

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: etende bem

5: atende com excelêncla

4,øø

a) Lógica ê clãreze de exposlcão;

b) Consistêncla dâs relações de causâ e efeito ê¡tre desefio
e de

c) RelevåncÍa dos resultados ãpaesentados;

d) Agilidade e eficácia des nedidas edotedâs

Notâfráxima:0å5

øl não âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: ðtende com excelência

4,øø

e) Lógica e clãreze de exposição;

b) ReÌevåncie e pe.tinêncie do5 ltens åpresentados com ã
atuaçào do órgão descrlto no exercÍclo criativo

excelência

NotaMáxime:øâ1€
ø: não etende

1 a 3: etende oouco

4 a 6: âtende ñedianamente
7 a 8: etende bem

7,øø

a) Lógice e claaeza dê exposiçåo;

b) Relevância e pertlnência dos itens âpresentador com a
etuação do órgão considerado no exerclcio crj.ãtivo.

4 â 6: åtende mediãnamente

NotaMáxime:øa1ø
ø: não atende

I : ¡. ¡foñda ññI.ñ

7 a 8: êtende bem
9 ð 10: âtende com

a,øø

(oa pontos

a) Lógica e clðrezã de exposição;

b) Clarezâ, concisão e objetividade dos textos;

c) ReÌevância e pertinència dos resuLtâdor âpresentados

ø: não atende

1 e 3: atende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 ä 9: åtende medianamente

1ø a 13: atende ben

14 a 15: atende coñ
excelêncla

!7,øø

OUESITO 3: OUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIOITIAIS (ø A 5 PONTOS)

Cálculo aritlmético con bâse nas regres dos itens 4.1ø e 4,11 NotaÍáximã:øa5 4,46


