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LICITANTE: APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

I4EI'IBRO DA COI,IIssÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

lFgilæ
X¡C¡æ

Ass.

54,62

a) Lóglca e clareza de exposiçãoj

b) ConsLstêncl.a das relações de causa e efelto entre
desãflo e proposta de so¡oção ap.esentada;

c) Relevåncla dos resultados apresentados

Note¡táxIfrai0a10

0: nâo atende
I a 3¡ atende pouco

4 â 6: etende oedlanãñente

7 a 8: ateñde bem

9 a 1ø: âtende coñ
excêIèncle

8,00

ð) Lóglcâ e clareza de exposiçãoi

das derelações ecausa ent¡êefeito
de

Rêlevåncla dos resultados

d) Agtltdãde e eflcácia das medl.das adotãdãs.

fiotãLáxlne:0â10
øi não atênde

1 a 3¡ atende pouco

4 a 6: atende nedlanamente

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

7,øø

Lógica e clareza de exposlçãoi

b) co¡sLstêñcla das relações dê causa e efelto ent.e
desãflo e proposta de solução âpresentada;

c) Relevânctå dos re5ultãdos apresentados;

d) Agllldãde e eflcáclâ das fiedldas adotadas.

NotaÍáxfña:0a5

0: ñão atende
1 a 2: atênde pouco

3 ã 4: etende ben

5: atende coñ excelêncla

4,øø

â) Lógica e cLareza de expo5lção;

b) ConslstêncIa das relações de câlsa e efeito ent.e desaflo
de

Relevå¡cla dos resultãdos apresentados;

d) Aglltdade e eficácla das medidas âdotadas.

Notalláxlnå:øe5

øi não ateñde
1 â 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5¡ atende con excelêncla

4,øø

a) Lógica e cl,ãreza de exposi.çãoi

b) Reì.evânclã e pe¡tlnêncla dos ltens ap¡êsentados com a
âtuação do órgão desc¡lto no exeacício calãtlvo .

Notaåáxfña:6¿1ø
ø: não atende

1 ã 3: atendê oouco

4 â 6: atende medlanamente
7 â 8: atende beñ

9 a 1ø: ãtendê com

a,øø

ã) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Releváncla e pertLnência dos ltens apresentados com a
atuação do órg5o considerãdo no exe¡cfclo criatlvo.

4 a 6: âtende mediàneñentê

7 a 8: atende bem
9 a 1ø! atende com

Notalláxlne:6å19
ø: não atende

1 r 1. âtâñda ñ^ir.ô

ar@

ð) Lógica e clâ.ez¡ de exposlção;

b) Clareza, concisão e objetlvldade dos textos;

c) Rel.evánclð e pertlnêncla dos resultados âpresentados

NotaMáxlma:øâ15
ø: não atende

1 â 3: atende multo pouco

4 â 6: atende pouco

7 e 9: atende medlanâßente

excelênciâ

L7,øø

Cálculo âritimético coD basê nâs.egFas dos ltens 4.1ø e 4.11 NotâI'láxifie:9às 4,62
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48,76 l

LICIIANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COI'IUNICAçÃO LIDA.

MEMSRO DA COMISSÃO: PAULO ANÐRË AGUAOO Ass. :

a) Lóglca e clãreze de exposlção;

b) Consistênci.ã das re1âções de causa e efeito ent.e
desafio e proposta de solução ap.esentada;

c) Relevânclâ dos resultådos âpresentedos.

NotaHáxima:0a1ø

ø: não atende
1 â 3: åtende pouco

4 a 6: atende medianamente

7 a 8l atende ben
9 â 1ø: atende con

excelència

7 ,øø

å) Lógica e clareza de exposlção;

b) Conslstèncie das relações de cåusa e efeito entre
desafio e de

c) Re1evâncie dos resultados

d) Agilldade e eficácie das ûedidas adotades.

NoteMáxima: øa10

0: nâo atende
1 e 3i atende pouco

4 a 6: ¿tende mediananente

7 a 8: atende beo
9 â 1ø: atende com

excelêñciå

7,øø

e clarezâ de exposição;a)

b) Conslstência des nelações de câuse e efeito entre
desaflo e proposta de solução epresentada;

c) Relevåñcia dos resultados ap¡esentados;

d) A8llldade e eficácie das medidas .dotedes.

ftotaMá¡ima:e¿5

ø: não ãtende
1 a 2: atende pouco

3 å 4: atende bem

5: atende com exceÌênclâ

1,øø

å) Lógice e clâ.e¿å de exposição;

b) Consistência das relações de causa e efêIto ent.e desaflo
dÊ

c) Re1evância dos regultados âpresentados;

d) A8ilidade e efl.cácla das medi.das adotãdas.

NotâMáxina:Aes

0: não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 â 4: ãt.ndê bên

5: åtende con excelênciê

1,øø

e) l-óg1ca e clareze de exposição;

b) Relevâf,cia e pertinência dos itens apresentedos con â
atuâção do órgão descrito no exencíclo crlativo

9 a 1ø: atende com

NotaMáxima:øå1ø
ø: nâo atende

1 ã 3: ãtendê ôôücô

4 a 6i ãtende medianâmente
7 å 8: åtende bpm

7 ,øø

ð) Lógica e clðreza de exposLção;

b) Releváncið e pertinênala dos itens ãpresentados com ã
âtuação do órgão conside.edo no exerciclo criêtlvo.

4 å 6: âtende mediânamente

NotâYáxima:øå1ø
ø: não atende

1 â ¡. åton/a ñâ¡'.ñ

7 ã 8: atende bem

9 a 1ø: etende com

7,øø

ä15

a) tógj.cã e clereza de exposição;

b) Clãreze, conclsão e objetividade dos textos;

c) Relevânciê e pertlnêncie dor resultados epresentãdos

Notàiláxima:0aLs
0: não ãtende

1 e 3: ãtende muito pouco

4 a 6: etendê pouco

7 å 9: atende medianamente

10 a 13: ¿tendê bem

14 â 15: atende com

excelèñc1a

rø,øø

ouEsITo 3: oualrFrcacÃo DA ËourpE pE pRoFIssIoNArS (ø a 5 pontos)

Cálcu]o ãnltlmético coft bâse nas reg.es dos ltens 4.1ø e 4.11 Notåüáxima:øâS 4,16



n
!EßXæ

ryrc¡.4c

53,48
LICIIANTE: C A, DA SILVA . TRIO

MEMBRO DA CO¡IISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto ent¡e
desaflo e proposta de sohção ap.esentada;

c) Rèlevåncia dos resultãdos apresentados.

Notal'láxlña:0a10

ø: nåo atende
1 a 3¡ atênde pouco

7 a 8: atende beû
9 a 1A: atende coñ

excelêncl.a

4 a 6: atende
7,øø

e cla¡eza de exposlção;a)

b) Conslstêncla das relaçðes dê causà e efelto entre

d) agitfdade e eflcácla das ñedidas adotadas.

tlotalláxlha:9â1ø
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medianañente

7 a 8: atende ben
9 a 1O: âtendê com

a,øø

Lóglca e clareza de exposlçãoi

b) conslstêncla das relações de cãusa e efelto entre
desafto e propost¿ de solução apresentada;

c) Relevâncla dos resultados apresentados;

d) AEllldade e efl.cácia dãs medldas adotadas.

ilôtaláxlñã:OâS

ø: não atende
:, a 2¡ atende pouco

3 a 4: âteñdê bem

5: atende com êxcelêncla

4,øø

a) Lógica e clare¿a de exposlçãoi

b) Conslstência das relações de cåusã e efeito entre desãf1o
e de

c) R€Ievâncla dos .es!ltados apresentadosi

Ætltdâde e eficáclâ das fiedidas ãdotãdas

Notaíárlmð¡0a5

0¡ não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 ã 4: atende bem

5: ãtendê com excelêncla

4,øø

â) Lóglca e clareza de exposlçåo;

b) Relevánclã e pertlnência dos ltens apresentados com a
atuação do órgão desc¡1to no exerciclo criativo .

9 a 1ø: ãtende coñ

Notatáxinã:gã1ø
0: não atende

1 e ?: etênde Doucô

4 a 6: âtende frediananente
7 ð 8: atende beo

7,øø

a) Lógicâ e cla.eza de exposl.ção;

b) Rel.evånclã e pertlnèñcia dos itens apresentados coB a
atuação do órgão conslde.ado no exercfcio crlativo.

4 a 6: atende medianãmente

7 a 8: atende beñ
9 a 1ø: atende coñ

Notalláxina:Aà10
ø: não atende

t â 1. â+anda ñô0.ô

a) Lógica e clãreza de exposição;

b) Cla.ezâ, conclsão e objetivldade dos teKtos;

c) Relevâncla e pe¡tinêncla dos resultados ap¡esentados.

Î.¡otailáxlna¡øa15
øi não âtênde

1 a 3: atende úulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende ñedlanâúente

10 â 13: ate¡de beñ

14 a 15: atende con
excelé¡c1a

L2,øø

Cálculo arttl.nêtico coñ base nas regras dos itens 4.10 e 4. Notâláximã:øås 4,44
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TICITA¡¡TE: FAIOR F INIELIGENCIA EM COT.IUNICAçÃO LTDA.

I4EMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

56,ø9

a) Lóg1ca e clã¡eza de exposição;

b) Conslstêncta das relãções de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentadai

c) Relevã¡cia dos ¡esultados apresentados.

4

Notâüáxlma:øa10

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende com

excelêncla

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

8,ø0

a) LóElca e c¡.areza de exposição;

b) Conslstêncl.a das relações de causa e efelto ent.e

d) aEiUdâde e eficáci¡ dðs ûedldãs adotãdãs.

l,lotalláxina: øa10
0: não ate¡de

1 a 3: åtende pouco

4 a 6: atende dedlanamerte

7 a 8: atende bem
9 e løi ãtende con

a,øø

e clareza de

b) con5isténcla dàs .elações de causa e efeito ent.e
desaflo e proposta de solução apresentâdai

c) Relevån.lâ dos .esultados apresentados;

d) Agiudade e eflcácla das medidas adotadas

i¡otaüáxlña:0as

0: não ate¡de
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende beñ

5: atende com excelência

4,øø

a) Lóglca e cla.eza de exposlçãoi

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto entre desôfio

c) Relevåncla dos ¡esultados

e eficácla das ñedldas adotadas.d)

Notâl,lárln.:0a5

ø: nåo ãtende
1 a 2: âtende poúco

3 å 4: àtende bem

5: atende com excelêncla

4,øø

â) Lógica e clareza de exposlçãoi

b) Relevâncla e pertl.nênci.a dos ltens ãprcsentados com a
atuação do ó¡gão descrlto no exercfclo c.latl.vo

9 a 10: atende com

0: não atende
1 e 3: ãtênde ôôuco

4 a 6: atende nediananente
7 a 8: atende bên

a,øø

a) Lóglca e clareza de exposlçåo;

b) Relevåncla e pe.tlrêncl.a dos ltens apresentãdos con a
atuação do órgão consl.de¡ado no exercfcio criðtfvo.

4 a 6: âtende medianamente

ilotãüãxlne:ââ10
0: não atende

7 a 8: atende ben
9 e 19: etende coñ

a,øø

a) Lógica e cLa.eza de exposição;

b) Clareza, conclsão e objetlvldade dos textos;

c) Relevåncia e pertlnência dos aesûltâdos âpresentados.

Notafláxlna:øâ15
0: não atende

1 a 3: atende fiulto pouco

4 a 6¡ atende pouco

7 â 9: âtende ñediananente

1A a 13: âtende bêm

14 a 15: âtende coß
excelência

12,øø

Cálculo aritldético <om bãse nas.e8ras dos ltens 4.1ø e 4.11 Notafiáxl.ma:øa5 4,ø9
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LICITANTE: FsB DIWLGAçÃO LTDA.

MEMERO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

a) Lóglca e clareza de exposlçãoi

b) Conslstêncla das relaçõe9 de cðusa e efelto entre
desãflo e praposta de so¡.uçåo apresentada;

c) Relevância dos resultãdos apresentados.

itotâüáxima:øa10

0: ¡ão atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6¡ atende ñediananentê

7 e 8: etende beñ
9 a 10¡ atende com

excelêncie

Lø,øø

a) Lógtca e c¡.areza de expostçãoi

de causa e efelto entredãs
de

Relevåncia dos ¡esultados

d) Agiudãde e eflcácla das nedidâs adot¿das.

Nota¡4áxlna: ga10

0¡ não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedlanamente

7 à 8: atende beú

7ø,øø

a) Lógica e çlãreza de exposlção;

b) Conslstêncla das relações de cðusa e efeLto ent¡e
desaflo e proposta de solução apresentadai

() Relevånclâ dos resultados ãpresentados;

d) Aguldãde e eftcácla das medidas adotðdãs.

Notalláxlna¡øa5

ø: não at€nde
1 a 2¡ atende pouco

3 a 4: atende beñ

5: atende com excelêncla

5,øø

a) Lógtca e cla¡eza de exposição;

b) Conslstèncla das relações de causa e efeito ent¡e desaflo
ê

c) Releváncia dos resultados apresentadosi

d) Agl.ltdãde e êficácla d¡s nedidas adotadas.

0: não ãtende
1 ê 2: atende pouco

3 â 4: åtende beñ

5: atende con excelênciâ

5,øø

a) Lógtcâ e cla.ezã de exposiçãoi

b) Relevåncia e pertinêncla dos Ltêñs âp¡esentados coD a
¿tuação do ó¡gão desc¡lto no exercfclo crlâtlvo .

Notâiláxima:øa10
øi não atende

I â 3: atende oouco

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

9 â 10: etende con

7ø,øø

ã) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Rêlevåncla e pertLnência do9 itens apresentados com â
atuação do órgão constdeaãdo no exe¡clcio crlatlvo,

4 â 6: atende redlanãnente

Notâl¡láxha: øa 10
ø: não atende

I â 1. âiandê ññr!.ô

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: ãtende com

rø,øø

a) Lógica e clareza de exposi.ção;

b) Clareza, conclsão e objetividade dos textos;

c) Relevån(ia e perti.nênclâ dos resultados apresentados

NotaMáx1ña:øe15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 ã 6: atende pouco

7 â 9: ðtende medianañente

1ø e 13: atende bem

14 a 15: atende com

excelência

L5,øø

Cálculo arl.timético com base nas regras dos ltens 4.1ø e 4.11 Notaüáxina!øa5 5,øø
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LICITANTE: IN pRËsS ASS. II'IPRENSA E C014. LTDA

IVIEf'IBRO DA COI4ISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO

59,79

ã) Lóglca e cl.e.eza de exposiçãoi

b) Conslstêncta dãs aelãções de câusa e efetto entrê
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) ReLevåncla dos resultados apresentados.

Notaüáxlña:4e16

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende nediananente

7 a 8: âtende bem

9 â 10¡ atende com

excelêñcla

9,øø

a) Lóglca e clareza de exposLçãoi

b) Conslstê¡cia da' rclações de causa e efeito ent.e
dêsãflo ê de

Relevância dos resultados

d) Aeill.dâde e eficáciã das medl.das adotadas.

t{otalláxima: øa1ø
ø: não atende

1 a 3: âtende pouco

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

9 a 1ø: ate¡de coñ

9,øø

e clareza de

b) conslstêncla das relaçôes de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução aÞresentada;

c) Relevåncla dos resultados ap¡esentados;

d) Agtltdade e eflcác1a das ßedidas adotadas,

t{otaHáxiña:øa5

0: não ãtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: àtende ben

5: ateñde com excêlênciâ

s,øø

a) Lóglca e clareza de exposiçãoi

b) Conststêncla das.elações de cãusa e efelto entre desafLo
de solução

c) nelevåncla dos .esultados

d) Agtudâde e eficácta das medldãs adotâdâs.

Notai'láxime:0as

ø: nâo atende
1 å 2: atende pouco

3 a 4: atende beû

5: ãtende co6 excelêncla

4,øø

a) Lógtcð e cla.êzã de exposlção;

b) Relêvâncla e pertlnência dos ltens apaesentados com a
atuação do óagão descalto ño exe.ciclo crfativo

9 a 1ø: âtende com

Notâ$áxina:øa1ø
ø: não âtende

1 â 3: ãtende oouco

4 a 6: atende ñêdlanâmente
7 a g: âtênde bem

a,øø

à) Lógl.ca e cl.arcza de exposlção;

b) Relevåncla e pertinènctâ dos ltens ãpresentãdos com a
atuação do ó.8ão consl.derado no exerclclo crlãtlvo.

4 â 6: atende medlanamente

NoteMáxlna:øa1ø
ø: náo atende

1 â 1. âtâñ¡ô ñ^I.^

7 a 8: ðtende beñ
9 a 1ø: âtende com

a,øø

a) Lóglcã e clareza de exposição;

b) Clareza, concisão e objetlvldade dos tefos;

c) Relevânc1â e pertinência dos resúltâdos ¿presentados

Notafráxine:øa15
0: não ãtende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende nedlãnãnente

10 a 13: ¿tende beñ

14 a 15: åtende com

excelêncla

12,øø

CáLculo aattlnétlco con base nas negrðs dos ltens 4.1ø e 4.11 Nota¡,4áxiEa:øas 4,79
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LICITANTE: PARTNERS COMUi¡ICAçÂO INTEGRADA LTDA.

II1EMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRÉ AGUADO Ass. :

a) Lógfca e clã.eza de expostção;

b) Consl.stëncle das reLacões de câusa e efelto entre
desaflo e p¡oposta de solução apresentadai

c) Relevåncia dos resultados ap¡esentãdos

ilotâÍáx1ña:0e1ø

ø: não atende
1 a 3: atdde pouco

7 a 8¡ atende ben
9 a 10: atende con

exce¡.ência

4 a 6¡ atende
7,øø

a) Lóglca e clareza de exposição¡

b) Consistêncla das relações de causa e efelto eñt.e

Rêleväncie dos

d) Âgittdade e eflcácla das medl.dãs adotadas.

Notâüáxlna: øa1ø
6i não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende fredlanameñte

7 ã 8: âtende ben
9 a 1ø: atende com

7,øø

a) Lóglca e clareza de erposlção;

b) coñslstêncta das relaçõ€s de causa e efêlto entre
desaflo e proposta de solução apresentada;

Relevåncla dos ¡esultados apaesentados;

e eftcácia das nedldas adotadas.d)

Notal4áxfña:øaS

0: não atende
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: âtendê com excelênclâ

3r@

å) Lóglca e clareza de exposição;

b) Conststèncla dâs relações de causã e efetto ent.e desafio
e

c) Relevãncla dos .esultados

d) Agll1dade e eftcácla dar nedldas adotadas.

Notailáxlna:øâ5

0: não atendê
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende com excelêncla

t,øø

â) Lógtca e clarêza de exposlçãoi

b) Relevância e pertinênclã dos Ltens ap.esentados com a
atuação do órgão descrtto no exerclclo c.iatl.vo .

Notâiláxlna:o¡1ø
ø: não atende

1 â 3: atende oouco

4 a 6: âtende ñedlanane¡te
7 a 8¡ atende ben

8,øø

ã) Lóglca e clareza de e¡posição;

b) Relevánctã e pertlnèncla dos Ltens âpresentados con a
atuação do ó¡gão considerãdo no exercfclo crlâtlvo.

4 a 6: etende oedl,ãnahente

Notâlrláx1fie:øâ1ø
ø: não atende

1 â 1. âtênda ñ^rr.ô

7 ã 8: atende bem

9 â 10: ãtende coñ

7'@

a) LóBlca e clare¿ð de exposlção;

b) Cla¡eza, concisão e objetlvidade dos textos;

c) Relevåncla e peatLnênc1¡ dos aesuLtados ãpresentados.

ø: não ãtende

1 a 3: ateñde f,ulto pouco

4 ð 6: atende pouco

7 a 9: atende ñedlðnêmente

10 ã 13: atende beh

14 a 15: atende com

excelêncla

Lø,øø

CáIculo arittmétlco coñ bâse nas rêgras do5 ltens 4.1ø ê 4.11 Notal,láxima: øa5 4,øS
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56,46
LICITANIE: PRIDEA COI4UNICAçÂO LTDA.

I'IEMBRO DA COMISSÃO: PAULO ANDRË AGUAOO

a) Lóglca e cl,arezã de exposlção;

b) Conslstèncla dãs ¡elações de causa e efelto ent.e
desafio e proposta de solução apresentada;

c) Relevånclã dos resultados åp¡eseîtados.

4

Notalláx10â:øå19

7 a 8: atende bên
9 a 1A: ãtende com

excelênc1ð

0: ¡ão ãtende
L a 3: atende pouco

a'ú

a) Lógica e cla¡ezã dê exposlção;

dè
dãs relações de catsa e efelto entre

nelevåncl.a dos ¡esultãdos

d) Agllldãde e eflcácla das ñedldas ãdotãdas

ilotafláxlna:0a10
0r não atende

l, â 3: ate¡de pouco

4 ð 6: ãtende nedlôna0ente
7 a 8: atende ben
9 â 10: etendÞ com

a,øø

e clareza de

b) Conslstênci¿ das relãCões de caus¿ e efeito entre
desaflo e proposta de sol!ção ap.esentada;

c) Relevåncla dos resultados apresentados;

d) Agtlldade e eflcácla das medid¿s adotadãs

Iotailáxlúâ:øâ5
6: não atende

1 a 2¡ atende pouco

3 a 4i atende beñ

5: aterde côm excelÊncia

4,øø

a) Lógfcã e cla.eza de exposl.çãoi

b) Conststêncl,a das relações de causa e efeito e¡tre desaflo
e de

c) Relevåncla dos resultâdos apresentadosi

d) Agilidade e eflcáclã dãs ñedldas adotadas

¡¡otatláxfûa:0â5

ø: rão atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4¡ atende beñ

5: atende coû exaelênciâ

5,øø

ã) LóElca e clareza de exposr.ção;

b) Relevåncla e pertlnêñci,e dos ltens ðpresentâdos <on a
atuação do ó¡Bão descrlto no exercfclo crl.ati.vo .

Notâl'láxhai 0a 1ø

ø: não atênde

4 a 6: âtendê dediananente
7 â 8: åtende beñ

9 â 10: åtende con

a,øø

a) Lóglca e cla.eza de exposição;

b) Relevâncla e pertlnêncfa dos ltens âpresentados con â
atuação do ó¡gão conslderado no exerciclo crlatlvo.

4 à 6i atende ñediãnãfrentê

Notâ¡táxinaiOalø
ø: nåo atende

I ¡ ?. ¡fañAa ñ^r,.^

7 â 8: atende bên
9 a 1ø: atende coñ

7,øø

a) Lógl,ca e clareza de expostção;

b) Clã.eza, concisão e objetlvtdade dos textos.;

c) Rêl.evância e pertl¡ênc1ã dos ¡esultados ap.esentados.

Noteüáximâ:Oã15
0: não atende

1 a 3: atende nuito pouco

4 ¡ 6¡ ate¡de pouco

7 a 9r atende ñediânamente

10 ã 13: atende bem

14 â 15: atende con
êfcelêncie

12,øø

Cãlculo arltinétl.co coú bese nas reg.âs dos ltens 4.¡ø e 4.11 Notal¡láxime:øâs 4,46


