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LICITANTE: A4HOL0F0TE

MEMERO DA COMISSÃO: NANCI

TOTAL DE

Ass-:

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Consistêncta das relâções de cãusa e efeito entre
desåfio e prcposta de solução ¿presentadã;

c) Relevånciå dos resultados epresentados

NotåMáxiñe:øã1ø

ø: não etende
1 a 3: atende pouco

a 6: àtende ñedianãmente

7 â 8: atende ben
9 ã 10: âtende com

exceLênci.a

7ø,øø

a) Lógicâ e clareza de exposlção;

b) Consi.stênclâ d¿s rel¿ções de causa e efelto entre
desàflo

Rel.evåncia dos resuLtâdos epresentados;c

d) Agilidâde e efl.cácie das medidas adotadas.

Notafiáxlma: øa1€

ø: não etende
1 e 3i âtende pouco

4 e 6: atende medianamente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: etendê com

7ø,øø

a) Lógj.ca e clarezã de exposição;

b) Consistèncìå dã5 relaçðes de causa e efelto entre
de9ãfi.o e propostã de 501ução apresentadã;

c) Releváncia dos resultâdos åpresentadosj

d) Agilj.dâde e eficácia das medidas adotãdas

NotàMáxine:øå5

0: não etende
1 å 2: êtende pouco

3 a 4i âtende bem

5: etende coß excel.êncla

5,øø

e) LóBlca e cl.a.e¿a de exposição;

b) Consistêncið das releções de cãusa e efeito entae desafio
de

c) Relevåncia dos resul.tãdos ãpresentados;

d) Agilidade e eficácia das fredidas adotadas

Nolaüáxime:0å5

ør não åtende
1 e 2: atende pouco

3 a 4: åtende bem

5: atende com exceLênc1a

s,øø

a) Ló81câ e clareza de exposição;

b) Rel.evånciã e pertlnência dos itens ¿presentados con â
atueção do órgão descrlto no exerciclo criativo ,

9 a 1ø: àtende com

Noteiláxima:0â1ø
ø: não àtendê

1 â 3i atende oouco

4 e 6: ðtende nediananente
7 a 8: âtende beo

Lø,øø

a) tógicâ e clðreza de exposição;

b) Relevânc1â ê pertinêncla dos itens âpresentedos com ã
atuãCão do ó.8ão considenâdo no exercicio criativo.

4 a 6: etende nediananente

NotaMáxima:øa1ø
ø: não atende

I : l. :+eñ/ô ñ^".^

7 å 8: atende bem

9 ã 1ø: atende coñ

Lø,0ø

a

å) Ló81ca e clere¿â de exposlção;

b) Cl.areza, conclsão e objetlvldðde dos textos;

c) Relevåncla e pe.tlnènci¿ doa resultados âpaesentados

NotåMáxima:øâ15
ø: não atende

1 a 3: atendê muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: åtende medl¿nåmente

1ø a 1l: ãtendÊ beñ

14 a 15: âteade com
êxcelén.1a

75,øø

ouEsITo 3: oUALIFICACÃO DA ËQUIPE DE pROFÍSSIONAÍS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimétlco com base nâs regrås dos j.tens 4.19 e 4.11 Notâ üáxima
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57,54
LICITANTE: APPROACH COM. INTEGRADA LTDA.

MEI48R0 DA COI'IISSÃO: Nanci

TOÏAL DE PONTOS

Ass

e) Lógica e clârêzâ de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre
desaflo e proposta de solução ap.esentadâ;

c) Relevância dos nesultàdos åpresentedos.

NoteÍáxina:øe1ø

0: não âtende
1 a 3: atende pouco

4 â 6: atende medlãnamente

7 ã 8: ãtende bem

9 â 1ø: etende con
excelência

a,øø

a) Lóglcã e clareze de exposição;

b) Consistênciã das relações de ceuse e efelto entre
solução

Relevância dos aesúltâdos

d) Âgil.i.dade e eflcácia des medidas ãdotadâs

NotaMáxime: €a1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende mediananente

7 a 8: atende bem

9 a 10: âtende com

a,øø

a) Lógj.ca e cla.ezå de

b) Consistência das releções de causa e efeito ent.e
desafio e proposta de solução epresentada;

c) Relevâncla dos resultados apresentados;

d) ASlLldade e eficáci.e das nedidas adotades

NotaMáxiñe:øâ5

ø: não etende
1 a 2: atendê pouco

3 a 4: atende bem

5: ðtende com excelèncie

5,øø

a) Lógica e c1ârc2â de exposição;

b) Consistènciå das relações de cåuse e efeito entre desåfio
ê de

c) Releváncla dos result¿dos epre5entâdos;

d) Agilldâde e eficácie des nedidas adotadas.

Notàüáxina:ø¿5

ø: não åtende
1 ã 2: ãtende pouco

3 a 4: etende ben

5: atende con excelènciâ

5,øø

ã) Lóglcð e cla.eze de exposição;

b) RêLêvåncia e pertinêncla dos itens apresentâdos com a
ãtueçào do órgão descrito no erercfclo crlativo

NotaMáxine:øa1ø
ø: não atende

1 à l: âtèndê ôôucõ

4 e 6i atende mediånâñente
7 e 8: etendê bêm

9 â 1ø; atende coñ
excelênc1ã

a,øø

a) Lógtcã e cla.eze de exposição;

b) Relevåncla e pertinência dos lteng ap.esentâdos com ã
atuaçào do órgão consi,derado no exercício c¡iâtlvo.

4 a 6: atende ßedianementê

NotaMáximã:Aã1ø
ø: não etende

1 ¡ ?' âtân¡Á ñâr'.^

7 e 8: atende ben
9 a 10: âtê¡de com

8,øø

a) Lógicã e clereza de exposiçào;

b) Clerezâ, co¡clsåo e objetivldâde dos textos;

c) Relevåncta e pertinência dos resultados âprerentãdog

Notåüáxiñe:0ã15
ø: não atende

1 a l: atende ßu1to pouco

4 a 6; âtende pouco

7 a 9: ãtende nediðnåfrente

10 a 13: åtende bem

14 a 15: âtende com

excelènciå

7r,øø

ouÊslTo 3: oI¡AL¡FICACÃO DA EOU¡PE DE PROFISSTflATS (ø a 5 pontos)

Cálculo år1tinético com bese nas regras dos itenr 4.1ø e 4.11 Notâ fláxlmã 4,54
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46,r4
LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÀO LTDA

MEI48R0 DA CoI4ISSÃO Nanci

TOTAL DE

Ass

a) Lógica e clarezâ de exposição;

b) Consistència des relações de causa e efelto entre
desaflo e proposte de solução ãpaesêntada.;

c) ReLevânc1a dos resultados epresentedos

NotâHáxlma:øa19

0: não atende
1 â 3: eteñde pouco

ã 6i atende mediãnamente

7 a 8i ¿tende beñ
9 a 1ø: âtende com

excelència

6,øø

a) Lóglca e clarezå de exposlçåo;

b) consistência dãs rel.ações de causa e efelto entae
deçåfio e

Relevånc1ã dos resultedosc

d) A8itidåde e eflcácia das fredidas edotãdãs.

NotâÍáxima: 0a10

ø: não atende
1 ã 3: atende pouco

4 a 6: atende medienamente

7 a 8l ãtende bem

9 a 10: åtende com

6,øø

a) Lógica e cla¡eza de exposição;

b) Consistênclå des.elåções de câusa e efeito entre
desaflo e proposta de solução åpresentðdð;

c) Relevåncie dos resultados âpresentedos;

d) Agilldadê e eficácie das ñedldas âdotâd¿s.

Notâüáxlm¿:0aS

ø: não ãtênde
1 a 2; ¿tende pouco

3 a 4: âtende ben

5: atêñde com excelênciâ

3,øø

a) Lógica ê clåreza de exposlção;

b) Consistènciå dãs nelações de ceuse e efelto entre des¿fio
de

c) Relevância dos resultâdos åpresentãdo5;

d) Agllldâde e eficáci¿ des ñedldas âdotðdas.

NotaHárimâ:øa5

0i não atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: ãtende befi

5: atende con excel,ência

f,øø

a) Lóglca e cIåreze de exposlção;

b) Relevåncj.a e pertlnêncla dos itens ap.esentãdos com e
ätuação do órgão descrlto no exercicio cnlatlvo

excelênciâ

Notailáxima:øâ1ø
ø: não atende

1 e f: etende oouco

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

7 ,øø

ã) Lógi.câ e cLã¡e¿a de exposição;

b) Releváncla e pertlnènciâ dos ltens âp¡esentados com ã
atuâCão do órgão considêrado no exercÍcio cr1âtlvo.

4 ã 6: atende mediånemente

Notagáximå:øe1ø
ø: nào atende

1:? :tañ¡aññr'.n

7 a 8: âtende beû
9 a 1ø: atende com

excelènclâ

7 ,øø

¿) Lógice e cläre¿a de exposição;

b) Clar€ze, concisão e objetividede dos textos;

c) Relevância e pertlnêncie dos resultados apresentâdos

NoteMáxima:øa15
ø: não atende

I a l: ãtende muito pouco

4 ã 6: etende pouco

7 e 9: àtende nedianamente

1ø a 13: àteñde bem

14 a 15: ¿tende cofr
excelÉn(1å

7ø,øø

0lJË51T0 3: OUALIFICACÃO DA ËOUIPE DE PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

CálcuÌo anitif,ét1co com base nes regras dos itens 4.1ø e 4.11 Notafráxinâ:øes 4,L4
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Ass

TOTAL DE PONTOS:

5ø,45
LICITANTE: C A DA SILVA . TRIO

filEMBRo DA CoMISSÃo: Nanci

a) Lógica e clã.eza de exposlção;

b) Conslstêñclâ das relações de causa e efelto entre
desãflo e p¡opostâ de solução apresentada;

c) Relevåncia dos resultados ap.esentädos.

iloteiláxlñâ:øâ16

0: não ateñde
1 a 3: ãtende pouco

4 a 6¡ atende nedlãnañente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: ¡tende con

excelêncla

6,øø

a) Lóelca e clareza de exposição;

b) Consfstêncla das.elãções de causa e efelto ent.e

Relevância dos ¡êsultâdos

d) Agtlldade e eflcácla das ûedfdas ãdotadas

Notalláxlna: €a1ø
0: não ãtende

1 a 3: atende pouco

4 â 6: âtende oedfana0ente

7 a 8: atende ben
9 a 1g: atende <om

8'@

a) LóElca e clãreza de exposlção;

b) Consistêñcla das re¡.âções de causa e efelto ertre
desaflo e proposta de solução âpresenteda;

c) Relevâncla dos resultados apresentados;

d) Agtlfdade e eflcácla das ûedldas adotadas

tlotâfiáxinã:0a5

ø: nåo atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5r atende con excelência

4,øø

â) Lóglcâ e clarcza de exposição;

b) Consistêncla das relações de causa e efeito ent¡e desafio
e de

c) Relevåncfa dos .esuLtãdos apresentados;

d) Agtudade e eflcãcla das ûedfdas adotadãs.

Notafiáxlma:0as

ø! não atende
1 a 2: etende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende con excelè¡clã

4,øø

a) Lógica e clãreza de exposlçãot

b) Relevância e pertinêncla dos ltens âp¡esentados com a
atuação do órgão dêscrlto no exerclclo crr.ãtlvo .

9 a 1ø: atende com

Notâlláxina:0a10
0l não ãtende

1 ã 3: âtêñde oouco

4 a 6: atende fiediananente
7 a 8r ðtende bem

6'0ô

ä) Lóglca e clareza de exposLção;

b) Relevância e pertlnêncla dos itens apresentados coß a
atuãCão do órgão conslde¡ðdo no exe¡cfclo c¡latlvo.

4 a 6: ãtende hedlananente

Notal'láxim¿:øã10
0: não atende

Iâf ifañdaMr¿^

7 a 8: atende beß
9 a 10: ðtende cofr

7,øø

a) Lóglca e c1ãreza dê exposlção;

b) Clarezâ, conclsão e objetivldade dos textosf

c) Re¡.evåncia e pertlnência dos aesultãdos aprese¡tados.

Notal'láxina: øa15
ø: não atende

1 a 3¡ atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9i atende nedlananente

19 a 13i atende bem

14 a 15: âteñde com

exqelência

!2,øø

Cálculo ârltinétlco com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11 Notãl¡láxiñe:aes 3,45



n
@ææq¡&relE8ilæ

xqæaL

64
LICITANTE: FSS DIVULGAçÃO LTDA.

t4Él4BR0 DA CoMISSÃO: Nanci

TOTAL DE PONTOS:

Ass.

a) Lógica e clareza de exposlção,

b) Conststênc1a das relações de causa e efelto entre
desafio e proposta de solução åpresentada;

c) Relevâncla dos resultãdos âpreseñtâdos

iloteiláxlñâ:âa16

6: ¡ão atende
1 a 3: atende pouco

7 a 8: atende beñ
9 a 1ø: atende con

excelência

4 a 6¡ atende
9,øø

ð) Lóglca e clareza de exposlção;

das derelações ecauSa entreefelto
de

Re:.evância dos resultãdo5

d) Agilldade e effcácia das ñedldas adotadas.

Nôtaüáxima: øa18
0: não ãtende

1 a 3! atende pouco

4 a 6: ãtende nedfanaoente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: ãtende con

9r@

e clareza de

b) Conslstêncla das ¡elações de causa e efetto ent¡e
desafio e proposta de solução apresentadai

c) Relevåncla dos .esultados ap¡eseotadosi

d) Agtudade e eflcácia das ßedidas adotadas.

Notailáxlma:0ã5

0: nåo ãtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beñ

5: ãtende coo excelência

5,øø

a) Lóg1ca e cl.areza de exposlção;

b) Consistência das relãções de causa e efelto entrê desãflo
de

c) Rèlevåncia dos aesultados apresentðdos;

d) AgtLldâde e eficácta das nedidâs ãdotâd.s

Notafiáxlna:0a5

0: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atendê con excelênclã

5,øø

a) Lógica e clareza de exposlçåo;

b) Relevåncla e pe¡tlnência dos itens apresentados coñ a
atuação do órgão descrlto no exeî.lcio c.latlvo .

Not¿üáxima.0a10
0: não ãtende

1 e 3: atende ooúco

4 a 6: ateîde ñedi,anamente
7 ð 8: atendê bem

9 a 1g: âtende coñ

9,øø

a) Lógtca e cIã.eza de exposlção;

b) Relevâncla e pertinênctã dos ltens ãpaesentados com a
atuação do órgão consldeaado no exercfcio c¡lâtlvo,

4 a 6r atende nedlanamente

t{otal{áxiña:0a10
0: não atende

I â 1. âtôñdô .ñ[.^

7 a 8: ãtende beñ
9 ã 10: atêrde com

9,øø

a) LóEtca e clareza de exposlçãoi

b) Clareza, concfsão e objetlvidade dos textos;

c) Relevånclâ e pêrtl.nência dos resultados âp¡esent.dos.

Notã¡láxima:øa15
ø: não ðtende

1 ã 3: atende nulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: ãtende ûedianamente

10 a 13: âtende bem

14 a 15: atende com

excelência

73,øø

Cálculo arlti.nÉtico com base nas regrâs dos 1ten5 4.14 e 4.11 5,øø
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6ø,79
LICITANTE: IN PRESS ASS. IMPRENSA COM. ÊST. LÌDA.

MEMBRO 0A COMISSÃO: Nanci

TOTAL DE PONTOS:

Ass. :

a) LóEica e clereza de €xposição

b) Coñsistênciâ das relãções de causa e efeito entre
desefio e proposte de solução ep¡esentâda;

c) ReLevância dos resultados åpresentãdos

NotaMáxima:0a1ø

ø: não etendê
1 e 3: atende pouco

a 6: atende tedianamente

7 ¿ 8: atendê bem
9 a 1ø: atende coD

e¡ceIènciã

9,øø

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Consistência dâs relaçðes de câuse e efelto entre
deçâfio e

Relevåncia dos resultados epresentadosj

d) Âgilldade e eficácia das nedidas ãdotâdâs,

Nota¡láxime: Oã1ø

ø: não âtende
1 â 3: atende pouco

4 e 6: âtende nedianâmente

7 a 8: atende beo
9 e 1ø: âtende com

excelêncla

9,øø

â) Lógicà e clere¿â de exposlçåo;

b) Consistência dês ¡elações de causa e efeito entre
desâflo e proposte de solução ep.esentada;

c) Relevânciâ dos .esultados apresentedos;

d) ACllidede e eficácie das nedidas adotadas

Notaüáxlmaiøas

ø: não ðtende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelêncta

4,øø

a) Lógicâ e cLðreza de exposl.ção;

b) consistência das .elações de causa e efeito entrê desefio
de

c) Re1evâncla dos resultados apresentâdos;

d) Agilidede e eficácie das medides ãdotâdas

NotaMáxiña;øa5

0: ñão atende
1 â 2: atendê pouco

3 a 4: ãtende bem

âtende con excelênc1a

5,øø

a) Lógica e clarêzâ de exposlção;

b) Relevância e peatinêncla dos itens apaesentedos con a
etuâção do ó.9ão descrito no exercício crlâtivo

NoteMáxima:0ã10
g: não atende

1 a 3: ãtendê Doucô

4 ã 6: atende medlananente
7 a 8: ¿tende bem

9 a 1ø: ãtende con
excelênc1â

a,øø

a) Lógica e clareza de exposiçãoj

b) Relevåncia e pertlnência dos ltens epresentados com a
etuação do órgão conslderedo no exercÍci.o criativo.

4 a 6: atende medianamente

NotaMáxinâ:0a10
0: não atende

1 â 1. ¡loñda ñôI.^

7 å 8i âtende bem
9 ð 1ø: âteñde .om

8,øø

e) LóEica e clarezã de exposj.ção;

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevâncie e pertlnència dos resultados ap.esentados

Notailáximã:øa15
ø: não åtende

1 ¿ 3: atende muito pouco

4 å 6; âtende pouco

7 à 9: atende mediananente

14 å 15: etende coñ
excelênclâ

13,øø

ot¡ÈsITo 3: (XTALIFTCACÃO DA ÊOUIPE D€ pROFISSÍONAIS (ø a 5 pontos)

CáIculo ârltieético com base nâs reeras dos j.tens 4.1ø e 4.11 Notâffáximå:øâ5 4,79
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52,22
LICITANTE: PARTNERS COMUNICAçÃO INTËGRADA LTDA

MEMBRO DA COIiIISSÃO: Nanci

TOTAL DE PONTOS

Ass

a) Lógica e clãreza de exposição;

b) Conslstência das.elãções de cãusa e efeito entre
desafio e paoposta de solução apaesentada;

c) Relevância dos resultedos apresentados

Notailáxinå:Oa1€

ø: não atende
1 å l: atende pouco

a 6: âtende medianâmente

7 â 8: âtende ben
9 ã 1ø: âtende con

excelênclâ

7,øø

ã) Lógica e cLaaêza de exposicão;

b) ConsÍstêncla dâs relações de causa e efei.to entae

Relevância dos resultådosc

d) agiÌ.idade e eficácla das medidas ãdotadås.

NotãMáximâ: øã1ø
ø: não âtende

1 ã 3¡ etende pouco

4 â 6: åtende nedianâmente

7 ã 8: eteñde bên
9 ¿ 1ø: ãtende aom

excelêncie

a,øø

a) Ló81c4 e clareze de

b) ConslstÊnci.a das relâções de causa e efelto entre
desðflo e proposte de solução epresentada;

c) Relevåncia dos nesultãdos apresentados;

d) Atilidade e eficáciã das medidas adotedãs

Notäiláxiñã:øâ5

0: não atende
1 ã 2: etende pouco

3 â 4: etende bem

S: atende com excelência

4,øø

a) Lóglcâ e clereze de exposição;

b) Conslstència des.elações de cåusa e efeito entre desaflo
de

c) Re1evâncla dos resultados âpregentedos;

d) Agilldâde e eficácia das medidas ådotadas.

NotaMáxira:øa5

ø: nâo âtende
1 a 2: ãtende pouco

3 â 4: etende bem

5: atende com excelênci.a

4,øø

e) Lóglca e clareza de etposição;

b) Relevãncia e pe¡tinência dos itens ãpresent¿dos com ã
åtuação do ó.9ão descrito no exercfclo criativo .

Notâüáxlmå:øâ1ø
O: não atende

1 a l: ãtendê ôôrco

4 e 6: âtende oedianañentê
7 a 8: etende bem

9 a 10: atende com
excelènciã

a,øø

â) Ló8l.ca e clareze de exposiçåo;

b) Relevânc1a e pertinência dos itens ep¡eseñtados com e
atueção do órgão considerado no exercÍcio crlativo.

4 e 6: atende mediãnemente

7 a 8: etende bem

9 a 1ø: ãtende com

NotâMáxi.ma:øã1ø
ø: não etende

1 â r. :tañda ñô'r.^

7,øø

a) Lógica e clãre¿ð de exposlção;

b) Clare¿a, concisão e objêtividade do' textos;

c) Relevâncj.a ê pertinênc1ã dos .esuItâdos ãpnesentedos.

Notafláximâ:øa15
ø: não etende

1 â 3: atende multo pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: åtende medianamente

16 ã 13: ãtÊndê bêñ

14 ð 15: etende con
excelència

!ø,øø

ouÊsITo 3: oUALIFICACÃO pA EOt rpE pE pROFISSi(x{ArS (O a 5 pontos)

Cálculo ãritiñético com base nas reg.âs dos itens 4.1ø e 4.11 Notãüáxina:0âS 4,22
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59,46
LICITANTE: PRIDEA COI4UNICAçÃO LTOA.

MEMSRO DA COMISSÃO; NANCI

TOTAL DE PONÍOS:

Ass

a) Lógicâ e claneza de exposição;

b) Conststênciå des relâções de câusa e efeÍto entre
desafio e proposta de solução âpreseñtade;

c) Relevâncla dos rêsultados ãpaesentados

Notãffáxima:0â10

0: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medlðnâfrerte

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: âteñde com
excel.êncla

9,øø

a) Ló8lca e clereze de exposlção;

das dereleções ecausâ entaeefeito
de

Relevâncie dos resultados

d) Agilldede e efLcáciâ das f,edides âdotâdas.

Notaüáxima: Aa1ø

0: não atende
1 ã 3: atende pouco

6: atende nedianamente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: atende com

excelênciâ

4 a,øø

e clareza de exposição;

b) Consistênci¿ des relãções de causa e efelto êntre
desãflo e proposta de solução apnesentada;

c) Rêlevåncia dos resultâdos apresentados;

d) Agilldade e eficácia dãs nedidas edotadas.

NotaMáxima:Aa5

O: não âtende
1 â 2: etende pouco

3 a 4: ¿tende befr

5: atende com excelêncie

s,øø

a) Ló81cà e cle.eze de exposição;

b) Consistênc1a ctas relâções de causa e eteito entre desaflo
de solucão

c) nelevånciã dos .esultados ãpresentâdos;

d) A8i.lidade e eflcácLâ dâs medidas ådotãdas

NotaMáxim¿:øâ5

ø: não ãtende
1 e 2: atendê pouco

3 a 4: ãtende bem

5: atende com excelêncie

5,øø

e) Lógicâ e cIðreza de exposiçãoj

b) Relevâncla e pertinència dos itens epresentados com e
ãtuação do ó.8ão degcrito no exercicio crieti.vo

excelência

NotaMáxima:øâ1ø
O: não etende

1 ä l: etende oouco

4 ¡ 6: atende ßedianamente
7 â 8: atende bem

8,ø0

a) Lógica e cLãreza de exposição;

b) Relevâncla e pe.tinência dos ltens apresentados com a
atuação do ó¡gão consldenedo no exe.cÍcio c.iatlvo,

NotaHáxima:0a1ø
ø: não åtende

4 a 6: âtende medianamente

7 e 8: ãtênde bem

a,øø

a pontos)

ð) Lógica e c1ãrezâ de exposição;

b) Cleneza, conclsão e objetivldade dos textos;

c) Relevânciã e pertlnència dos resul.tados apresentâdos

Notãiláximâ:øã15
0: não atende

1 a 3: ãtende f,ulto pouco

4 a 6: atendê pouco

7 â 9; atende medienamente

10 e 1l: âtende ben

14 a 15: âtende com

exceléncia

!2,øø

ouEsrTo 3! oUALTFICACÃO pA E0UIPE pE PROFISSIONATS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritirétlco com bãse nes regras dos itens 4,1ø e 4.11 Notå üáximã 4,46


