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LICITANTE: APPROACH CoM. INIEGRADA LTDA.

MEMBRO DA COT4ISSÃO: TOSEANE GONÇALVES

59,72
TOTAL DE PONTOS: i

o,'., -JJ.rctugGtru/"fl

OT'ESITO 1: PROPOSTA PARA O TEIiIA DO EXERCÍCIO CRIATIVO (ø A 5ø PONTOS)

gEglE¡¡tql! R¡clocfhlo 8á¡lco

a) Lógica e clâreze de exposiçãoj

b) Consistência das relåções de cåusâ e efeito entre
desafio e propoatã de soÌução âpneseñtâda;

c) Relevãnciâ dos retultados apnesentados.

NotãMáxime:0¡1ø

0: não atende
1 ã 3: atende pouco

4 â 6: âtende medianamente

7 ð 8: atende ben
9 a 1ø: atende con

excelência

a,øø

l8!lEE!o.:¡: PlÐ dc Ação: Ëst..té81¡ d! Rql¡dünrto d ¡ llfd!¡

a) Lógica e clãrez¿ de exposição;

b) Consistência das relações de câusâ e efeito entre
desðfio e propostâ de solucão aDresentadåi

c) Relevância dos resultådos àpresentâdos;

d) Agili.dðde e eficácia des medidas adotadas

tøNota HáxÌmâ

6: não atende
1 a 3: âtende pouco

4 â 6: ãtende nedianamente

7 a 8: atende bem

9 a 10: ãtende com
êx.Êlèn.iâ

8,øø

¡¡q¡E¡&¡! P!¡m & Aß¡o¡ 
^Cõ.5 

. ¡eË do¡mlvld$ Dela cq¡tEt¡d¡

a) LóEica e clareza de exposição;

b) Consistênciâ dâs ¡elações de causa e efeito entre
desafio e propostâ de solução epresentâdâ;

c) Relevåñcia dos resultados epnesentãdos;

d) AgiÌidade e eficáciâ dâs fredidas adotadas

NotãHáximaì0À5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

I a 4: atende bem

atende com excelên.iå

s,øø

g¡qlÉUl[.]l! Pl¡Þ d. ¡ç¡o3 l6!ú.t3 ¡ rru p.odúzldo5

â) LóCica e clarez¿ de exposição;

b) consistência das.elações de causà e efeito entre desåfio
e paopostâ de 50lução apresentâdâj

c) ReleviàncÍe dot resul,tados apresentâdos;

d) Agilidade e efi.cácia das medides âdotedas

NotaMáximà:øa5

ø: não atende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: atende bem

atende com excelência

9,øø

g¡lg¡Êtrnå: oportunld¡d! da ¡fdla po5ltlh

a) Lógica e claneza de exposição;

b) Relevåncia e pertinênciâ do9 j.tens apresentâdos com a
atueçâo do órgão descrito no exe.cÍcio criativo

9 å 1ø: atende com

excelència

Notåiláxina:ø¡1ø
A: não etende

1 a 3: âtende Douco

4 å 6: åtende medianamente
7 å 8: âtende bem

a,øø

gEqlgi¡I!-l: Idntftc¡ç¡o da .1s<o5 ¡ lrgs

a) Lógicã e cl.areza de exposiçào;

b) Relevänciã e pertinênciâ dos itens apresentâdos com a
ãtuåção do órgão considenado no exercício criåtivo.

Notailáxima:øa1ø
ø: não åtende

1 ¡ 1. ârândÀ .nI.ñ

4 a 6: atende medianamente

7 â 8: atende beñ
9 a 1ø: atende com

a,øø

OUESITO 2: ANÁLISE DfARIA DE IüAGEÍN DO COi¡TEÚDO PUBLICADO E/OU VEICULAIþ E¡t ]ONAIS E

EÍ{I5SORÂ5 pE TELEVISÃO (AnexoIII) (ø a 15 pontos)

a) Lógica e clàreza de exposição;

b) Cl.areza, concisão e objetividade dos textosj

c) Relevância e pertinéncia dos resultados apreseñtâdog.

NotâilaxÍma:øà15
ø: não àtende

1 a 3: âteñde muito pouco

4 a 6: åtende pouco

7 a 9: etende mediånamente

1ø â 1l: atende bem

14 å 15: etende com
excelên.iã

!3,øø

ouËsrro 3: ouAlrFrcacÃo pA EourpE DE pRoFlssroNArs (Ø a 5 pontos)

Cálculo aritinético coñ base nãs regrâs dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáximâ:øâ5 4,72



s
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LICITANTE: ATTACHÉE DE PRÊSSE COMUNICAçÀO LTDA IOTAL DE PONTOS:

I'IEÍ{BRO DA COMISSÃO: ]OSEANE GONçALVES

5r,84

, ,*tu-a-,v-,Cto*4-hl/Ass

â) Lóglca e clareza de exposlção;

b) consi.stência das releções de causa e efeito entre
desafio ê proposte de solução apaesèntada;

c) Releváncia dos resultedos ap.esentâdos

Notaüáximã:0â1ø

ø: não ãtende
1 ã 3: atende pouco

a 6: ãtende dedlânamente

7 e 8: âtende bem

9 ¿ 18: âtende com

excelênciã

6,øø

a) Lógice e clâreza de exposição;

b) Conslstência das releçõe5 de cðusa e efeito entaê
desâfio e de

Relevânc1a dos resultados apaesentâdos;

d) A8ilidãde e eficáci.â das medidas adotedas.

NotaMáxima: øa1ø

ø: não ãtende
1 â 3: atende pouco

4 e 6: atende medlanamente

7 â 8: âtende ben
9 ¿ 1ø: atende coo

1a

8,øø

e clareze dea)

b) Consistênclâ das releções de causâ e efeito entre
desefio e proposta de solução apresentada;

c) Relevåncia dos resultados apresentados;

d) Agilid¿de e eficácla das medidas edotâdas.

tlotaüáxina:¿ð5

ø: nào âtende
1 ã 2: etende pouco

3 â 4: ãtende beñ

s: ãtende com excelêncie

4,øø

ð) Lógice e clareza de exposição;

b) Consistèncla da5 relðções de ceuså e efeito entre desafj.o
e ProPosta de solução

c) Relevánc1a dos resultados apresêntados;

d) Agilldâde e eficácia das ñedldas ådotadas.

NotaMáxinâ:€â5

ø: não atende
I a 2: atende pouco

3 â 4: atende bem

5: atende con excelênciâ

4,øø

a) Lógica e c1âre¿ã de exposj.ção;

b) Relevåncia e pertinência dos ltens apresentâdos com å
atuação do ó¡8ão descrito no exer(Ício criativo .

9 å 10: etende con

Notðüáxime:ø!19
ø: não atende

1 ã l: ãtendê ôôucô

4 a 6: âtende medianênentê
7 â 8: âtendo bêm

a,øø

a) Lógica e clãreza de exposição;

b) Relevância e pertinêncl.a dos j.tens ¿presentados con a
ãtuâção do órgão conslderado no exenciclo criðtivo.

4 a 6: atende medlanamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: atende com

Notailáximâ:øa1ø
ø: não atende

1 ¡ ì. âra¡dê ¡ñr¡.^

a,øø

a) LóElca e clareza de exposiçãoj

b) C1enezâ, conc15ão e objetividâde dos textos;

c) Relevãncla e pertinênciâ dos resul,tados âpregentados

NotaMáximâ:0â15
ø: nào àtende

1 a 3: eteñde muito pouco

4 å 6; atende pouco

7 â 9: ðtende mediânemente

1ø a 13: atende bem

14 ã 15: atende com

excelênc1â

rø,øø

oUESITO 3: oUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálcul.o aritimético com base nas regnãs dos itens 4.10 e 4.11 Notaüáxima:øa5 3,44
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54,22
LICIIANIE: C A DA SILVA - TRIO

t4Et4BR0 DA CoMISSÃO: JOSEANE GONçALVES rc.,,Jq,¿crwv Cçn(oJ."¡

TOTAL OE PONTOS:

ã) LóEica e (lerezã de exposição;

b) Consistêncie dâs relações de causa e efei.to eñtre
desafio e proposta de solução ¡presentadaj

c) Relevåncla dos rêsultados ãpresentâdos.

Notãüáxima:øe10

a: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nediananente

7 3 8: atende beñ
9 â 10i âtênde com

excelência

7 ,øø

e) Lógica e clârezð de exposição;

b) Consistêncie des relações dê câusa e efeito entre
de solução

Relevánc1â dos resultÐdos âpnesentadosj

d) A8ll.idade e eficácia des nedlc,as adotðdas

NotaMáxima: øa1€

ø: não etende
1 a 3: atende pouco

4 å 6: âtende mediãnãmente

7 â 8: âtende bem
9 â 10: ãtênde côm

a,øø

Lógicâ e cLareza de exposição;

b) Corisistência das relâções de câusã e efeito entre
desaFio e propostâ de solução apresentada;

c) Relevâ¡c1ã dos resultados apaesentâdos;

d) Aellldade e eficácia das medidas ãdotådâs

Notãláximâ:øa5

ø: não etende
1 a 2: etende pouco

3 ¿ 4: åtende bem

5: atende cofr excelência

4,øø

a) Lógicâ e clareza de exposlção;

b) Consistêncta dãs relações de causa e efelto entre desafio
e de

c) Relevânci.a dos resultados åp.esentedos;

d) Agilid¿de e eficácie das medidãs adotadås.

Notâfráxìma:øa5

ø: não etende
1 a 2: atende pouco

I a 4: atênde bÞn

5: atende com excêlênciâ

3,øø

a) Lógica e clarezâ de exposj.ção;

b) Releváncla e pertinênciå dos itens apresentådos com a
atuação do órgão descrlto no exencÍcio criâtlvo

4

NotaMáximâ:øa1ø
0: não atende

1 â 3: åtende oouco

6: âtênde nedianemente
7 a 8: etende beû

9 a 10: ãtende com

8,øø

a) Ló81ca e cI¿reza de exposlção;

b) ReLevânciã e pertlnêncie dos iteng âpresentâdos coñ â
ãtueção do órgåo considerådo no exe.clcl.o cnietivo.

4 a 6: etende medianåment€

Notailáxime:øâ10
€: não atende

7 å 8: atÊnde bÞñ
9 e 1ø: atende com

a,øø

a15

â) Lógicâ e cl.areza de exposj.ção;

b) C1¿.ezã, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevåncie e pe.tinénc1è dos resultedos âpresentados

NotaMáxiñã:4a15
ø: não åtende

1 a 3: atende nuj.to pouco

4 a 6: atende pouco

7 å 9: âtende mediðnåñente

10 ð 13: ¿tende bem

14 ã 15: ¿tende coñ
exceÌència

12,øø

ouEsITo 33 oUaLIFICACÃO DA EOUrpÊ ÞE PROFISSIOÍ{I|IS (ø a 5 pontos)

Cálculo arltimético com båse nas regras dos itens 4.1ø e 4.11 Notâ üáxlmã 4,22
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58,!7
LICIIANTE: CDN COMUNICAçÃO CORPORAIIVA LTDA,

MÊI4BRo DA COI'|ISSÃO: TOSEANE GoNçALVES , -70xe.u¿@rxo-lrr¿

-

TOTAL DE PONTOS:

Ass

a) Lógica e clarêzä de exposição;

b) consistêncLâ das relações de câusa e efeito entre
desafio e proposte de solução ap.esentedã;

c) Rel,evåncia dos resultados apresentados

NotaHáximâ:øa1ø

ø: não ãtende
1 a 3: âtend€ pouco

4 a 6: ãtendê mediànãmente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: âtende com
excelència

9,øø

e) Lóglca e clãrez¿ de exposl.cãoj

b) Coñslstèncið das releções de cðusa e efeito eñtre
e de

c) Relevàncie dos resultados

d) AgiÌidãde e eficácia das nedides ãdotadas.

NotaMáximå: øã1ø

ø: não atende
1 å :l: atende pouco

4 a 6: âtende medianamente

7 â 8: atende ben
9 a 1ø: ¿tende com

excêlênc1â

a,øø

e clareza de exposição;

b) Consistêncie dãs nelações de causã e êfelto entre
desâfl.o e pnoposta de soLucão ãpresentãde;

c) Relevâncie dos re5u1tðdos apresentâdos;

d) Atilidede e eficáciâ das medidas adotadas.

NotâMáxima:øas

ø: não ãtende
1 ã 2i atende pouco

3 a 4: atende bem

5: ètende com excelênclâ

4,øø

a) Lógice e clâre¿â de exposição;

b) Consistència das relâções de cãusa e efeito entre desåfio
de

c) Relevånciå dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eflcácie das nedldâs adotedas.

NotaMáximâ:9as

ø: não ãtende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: åtende beñ

5: atendê com excelênciâ

5,øø

â) Lóglca e clareza de exposlcão;

b) Relevânciå e pe.tinência dos itens âpresentados con a
atuação do órgâo descrlto no exe.cício crlativo

Notailáxima;øa1A
ø: não åtende

1 e f: etende oouco

4 a 6: ätende medianamente
7 ð 8: åtende ben

9 â 1ø: atêndê .ôñ

a,øø

å) Lógicê e clðrezå de exposlção;

b) Relevância e pertinència dos itens âpresentados com â
âtuêção do órgão consideaâdo no exercício c¡1at1vo.

4 â 6: âtende nediânâñentê

NotaÍáxima:aa1ø
ø: não atende

1 â l. :+.ñ¡ô ñ^".^

7 â 8: atende bem

9 à 1ø: atênde com

8,øø

a) tógice e clarezê de exposição;

b) CLare¿a, concisão e objetlvtdade dos textos;

c) Relevànciå e pentinência dos aesultados apresentâdos

NoteMáxiha:øa15
g: não ðtende

1 a 3: atende multo pouco

4 a 6: ¿tende pouco

7 a 9: atende nedlanãmente

10 a 13: åtende beß

14 a 15: âtende com
excelêncìå

72,øø

ouEsI¡o 3! ouALIFtcAcÃo pA EOttpE DË PROFISSIOT{IuS (ø â 5 pontos)

Cá1culo a.ltlnétlco com base nas regrãs dos itens 4.1ø e 4.11 Notefráxima:øã5 4,L7
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LICITANTE: FAToR F INÍELIGENCIA E¡1 coMuNIcAçÃo LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: JOSEANE GONçALVËS Ass ,.JeLar^// @yr(-aM1

56,41
TOTAL DE PONTOS:

a) Lógicå e clârezâ de exposiçãoi

b) Consistência dãs releções de câusâ e efeito entre
desafi.o e proposta de solucão âpresentada;

c) Relevâncìâ dos result¡dos âpnesentados

excelên(iâ

NotâMáxlmã:øa10

0: não atende
1 a 3: ãtende pouco

a 6: atende medianemente

7 a 8: etende bem

a,øø

a) Lógica e clãreze de e¡posição;

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

c) Relevåncla dos .esultados

d) A8iLidade e eficáciâ dar medidãs adotadas

0: não atende
1 a 3: etende pouco

4 ã 6: atende medianenente

7 e 8: êtende bem

9 a 1ø: ãtende com

êxceIèncie

1øNota üáxime

6,øø

a) Lógicâ e c).ãneza de exposição;

b) Conslstència dãs relaçôes de cãusà e efeito ent.e
desafio e p.opostâ de solução apnesentade;

c) Relevåncie dos resultådos apresentedos;

d) Agilldede e efLcácia das medidãs âdotadas.

Notâfáxlma:øa5

ø: não etende
1 å 2: âtende pouco

3 a 4: åtende beñ

atende con excelêncIa

4,øø

a) Lógica e clane¿å de e¡posição;

b) Consj.stência das relãções de causa e efeito entre desâflo
de

c) Relevåncla dos resultådos âpreseñtados;

d) A81lidade e eficáci¿ das fiêdidas ¿dotadas

Noteiláxiñai0a5

ø: não ãtende
1 a 2: åtende pouco

3 a 4: ãtende bem

atende com excel,ência

3,øø

a) Lógica e clerezâ de exposição;

b) Re1evâncie e pertinência dos itens åpresentados com a
etuãçåo do ó¡Cão descrito no exercício criativo .

9 ã 1ø: etendê com

1A

NotâHáxima:øa1ø
ø: não atende

1 a l: atende oouco

4 a 6: ¿tende medianamente
7 a 8: atende ben

9,øø

â) Lógicã e cÌareza de exposj.ção;

b) Relevåncia e pertinêncie do' ltens ãpresentãdos com a
åtueção do óagão conside.edo no exenciclo crietivo.

NotaMáxina:øe10
ø: não atende

1 ã l. :tañda ñ^r.ñ

4 â 6: atende nedianemente

7 a 8: atende bem
9 ã 1ø: at€nde .ôm

9,øø

a) Lógice e clarezâ de exposição;

b) Clâreza, concisão e obJetivldade dos textosj

c) Relevânc1â e pertlnênciâ dos resultados ãpresentados.

NotãMáxima:aà15
ø: não âtêndê

1 a l: atende mui,to pouco

4 a 6: atende pouco

7 e 9: atende nedianamente

1ø a 13: âtende bem

14 å 15: âtende con
excelènc1a

t3,øø

oursno t: ou¡t¡r¡cncÃo on ¡eu¡pe oe. pnor¡sstoN¡rs (ø a 5 pontos)

Cálculo år1tinético com båse nâ5 pegras dos itens 4.1ø e 4.11 Notåfáxlma:øa5 4,4t
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LICIIANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

i'1EMBRO DA COMTSSÃO: IOSEANE GONçALVES , 3uøouGen,F.4f/J
TOTAL DE PONTOS

Ass

a) Lógi<ã e cl.are¿a de exposiçãoj

b) Consisténcia das relações de causð e efei.to ent¡e
des¿fio e propostã de solução ¡presenteda;

c) Relevånclâ dos result¿dos ep.esentados

Notaüáxiilã:aa1ø

0: não atende
1 a 3: ãtende pouco

4 â 6: ¿tende medlananente

7 a 8: atende ben
9 â 1ø: atende com

excelêncie

9,øø

a) Lógica e clereze de êxposição;

b) Consistêncla dãs relações de causa e efelto entre
desðflo e de

Relevância dos resultedos

d) Agilidade ê efl.cácia das medides adotãdas

0: não atende
1 ã 3: atênde pouco

4 a 6: atende mediâname¡te

7 â 8: etende bem

9 â 1øi atende com
èxcelència

Notailáxiña: ø¿1ø

9,øø

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistência des felâcões de causa e efeito entre
desåfio e proposta de solução apresentãda;

c) Relevância dos resultados ãp.êsentados;

d) A8ilidâde e eflcác1a das medidas edotãdas.

iloteiláxima:øa5

0: nào atende
1 a 2i atende pouco

3 a 4: âtende bem

5: ãtende coñ excelênciâ

3,øø

e) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Consistênciâ des relações de causã e efeito entre desafio
e de solução

c) Rel€vâncie dos resultâdos ap.esentedos;

d) Agj.Ij.dade e eficácl¿ das nedidas adotadas

Notailáxifrâ:øa5

ø: não ãtêndê
I a 2: åtende pouco

3 a 4: atende ben

5: ãtende con ercelênria

4,øø

e) Lógicâ e clareza de exposi.ção;

b) Relevânclå e pertinência dos itens âpresentados coe a
etuâção do óreão descrito no exerciclo criãtivo .

Notafláxlma:øa1ø
ø: não âteñde

4 a 6: âtende medi.anamente
7 å 8: ðtende bem

9 a 1€: atende con

a,øø

e) LóClca e clarezå de exposlção;

b) Rei.evância e pertinênclâ dos ltens åpnesentador com a
atueção do ór8ão conslderedo no exe¡cÍclo criativo.

4 a 6: etendê nediãnãñente

ta

Notafáximã:øa10
ø: não atendê

1 ¡ 1. âfañdÞ ñ^I.ô

7 â 8: åtende ben
9 a 10: atende com

9,øø

a) LóCica e clarezã de exposição;

b) clenezâ, conclsão e objetividede do' textos;

c) Relevância e pertlnénci,a dos resultados âpre5entados.

NotaHáximâ:øa15
ø: não åtende

1 e l: atende multo pouco

4 a 6: eteñde pouco

7 a 9: atende nedlananente

1ø a 13: atende bem

14 a 15: ãtende com

excelència

L2,øø

QUÊSIÎO 3: OUALIFXCACÃO OA ÉO.,IPE DE PROFXSSTOII¡AIS (ø A 5 PONTOS)

Cálculo ãr1timético com bâse nas negnås dos itens 4.1ø e 4.11 Notaüáxlma:øa5 5,øø
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LICITANTE: IN PRESS ASS. IMPRENSA COM. EST. LTOA.

MEMBRO DA COÍ'IISSÃO: JOSEANE GONçALVES

TOTAL OE PONTOS:

Ass

I

59,79 i

,/\

a) Lógica e cI¿reza de exposlção;

b) Consistênciå das relãçôes de causð e efeito entre
desefio e proposta de solução apresentada;

c) Relevåncia dos resultados ãpreseñtâdog

NotãMáxima:oa1ø

ø: não ãtende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende dedianânente

7 a 8: ãtende bem
9 â 1ø: âtende com

excêtôn.iâ

9,øø

a) Ló81cð e clðreza de exposição;

b) consistência das relâções de causa e efeito entrê
desafio e de

c) Relevånci¿ dos resultâdos apnesentadosj

d) ÂCil.idade e eficáclã dãs nedides edotadas.
excelênciâ

NoteMáxlma; øâ1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medlãnâmente

7 a 8: ãtende bem

7,øø

â) Ló81cã e clareza de exposição;

b) Conslstèñcla das relações de causa e efelto entre
desafio e propogtð de solução epresentâda;

c) Rel.evância dos resuÌ.tados apresentâdos;

d) Agllidâde e eficácie das nedldas ãdotadas.

NotaMáxlma:øas

ø: ñão atêndê
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende bên

5: âtênde com excelêncle

s,øø

e) Lógica e cìareza de exposição;

b) consistência das.el.ações de cause e efeito entre desafio
de

c) Relevância dos .esultâdos aprêsentðdos;

d) Agil.idede e eficácia das nedides adotådes

Notaüáxima:øe5

ø: não atende
1 ð 2: etende pouco

3 a 4: åtende bem

etende.om ex.Êlènciã

5,øø

a) Lógice e clareze de exposlçào;

b) Relevåncia e pertinènciã dos ltens apresentådos com ã
atuação do órgão descrj.to no exercicio c.iatj.vo

Notâiláxinâ:ø¿10
ø: ñão åtpndÞ

1 â ?: ¿tende Douco

4 â 6: atende ñedìañamente
7 a 8: atêndè bêm

9 e 1ø: åtende aom

a,øø

ã) Lógica e claneza de exposição;

b) Rel.evância e pertinênc1a dos itens apresentâdos com a
ãtuâção do órgão consldêrado no exerciclo criåtivo.

4 a 6: atende medlananente

NotaMáxima:0a10
ø: não åtende

1 ¡ ì. ârañda ññ".^

7 â 8: atende bem

9 a 10: âtende com

9,øø

ã) Lógicâ e cl.ãrezå de exposiCão;

b) clà.eza, coñclsão e objetividade dos textos;

c) Relevånciå e pertinênciâ dos resultädos åpresentâdos

Notafráxinã:9a15
ø: não atende

1 a :l: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 å 9: ãtende medianamente

1ø a 13: etende bem

14 a 15: âtende com

excelência

72,øø

orEsrTo 3: ouaLlFrcacÃo pa Eot¡xpË pE pRoFlsstoilars (o â 5 pontos)

CáIculo ârltlnético coñ base ñâs regras dos itens 4.1ø e 4.11 NotâMáxlmã:Aa5 4,79
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LICITANIEi PARTNERS COMUNICAçÃO INTEGRAOA LTDA.

MEI'IBRO DA COI4ISSÃO: JOSEANE GONçALVES -bgglt {ø-t€Xr."Ø

TOTAL DE PONTOS:

Ass. :

a) Lógica e clãrezå de exposição;

b) Conslstência des relações de causa e efeito entre
desaflo e proposte de solução apresentåda;

c) Relevância dos resultados apresentedos.

Notafláxinâ:6â1ø

ø: não atende
1 a 3: åtende pouco

4 a 6: ðtende medlånenente

7 e 8: âtende bem

9 ã 1ø: atende com
êx.€lênciã

7,øø

e) LógÍca e cla.ezâ de exposição;

b) Consistência das nelâções de causa e efeito entre
desafio e de

Relevånci.a dos resultådos

d) AEilidade e efi.cácia dãs medidas ãdotâdas

4

Notãüáxime: Ae1ø

6: não atende
1 ã 3: atende pouco

6: atendê nediänamente

7 a 8: etende ben
9 a 1ø: atende coß

7,øø

e clareza de exposição;¿)

b) consistêncla dâs relãções de causa e efelto entne
desåfio e proposta de solução ãpresentedã;

c) Relevånciâ dos resultedos apaesentados;

d) Agilidade e eflcácla des eedidas ãdotedes.

NotaMáximâ:øa5

ø: não ðtende
1 a 2: atende pouco

3 ã 4: ãtende bem

¿tende com excelênciâ

4,øø

e) Lógica e c1ãreza de exposlção;

b) Consistènci¡ des relações de ceuse e efelto entre desefio
de 5olução

c) Relevånci¿ dos resultados apresent¿dos;

d) Agilidade e efj.cáclâ d¿s medidas adotðdãs

NotBMáxima:0ã9

0: não atende
1 a 2: etende pouco

3 a 4: atende bem

5: etende con excelènciã

4,øø

a) LóEica e clarezâ de exposição;

b) Relevåncia e pertinênciâ dos ltens apresentâdos com a
atuação do órgào descrj.to no exercíclo cr1âtivo

Notaðáximå:øã10
ø: não âtende

1 ã l: âtende ðôtr.ô

4 a 6: atende f,ediânanente
7 ã 8: atende bem

9 a 10: ¿tende cofi

6,øø

a) Lógica e claneze de exposição;

b) Rel.evânciå e pe.tinêncið dos ltens ãpresentados com e
atuação do ó.9ão conslder¿do no exercicio criativo.

excelênclâ

4 â 6: âtende mediãnãmente

7 a 8: etende bem

NotâMáxi.nå:øã1ø
øi não atende

1 â 1. ¡tañda ññÙ.^

a,øø

a) Lógica e clâreza de exposlção;

b) Cl.areza, concisão e objetividade dor textos

c) Relevàncla e pertinênciå dos resultados âp¡esentados

NotaMáxima:øa15
ø: não atende

1 a 3: âtende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende medianamente

10 â 13: ðtende bem

14 â 15: atende com

excelêncla

Lø,øø

olrEslïo 3: qrallFlcacÃo DA EotlpÊ DE PROFISSIONÀIS (ø a 5 pontos)

CáÌculo åritlmét1co com bese nâs regras dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáxima:øâ5 3,59
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69,59
LICIIANÍÉ: PRIDEA COMUN]CAçÃO LTDA.

MEMERO DA COIiIISSÃO: JOSEANE GONçALVES orr., _kl s¿-aur,LrØrtolr'rA

TOTAL DE PONÍOS

a) Ló8ice e clane¿â de exposição;

b) Conslstència dãs reLacôes de causa e efeito entre
desafio e pnoposta de solução âpresentada;

c) Relêvãnclâ dos resultãdos apresentados.

lø

4

Nota Háxidã: ø a

ø: não ãtende
1 a 3: atende pouco

e 6: âtende fredienåñente

7 a 8: ãtende bem
9 ã 1ø: ðtende coñ

excelênciå

7ø,øø

ã) LóBica e clareza de exposição;

b) Conslsténcia das releções de causa e efeito entre
desafio e de

Relevåncie dos resuÌtãdos

d) Agilidede e eficáciã das oedidas adotadâs

NotaMáxiñe:0a1ø

0: não ãtende
1 à 3: âtende pouco

4 â 6: ¿tende medi.anamente

7 ã 8: ãtende bem

9 e 1ø: âtende com

rø,øø

a) Lóglca e clarezå de

b) Consistência des relações de causa e efelto entre
desâflo e proposte de soLução epnesenteda;

c) Relevâncla dos resultedos apresentðdos;

d) Agllidåde e eflcácia d¿s medidas adotãdas

NotaMáxime:øâS

ø: não atende
1 à 2: etende pouco

3 å 4: atende bem

5: ãtende com excelência

s,øø

a) Lógicã e clareza de exposlção;

b) Consistènciâ das relações de câusa e efeito entre desâflo
de

c) Relevâncla dos result¿dos ãpresentådosj

d) AgllLd¿de e eficáciâ das oedidas edotadas

NotaMáxiñâ:€â5

0: não atende
1 a 2: åtende pouco

3 a 4: atende ttem

5: atende con excelénc1â

5,øø

a) LógIcâ e cl.areza de exposição;

b) Relevânciã e pe¡tiñência dos itens apresentedos com a

atueção do órgão descrito no exercicio criatlvo

Notaüáxime:øå10
0: não atende

1 å 3: ãtende oouco

4 a 6: atende nedianemente
7 ã 8: atende bem

9 a 1A: atendê com

Lø,øø

â) LóBica e clerezâ de exposiçãoj

b) Relevãncia e pertinência dos itens epresentãdos con â
atuação do órgão considerådo no exêrcício criatlvo.

4 ã 6: atende mediânanente

NotãHáximã:øâ1ø
0: nâo atende

1 â l' :t.ndô ñ^".^

7 â 8: atende bem
9 a 10: âtende com

rø,øø

ê) Lógica e clanezâ de exposicão;

b) clåreza, concisão e objetlvidðde dos textos;

c) Relevâncla e pertinênclå dos resultados âpresentados

NotaMáxifia:øe15
0: não etende

1 ê 3; ðtende ñulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medianamente

lø a 13: ãtende bem

14 a 15: atende com
exceÌència

75,øø

ouËsllo 3: oUALIFICACÃO DA EOutpE DE PROFISSIOI{AIS (ø a 5 pontos)

Cálculo anitinético com base nas regras dos itens 4.1ø e 4.11 NotãMáxina:0â5 4,59


