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LICITANTE: APPROACH C014. INTEGRADA LTDA.

¡TEI4BRO DA COMISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

ggd4E
ry!c-qlo

TOTAL DE

Ass

58,62

a) Lógicâ e <lare¿a de exposição;

b) Conslstêncla das rel.acões de causa e efelto entre
desaflo e p.oposta de solução apresentãdãi

c) Relevånc1ä dos resultados aprcsentados

Notal'láxif,e:øe10

ø: não atende
1 a 3¡ ate¡de pouco

a 6: atende nedlanañente

7 a 8: atende bs
9 a 1ø: atende coñ

excelêncla

7,øø

a) Lóglca e clareza de exposiçãoi

das de ecausa enlaêefeltorelações
dê

Relevâncla dos resultãdos

d) Agllldade e eficácla das nedldas adotadas.

Notâfláxima: aalg
0r não atende

1 a 3: ðtende Þouco

4 a 6¡ ãtende redlanamente

7 a 8: ãtende ben
9 ã 1ø: atende con

a,øø

e claaeza dê

b) Conslstêncla d¡s ¡elações de causa e efeito êntre
desaflo e propostâ de solução aprêsentadå;

c) nelevâncla dos .esultados ap.esentadosi

d) Agtltdade e eficácia das ñedldas adotadas.

Notåttáximð¡0aS

0: não atende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: âtende bem

5: atende com excelêncla

5,øø

a) Lóglca e cla¡eza de exposlç¡o;

b) Consistência das relaçôes de causa e efelto entre desaflo
de solução

c) Relevåncla dos resultados apresentadosi

d) AgUidade e eflcácia dâs dedidas adotadas.

Iotailáxinã:0as
0: não atende

1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende coñ excêlència

5,øø

a) Lóglca e clareza de erposlção;

b) Rel.evâncfã e pe¡tine¡cla dos iteng apresentados com à
atuação do órgão descrito no exercfclo crlativo .

¡loteitáxtma:0a10
0: não atende

1 a 3: etênde oouco

4 ¡ 6: atende ñedianamente
7 a 8: atende ben

9 a 1ø: ãtendê com

a,øø

a) LóElca e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e peptfnêncla dos Ltens ðpresentados com a
atuação do ó.9ão considerado no exercfclo crlatlvo.

Notãl'láxlna:øa1ø
ø: não atende

1 â ¡. âtañda ññr!.^

4 a 6: ateñde medlanamente

7 ã 8: ôtende beñ

9,øø

a) Lógtca ê clãreza de exposlção;

b) Cla.ezâ, concisão e objetlvidâde dos textos;

c) Relevânc1a e pe¡tirêncl.a dos resultâdos apresentãdos.

Notalláxlñâ:Oâ15
0: ¡ão ãtendê

1 a 3: ðtende ñuito pouco

4 e 6: atende pouco

7 e 9: atende nedi¿namente

14 a 15i atende con
excelèncla

L2,øø

Cálcu¡.o eaitr.nétlco com base nas regrâs dos ttens 4.1ø e 4.11 ñotâüáxina:øâS 4,62
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LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA.

MEÍ'IBRO DA COI'IISSÃO: NANCI APARÊCIDA ALEIXO

TOTAL DE

Ass

5ø,!6

a) Ló81ca e clareza de exposlção;

b) Consistêncfa das re1âções de causa e efelto entre
desaflo e p¡oposta de solução apresentada;

c) Relevâncta dos resultados apresentados.

NotaÉáxlna¡øa10

0: não etende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: ãtende mediananente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende com

excelèncle

7,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conslstêncla dãs relações de causa e efelto ent¡e

d) Agl.Ildade e eflcáclâ das medldas adotadas

l¡ota¡{áxlñai 0a10
0: não etende

1 a 3: ate¡de pouco

4 a 6: atende medlanamente

7 a 8¡ àtende beñ

7,øø

a) Lóglcâ e clã.e¿a de

b) Conslstência das relãções de causa e efeLto entre
desaflo e proposta de solução apresentãdâi

c) R€Ievâncl¡ dos rêsultados ãpreseñtados;

d) ASludade e eflcáclå das med!.das adotãdãs.

t¿otðüáx1ûa:0eS

ø: nåo atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5¡ atendê com excelênclâ

4,øø

â) Lógicã e clareza de exposição!

b) Conslstênci.a das ¡elações de causa e efelto entre desafio
e de

Relevåncia dos resultados ãpresentadosi

e eflcácla das medldas adotadasd)

Notaüárlna:0a5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende coñ excelêncla

4,øø

a) Lógtcâ e cla¡eza de exposlção;

b) Relevâncla e pêrtlnêncla dos ltens ap.esentados <on a
atuâção do óagão desc¡r,to no exerclclo crlâtlvo .

NotâHáxlna:0a10
0¡ não atende

1 e 3: atende ôouco

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

6,øø

a) Lóglcã e clareza de exposlção;

b) Relevåncla e pertinêncla dos ltens apresentãdos con a
atuação do ó.8ão considerado no exe.clclo crlatlvo.

4 a 6: atende nedlanamente

Notâ¡'¡l¿xIña:Aâ1ø
8: não atende

I â 1. âtâñda ñ^r,.À

7 a 8: âtende bem

9 a 10: atende con

a,øø

â) Lógica e cla.eza de exposl.ção;

b) Clareza, conclsão e objetlvldade dos tertos

c) Relevå¡cla e peFtlnêncla dos ¡esultados ap.eseñtâdos

Notaíáxlfre:0a15
0: não etendê

4 a 6: ate¡de pouco

7 a 9: ateñde nedlanâheñte

1ø ã 13: ãtende bêm

14 a 15: âtende com

excelêncla

1ø,øø

CáIculo arltimético com bãse n¿s regras dos Ltens 4.1ø e 4.11 Notafláxioã:0as
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LICIT,ANTE: C A DA SILVA - TRIO

MEI4BRO DA COMISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL DË

Ass

.84,48

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) consl5tencia das relãções de causa e efelto ent¡e
desãflo e proposta de solução apresentadai

c) Relevâñciâ dos resultados âpresentados.

Notaüáxihâ:0å19

ø: nåo atende
I a 3: atende pouco

7 a 8¡ atende bem
9 a 1ør atende coo

excelênc1a

4 a 6: ate¡de
7'@

a) Lógica e clã.eza de exposlçãoi

das derelaçðes cauSa entreefelto
de

Relevåncla dos resultados

d) Agiudade e eflcácla das oedldas adotadas.

Notâl,láxlma: ga10

ø! nåo atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: ateîde fredlãnameñte

7 â 8: atende bêñ
9 a 10¡ atende com

8,øø

e cla¡ez¿ de exposlçãoi

b) Consfstêncla das telações de causa e efeito entrê
desaflo e p¡oposta de soluçâo aprese¡tadai

c) Relevåncia dos result¿dos ðp¡esentadosi

d) Âgilidade e eflcácla das nedldas ãdotadas.

Not¡üáxiña:0as

0: não ãtende
1 a 2: âtende pouco

3 â 4: ate¡de beñ

S: atende coñ excelèncie

4,øø

a) Lóglca e cl¡reza de exposlção¡

b) Conststê¡c1â dâs ¡elações dê cåusã e efelto ent¡ê degafio
e dê

c) Relevâncla dos .esultados aptesentadosj

d) Aglltdade e efl,€ácla das nedldas adotadas.

Nota¡láxlñâ:0e5
0: não atende

1 a 2: atende pouco

3 ã 4: atende beñ

5: ðtende com excelèncla

7,øø

a) Lógl,ca e clareza de exposl.çãoi

b) Relevâncla e pertlnência dos Ltens apresentados com a
atuãção do órgão desc.lto no exerclclo c¡latlvo .

tlotð¡1áxime:0â10
0¡ não âtende

4 a 6: ate¡de nedlanamente
7 a 8: atendê beñ

9 a 1ø: ateñde coñ

8,øø

a) Lógica e cla¡eza de exposlção;

b) Relevâ¡cla e pe¡tl,nêncla do9 ltens apresentädos com a
atuação do órgão conslderado ro exercfci.o caLâtivo.

4 ð 6: âtêndê medlanemente

Notaíáxinãi0a10
0: não ðtende

1 å 1. âtâñdô ñ^r'.^

7 a 8: åtende beñ
9 a 1€: ãtende com

e,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Cla.ezâ, conci.são e objetivldade dos textosi

c) Relevâncla e pertl¡èncl.a dos .esultãdos apresentados

Notailáxinãiøa15
ø: não âtende

1 a 3: atende nulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 ã 9: atende medlânamente

1ø a 13: atende bem

14 â 15: atende com

excelêñcia

L2,øø

CáIcul.o arltlnétlco con base nas rctras dos lte¡s 4.1ø e 4,11 4,44
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LICITANTE: FAÍOR F INTÉLIGENCIA E¡t COMUNICAçÃO LÌDA.

¡{E¡,IBRO DA CC}¡4ISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL DE

Ass

ø9

a) Lóg1ca e clareza de exposl.ção;

b) conslstêncla das relações de causa e efel.to entre
desafio e proposta de sohção apresentada;

c) Relevânclâ dos ¡esultados apresentados,

Nota¡láxlma:0a10

0: não atende
1 a 3: âtende pouco

7 a 8: atende bfi
9 a 1ø; atende cm

excelênc1â

4 a 6: atende
9,øø

a) Lógl,câ e clareza de exposlçãoi

de cãusa e efelto entredas
de

Relevåncla dos rêsultados

d) Agilfdãde e eficácia das ßedldas adotadâs.

Notaüáxina: Oa10
0: não atende

1 a 3: åtende pouco

4 a 6: ¡tende ûedlãnanente
7 a 8: âtende bem
9 e 10¡ ate¡de cM

9,øø

e claaeza de

b) Conslstêncla das.elações de causa e efefto entre
desaflo e p.oposta de so¡.ução ãp¡esentada;

c) Relevåncla dos resultados ap.esentados;

d) Aeiltdade e efl(ácla das nedldãs adotadas.

Not¿ltáxlñâ:0a5

0: nåo atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4i ðtende ben

5: atende con excelêñcia

5,øø

a) Lóglcâ e cla.eza de exposlçâoj

b) Consi.stêncla das relações de calsa e efelto entre desôfio

c) Relevânciã dos ¡esultados apreseîtados;

d) Agtlidãde e eficácla dãs nedidas adotadas.

Notâl.láxtña:øas

ø: não atende
1 â 2: åtende pouco

3 a 4r atende ben

5: ãtende con excelênclã

5,øø

a) Lóglca e clareza de exposiçãoi

b) Relevåncla e pertlnêncla dos ltens ãp.esentados com a
ðtuação do órgão desc¡lto no exe¡cfclo criatlvo .

Notåüáxlma:øa16
ø: não atende

1 e 3: etendê ooucô

4 a 6: atende nedlanailente
7 â 8: atende beñ

9 a 1ø: âtendê côn

7,øø

a) Lóßlca e clareza de exposl.ção;

b) Relevâ¡cl¡ e pertfnêncla dos ltens ap.esentados con a
ãtuação do ôrgão considerado no exercfclo crlatlvo.

4 a 6: atende medlãnâñente

7 a 8: ãtende bem
9 a 1ø: atende coñ

Notâl'lá¡iña:4a10
0: não atende

| â l. âtôñdô h.[.ô

9,øø

a) Lógtca e clareza de exÞos1ção;

b) Clareza, conclsão e objetlvidade dos textos;

c) Rel.evânci.a e pe¡tlnénctð dos resultados apresentados.

Nota!1áxlma:9a15
0: não atende

1 a 3: atende multo pouco

4 a 6: àtende pouco

7 a 9: atende Dedianamente

1ø a 13: atende beñ

14 a 15: atende com

excelêncla

13,øø

Cãlcul.o a.ltlñético coñ base nas regrâs dos ltens 4.1ø e 4.11 Notailáxlfiã:øes 4,ø9
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LICITANTE: FSB DIVULGAçÂO LTDA,

I4EMBRO DA COI4ISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL DE

Ass

7ø

a) Lóglca e clarezð de exposlçãoi

b) Conslstêncla das îelações de €ausa e efelto entre
desaflo e proposta de soluçåo apresentada;

c) Relevåncla dos resultados ap.esentados.

ilotafiáxlmã:0a14

øi não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: ate¡de con

exceléncla

rø,øø

a) Lóglca e cla¡eza de exposlção;

das derelaçôes ecausa entreefelto
de

Relevâncla dos resultados

d) Agtudade e eflcácta das nedldãs adotâdas.

l{otâiláxlme: Ae16
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 â 6¡ atende ñedlânâmeñte

7 a 8: atende ben
9 â 10i atende com

7ø,øø

e clãaezâ de

b) Conslstência das rèIações de causa e efeito ent.ê
des¡fIo e p.oposta de solução ap.esentadã;

c) ¡elevåncfa dos rêsultados aptesentados;

d) AglUdade e eflcácla das nedidðs adotadas.

Notatláxine:øas

0: não atêrde
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende con excel.ência

s,øø

a) Ló81ca e clarezã de exposl.Cão;

b) Conslstêncta das relãções de causa e efelto entre dèsafio

c) Relevância dos resultados

d) Agilidade e eflcácla das redldar adotadas

Notafláxlila:0a5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtend€ ben

5¡ atende com excelêncla

s,øø

a) Lóglcâ e clarez¡ de exposlcãoi

b) Relevâñcia e pertlnènclâ dos ltens apresentâdos coñ â
atuação do órgåo descrlto no exercfclo crlativo

9 a 10: atende <oß

¡¡otailáxlhâ:0a10
9: ñão ãtendê

1 e 3: etendê ôôucô

¿ a 6: âtende medianañente
7 a 8: atênde bêm

7ø,øø

ã) Lóglca e clare¿a de exposlção;

ltens aptesentãdos com a
êxerclclo criãtivo.

b) Relevânclâ e pe.tl¡èncla dos

l{ota¡láxlma:øe1ø
g: não atende

4 a 6: êtende nedlanamente

7 e 8: âtende beñ

1ø,øø

â) Lógica e clareza de exposição;

b) Clareza, concisão e objetivld¡de dos textos;

c) Relevâncla e pe.tinência dos resultados ap.esentados.

Notaíáx1nâ:Oa15
ø: não atende

1 ã 3: âtende multo pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9¡ atende úedlanaßente

10 a 13: àtende beñ

14 a 15i atende coû
excelênciâ

t5,øø

Cálculo aritlmétlco con bâse nas regras dos itens 4.19 e 4.11 Notaflåxlna¡øaS 5,øø
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LICITANTE: IN PRESS ASS. IMPRENSA COM. ËST. LTDA.

IIiEI4BRO DA COMISSÃO: NANCI APARÉCIOA ALEIXO

TOTAL DE

Ass.

6ø,79

a) Lógtca e cl.areza de exposlção;

b) Consistência das relåções de causa e êfel,to ent.e
desaflo e p¡oposta de solução ap¡esentada;

c) Relevâncla dos ¡esultados ¡p¡esentados.

4

Notal'¡láxlna:6â19

7 â 8: atende beñ
9 a 10: atende com

excelêncla

0: não atende
1 ð 3: atende pouco

8,90

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Consistêncl,a das ¡elðções de calsa e efeito ent.e
desâfio e dê

Relevâncla dos resultados

d) Agi.I1dade e eficácia das ñedldas adotadas

Notailáxlnå:0a10
0: não atende

1 a 3! atende pouco

4 a 6: âtende medfananentê

7 a 8: atende bo
9 a 10: ãtende com

a,øø

a) Lógfcâ e clareza de exposlção;

b) conslstência das relãções
desâflo e proposta de solucão

de causa e efelto entae
ðpre5entadâi

c) Relevåncla dos resultados ãpresentados;

d) Agllldade e eflcácl.ã das oedldãs adotadãs

ilotat{áxlúã:0as

ø: não atende
1 a 2: âtende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende com excelènc1a

5,øø

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Consistêncta dãs relações de causa e efefto e¡t.e desaflo
e de

c) Relevånclã dos resultados apresentados;

d) Agtltdãde e eflcácia das ñedldas adotadas

Nota¡láxlña:9ã5

0: não âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4r atende bem

5: atende com excel.êncla

5,øø

â) Lóglca e çlâ.e¿â de exposição;

b) Relevåncla e pe.tlnêncla dos ltens âp¡ese¡tados con ã
atuação do órgão descrtto no exercfcio c¡iativo .

9 a 10: atende con

ø: nåo atende
1 â l: ãtêndÞ Dôuco

4 a 6¡ atende ñediananente
7 a 8: ãtende beñ

a,øø

a) Ló8ica e cla.ezð de exposlção;

b) Releváncia e pertfnëncia dos ltens apresentados coñ a
atuãção do órgão consr.deredo no exeaclclo cFiatlvo.

4 a 6: ðtende nedlananente

Nota{áxlñà:0a10
€i não atende

t â t. âfêô¿ô ô.I.ô

7 a 8¡ atende beñ
9 a :.ø: âtende com

9,øø

a) Lóglcã e clareza de êxposlção;

b) Cla.ezã, concl.são e objetlvidâde dos tenos;

c) Relevåncla e pe.tlnèncla dos regultados åpresentados.

Notaüáx1ñá:Sã15
0: não atende

1 a 3: atende multo pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9i êtende mediananente

10 a 13i atende beñ

14 a 15: atêñde com

excelêncla

L3,øø

Cálculo aritimétlco coß base nas.egras dos ltens 4.1ø e 4.11 Notat{áxifrã:øas 4,79



n
qþ@roqtþre

ffiBqæ
srcEco

LICITANTE: PARTNERS COI4UNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

IIEI'IBRO DA COMISSÂO: NANCI APARECIDA ALEIXO

ÍOTAL DE

Ass

5t,ø5

a) Ló81ca e clareza de exposição;

b) conslstêncla das relações de calsa e efelto entre
desaflo e proposta de so¡,ução apresentadai

c) Relevânclâ dos result¿dos ap.esentados

IrlotaËáxhe:8ã16

0: não âtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende

7 a 8: atende ben
9 a 10: atende com

excelèrcla

6,øø

a) Lógica e clare¿â de exposlção;

b) Conslstêncla das relaçôes de causa e efeito entre

d) Agiudãde e eflcáclã das medidas adotðdãs.

ilotåüáxiñe: gelO
ø: não atende

1 a 3¡ atende pouco

4 a 6: atende oedianaDente

7 a 8: âtende bem

a,øø

e cla¡e¿a de

b) conslstència das relaçõe9 de causa e efelto êntre
desaflo e proposta de solução apresentâda;

c) Relevâncta dos resultãdos aprcsentðdos;

d) Aglltdade e eflcácfa das ûedldas âdotadas.

Not¡üáxlna:0as

0: não ãtende
1 a 2r atende pouco

3 ã 4i atende ben

5: âteñde coD exceLèncl,â

4,øø

a) Lógtcå e clareza de exposlção;

b) Consl.stência das relações de cãusã e efelto entre desãfio
e de

c) Relevåncla dos resultados ap¡esentados;

d) Agtltdade e eflcácfa das ûedldas adotadas.

0: näo ãtende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4¡ atende bem

5i atende coñ excelência

4,øø

â) Lógic¿ e cLare¿ã de exposlção;

b) Relevâncla e pertlnênciã dos itens apresentados con â
atuação do ó.9ão desc.lto ¡o exercfclo crlatlvo .

A: não atende
1 e 3: atende oouco

4 a 5: ãtende 0edfanãnente
7 a 8: atende bem

9 a 10: atêñde con

8,S0

a) Lóglca e cla.eza de exposl.ção;

b) ReLevâncla ê pêfrInência dos ltens âpresentados con a
atuãCão do órgão conslderãdo no exe¡cÍcio crlatlvo.

4 ã 6: ateñde medianãnente

Notailáxlna:øa10
0: não etende

7 å 8: atende beñ
9 a 10: atênde coñ

a'@

â) Lógtca e clarezâ de exposlção;

b) Clâreza, conclsão e objetividade dos textos;

c) Rel.evåncla e pertinèncla dos resultðdos âpreseñtados

Notal¡láxlma:øa15
ø: ¡ão ãtende

1 a 3i atende nuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 ã 9: atende medlanãmente

1ø a 13: âtende bem

14 ã 15: atende com

excelêncla

9,øø

Cá¡.culo aritiûético com bãse nâs regrâs dos ltens 4.10 e 4.11 NotaMárlúâ:oe5 4,ø5
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LICITAI'¡TE: PRIDEA COMUiIICAçÀO LTDA.

¡IEMBRO DA CO¡,USsÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL DE

Ass.

57,46

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conststencla dãs .elações de causa e efeito entre
desafio e p¡oposta de solução apresentâdâ;

c) Relevåncla dos resultados ap.esentados.

iloteüáxiñe:Aa1A

ø: não âtende
1 a 3: ate¡de pouco

4 a 6: ãtendê mediånãñente

7 a 8: ateñde bem

9 ð 1ø: ateñde coo
excelència

9,øø

a) Lógtca e clðreza de exposlção;

b) conslstêncla dis relações de cãusa e efelto ent.e
desãflo e dê

Relevâncla dos .êsultados

d) Agtlldâde e eficácla das redldas adotâdas

Notailáxiña: øa1ø
ø: não ðtende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende ñedlãnamente

7 a 8r atende ben
9 â 1ø¡ atendd coñ

8,øø

e clareua de exposlção;

b) Conslstê¡cla dâ9 îelaçôes de causa e efeito entre
desafio e proposta de soluçåo apresentadâ;

c) Relevånclâ dos ¡esultãdos apresentados;

d) Agllidãde e eflcácla das oêdldas adotadas

l¿otal'lárlñe:0a5
€: ¡ão atende

1 a 2: atende pouco

3 e 4: atendê ben

5¡ atende <om exceléncla

4,@

a) Lógtca e clareza de exposlçãoi

b) Consistêncla das relações de causa e efelto entre desåflo
e de

c) Relevâncla dos .esultados apresentados;

d) Agi.Ildade e eflcácia das fiedidãs ãdotadas.

Notaüáxiñai0as

ø; ñão atende
1 a 2: ätende pouco

3 a 4: âtende bem

5: atende com excelêncla

4,æ

a) Lóglca e clã.eza de exposlcão;

b) Rel,evåncia e peftlnêncla dos itens ðp.esentados com a
atuaçåo do órgão desc.lto no exe.clcio c.tatlvo .

4 â 5: ãtende

Nota$áxi,ña:9ð1ø
0: nåo ðtende

1 ã 3: atende oouco

7 a 8: åteñde bem

9 â 10: ãtende coñ

a,øø

a) LóEica e cla.ezð de exposi.ção;

b) nelevâncla e pertlnência dos ltens apresentados com ã
âtuåção do órEão considerado no exerclclo criatlvo.

4 ¿ 6: atê¡dê mêdienåmente

7 â 8: åtende beñ
9 a 10: atende coû

I{otâiláxlma:0a10
ø: não ãtende

1 . t. âtóñdâ mr'.ô

8,øø

a) Ldgi.cð e clã.ezã de exposição;

b) Cl.a¡eza, conclsão e objetivl.dade dos textos;

c) Relevåncla e pe¡tlnêncl.å dos resultâdos apresentados.

Not3üáx1ma:øa15
ø: não atende

1 a 3: atende ñu1to pouco

4 a 6: âtende pouco

7 e 9: atende ñedlânâmente

10 a 13: âtende bem

excelênc1a

L2,øø

Cálculo âritinêtico coú base ¡as .egras dos itens 4.10 e 4.11 Notaüáxina:0â5 4,46


