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LICITANTE: APPROACH COI4UNICAçÃO INTEGRADA LTDA

MEMERO DA COMISSÃO: PAULO AGUADO Ass

pontos)a, sq(0

â) Ló8j.ca e clãreza de exposição;

b) Coñslstência dag relações de causa e efeito entre
desãfio e proposta de solução apresentada;

c) Relevânciâ dos nesultados apresentados

Mtâláxima:øa1ø

ø: nâo âtende
1 â 3: atende pouco

4 a 6; ãtende nedi,ânamentê

7 â 8: atende ben
9 ã 1ø; atende com

excelência

9,øø

a) Lógice e clâreza de e¡posição;

b) Consistênc1a dås ne1¿ções de causã e efeito entre
de solucão

Releváncia dos aesultådos âpresentadog;

d) ASllidade e eficácia dãs mêdidâs àdotadas

kt¿Máxime: ea10
ø: não atende

1 a 3: âtende pouco

4 a 6: ãtênde medienamente

7 a 8: ¿tende ben
9 a 1ø: âtende co0

excelèn.ia

a,øø

å) Lógj.câ e cla.eza de exposição;

b) Conslstêncla das relações de ceusa e efeito entre
desafio e paoposta de solução apresentadâ;

c) Relevância do5 resultâdos ¿presentãdosj

d) Agilidâde e eflcácia das medides âdotadas.

NotãMáximâ:øã5

ø: não ãtende
1 a 2i ¿tende pouco

3 â 4: âtende ben

5: atende com excelênclâ

5,øø

a) LóEice e cLâreza de exposição;

b) Conststénclð das relações de causâ e efeito ent.e desâfio
de

c) Relevåncia dos resultedo5 apregentados;

d) Agilidade e eficác1â des medidas adotedes

Notâüáxima:0as

A: não atende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: atende bem

5: âtende com excelênclã

4,øø

a) Lógica e cleneze de exposlção;

b) Rel.evânciã e pertiñência dos itens ãpresentðdos com a
âtuação do órgão descrito no exercÍcio caietlvo

NotãMáximâ:øa1ø
ø: não atende

1 ã 3: etende oouco

4 a 6: atende mediananente
7 a 8: atende bem

9 à 1ø: eteñde com

8,ø0

a) Lógicâ e cl.âre¿ð de exposiçãoj

b) Re1evâncie e pertif,ênci.a dos itens apresentados com a
¿tuação do ó¡gão considerado no exercicio criativo.

4 a 6: atende mediânâmeñte

¡¡otaffáximâ:0å1ø
ø: ¡åo åtende

1 ¡ ?. åfeñ¿a ññ,r.n

7 a 8: eteñde bem

9 â 1ø: ¿tende com
excelènciã

a,øø

ã) Lógj.ca e cla¡eza de exposição;

b) Clâ¡ezâ, concisão e objetlvldade dos textos

c) Relevância e pertlnência dos resultãdos ãpresentados

NotaHáxifia:øa15
€: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: àtende nedlânanente

1ø è 13: atende ben

14 â 15: atende com

excelênciâ

73,øø

olrEsrTo 3: ouAL¡FrcAcÃo pA EouIpÊ DE PROFÍ5SrON/IIS (ø a 5 pontos)

CáIculo aritimético com båae nas regrås dos itens 4.1ø e 4.11 Notãfráxinâ:øas 4,72
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LICITANTE: ATIACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO AGUADO Ass

a) Lóglca e cl.areza de exposição;

b) Consistênciã dãs relåções de causa e efeito entre
desâfio e proposte de solução âpresentâda;

c) Relevância dos resultådos ¿presentâdos.

Notåfiáxima:0a1ø

ø: não ãtênde
1 a 3: ãtendê pouco

4 a 6: åtende medianamente

7 â 8: atende beÍ
9 a 1ø: atende coñ

ex.elén.1ã

7,øø

e) Ló8icâ e clareza de exposiçãoj

b) Consi5tência das rêIações de causa e efeito entre
des¿fio e de

Relêvåncla dos resultãdos

d) AgiLidade e eficáclâ dâs ñedidas âdotadês

NotaMáxima: øa1ø

0: não atende
1 a 3: ãtende pouco

¿ â 6: atende medÍãnãnente

7 â 8: atende bem

9 a 10: atende com

excê1ência

7 ,øø

â) LóEica e cla.eza de exposlção;

b) Consistênciå das.elações de c¿usa e efeito êñtre
desâfio e p.oposta de soluçåo âpresentade;

c) Relevâncie dos resultados âpnesentådos;

d) AEilidâde e eficácie das redldâs âdotades

NotåMáxina:0â5

e: não âtênde
1 a 2: atendê pouco

3 å 4: êtende bem

atende con excelèn.le

3,øø

a) Lógica e clerezâ de exposição;

b) Consistêñcia das relações de câusã e efeito entre deseflo
êprêSentada;

c) Relevânc1â dos re5ultados ¿presentâdos;

d) Agilidãde e eflcácta dãs nedidas ãdotâdas

Notaüáximal0a5

ø: não âtende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: ¿tende ben

atende com excelêncla

3,øø

ã) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e pertlnêncie dos itens âprêsentedos con a
atuãção do óFCão descrito no exercíc1o crlativo .

9 â 1ø: ãtêndÞ côm

NotaMáximâ:øâ10
øi nåo atende

1 a 3: etende oouco

4 ¿ 6: etende medlånamêntê
7 a 8: âtende bem

a,øø

a) Lógicâ e clareza de exposiçãoj

b) Relevância e peatlnència dos itens epresentados com å
etueção do óFCão consideredo no exercÍcio criãtivo.

4 â 6: atende mediãnâmente

NotaMáximâ:øâ1ø
A: não ¿tende

1 â l. ¡fên¿. ñ^il.^

7 a 8: âtende bem
9 â 1ø: ãtêndê côm

7 ,øø

a) Lógica e cläre¿a de exposiçãoj

b) Clârezâ, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevância e peatinênc1å dos resultados epresêntados.

NoteMáx1må:0a15
ø: não atende

1 e l: atende nuito pouco

4 â 6: àtende pouco

7 e 9: âtende medíanemente

1ø a 1l: âtende bem

14 a 15: atende com

excelènci.a

rø,øø

qrÉslfo 3: ouaLIFIcAcÃo pA BourpE ÞE pRoFlsslof{ars (ø a I pontos)

Cálculo ånitimético coñ bâse nas regnas dos itens 4.10 e 4.11 NotaMáxima:øâ5 3,A4
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lLICITANTE: C A 0A SILVA - TRIO

MEIIIBRO DA COMISSÃO: PAULO AGUADO Ass

ã) Lógica e clanezå de exposlção;

b) Consistência das relações de causa e efeíto entre
desefio e proposte de solução epnesentada;

c) Relevåncia dos nesultados apresentados,

Notâfláxime:øå1ø

e: não atende
1 a 3: atende pouco

4 å 6: atende medianamente

7 a 8: ãtende bem

9 a 1ø: etende com

excelência

7 ,øø

e) LógÍca e clereze de exposlçãoj

b) Conststêncla dãs re¡.âções de causa e efeito entre
de

Releviància dos resultadosc

d) Agll.idade e efj.cácia das medidas âdotades

{otaMáxime: 8â1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: âtende medianamente

7 â 8: âtende beo
9 a 1ø: atende com

a,øø

a) Lógicå e clårez¿ de exposição;

b) Conslsténcia das releções de cause e efelto entre
desâf1o e proposta de solução åpresentadå;

c) Relevânciå dos resultados apaesentados;

d) Agilidede e eficáci¿ des medidas adotadas

NotåHáxima:0a5

0: não åtende
1 â 2: âtende pouco

3 a 4: etende befr

5: atende com excelêncie

4,øø

a) Lógica e clarezâ de exposiçåo;

b) Consistênclå dâs releções de causa e efeito entre desâfio
e de solução

c) Relevånctã dos resultados ðpresentãdos;

d) Agilidade e eficácia das nedides edotedas.

Notâüáximâ:øã5

e: não atende
1 a 2: etende pouco

J â 4: atende bem

5: atende com excelênc1a

4,øø

a) lógice e clârezâ de exposição;

b) Relevâncie e perti.nênc1â dos ltens apresentedos com e

atuação do ón8ão descrito no exercÍcio cri.atlvo

NotaMáxiñâ:øa1ø
ø: não atende

1 a 3: åtende oouco

4 ã 6: âtende mediânamentê
7 e 8: êtende ben

9 a 10: atende com

7,øø

ð) Lógice e clãreze de exposlção;

b) Relevåncia e pertinência dos ltens apresentados com a
âtuâção do órgão considerado no exercício c¡1âtlvo.

4 e 6: âtende nedi,ånamente

Notelãxlmâ:0a1ø
ø: não ¿tende

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: ãtende coñ

7 ,øø

e) Lógica e clarezð de exposição;

b) Clareze, concisão e objetivldâde dos textos;

c) Relevåncj.a e pertj.nênciå dos resultãdos âpregentâdos.

NoteHáximã:øa15
a: não âtende

1 e 3: âtende multo pouco

4 â 6: âtende pouco

7 å 9: atende medianåmente

1ø a 13: atende bem

14 ê 15: atende com

exceÌência

72,øø

ouEsITo 3! d,allFfcacÃo DA EQUTPE pE PROFISSIOÍ{AIS (ø â 5 pontos)

Cálculo åritimético com base nas regras dos iten5 4.1ø e 4.11 NôtaMáximã:oå5 4,22
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LICITANTE: CDN COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.

MEMERO DA COMISSÃO: PAULO AGUADO

ã) Lógica e clareza de exposlção;

b) Coñslstênci.a das relãções de c¿usa e efeito entre
desefio e proposta de solução âpresentðda;

c) Relevåncie dos nesultèdos ap¡esentados

NotâMáxiña:øa1ø

ø: não ¿tende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende nedienenente

7 å 8: ãtende bem

9 a 1â: ¿tende com

excelência

a,øø

a) Lógica e clareza de exposlçåo;

b) Conslsténclà dâs aelãções de cåuse e efeito entrê
desaflo e de

Relevância do5 ¡esuì.tadosc

d) Agilidede e eficácia das ßedidàs adotãd¿s.

Noteüáxima: 0â1ø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: âtende medianamente

7 a 8: âtende beñ
9 a 1ø: ðtende com

excêlênciã

a,øø

e clereze de

b) consistênclã das relâções de causa e efeito entre
desaflo e proposta de solução apaesentada;

c) Relevãncie dos .esultãdo5 apresentados;

d) Agilidade e eficácLa dâs medidðs adotades.

Notâiláxi.ma:€a5

ø: não atende
1 ã 2: âtende pouco

3 â 4: atende bem

5: atende com excelênciâ

3,øø

â) Lógica e clareza de exposi.çãoj

b) Consistêncl¿ das.el¡ções de câusa e efeito entre desafio
dê

c) ReLevåncla dos resultådos âpresentâdos

d) Agil1dâde e eficácia dãs medidas adotadas

NotâHáxlma:0a5

ø: não atende
1 e 2: ãtende pouao

3 â 4: âtende bem

5: etende cón exceÌên.iâ

5,øø

a) Lóglca e clå.eza de exposlçãoj

b) Relevânciâ e pertinênc1ê dos itens apresentãdo' rom â
etuâção do órgão descrito no exercício c¡lativo

9 a 1ø: etende com

Notåiláxioa:øa10
g: não atende

1 a l: âtende oouco

4 a 6: ãtende mêdianamente
7 a 8: atende beñ

I,øø

a) Lógi.ca e cLare¿a de exposição;

b) Relevåncia e peatinènciâ dos ltens apresentados com a
atuação do órgão conslderado no exercício c.iâtl.vo.

4 â 6i ãtende medianañênte

NotaMáximâ:øâ1ø
0: não atende

1 â l. âtañ/ê ññ,'.^

7 a 8: atende bem

9 â 1ø: atende coñ

7 ,øø

a) tógj.cð e clareza de exposição;

b) Clâ.ezâ, concisão e objetividade dos tertos;

c) Relevância e pertinênciâ do5 resultados apresentâdos

NotãMáxima:øe15
A: não atende

1 â 3: ãtende muito pouco

4 ê 6: ðtende pouco

7 a 9: atende nedlånêrente

1ø â 13: atende bem

14 â 15: ètende com

excelência

!2,øø

ouËslTo 3¡ oUALIFICACÃO DA EOUXPE DË PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimét1co com base n.s regras dos iten5 4.1ø e 4.11 Notafláxlne:øã5 4,77
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LICITANTE: FATOR F INÍELIGENCIA EI'4 coI4UNIcAçÃo LÍDA

MEMBRO DA CO¡4ISSÃO: PAULO AGUADO Ass

53,4L

e) Lógtcâ e clareza de exposiçào;

b) Consistênciã dâs relações de câusa e efeito entre
desåfio e proposta de sol.ução apresentådã.;

c) Relevåncia dos resultâdos åpresèntados,

Notâláxima:øa10

A: não ãtende
1 ¿ 3: etende pouco

4 ã 6: atende mediånamente

7 e 8: atende bem

9 â 1ø: atende com

excelència

7 ,øø

ã) Ló81cð e clåreza de exposlçåoj

b) Coñs1stència das rel¿ções de causa e efeito entre
desåfio e de

Relevância dos nesultados

d) Agilidãde e eficácia das nedidas edotâdâs

NotãHáxima: øa1ø

ø: não atende
1 ã 3: åtende pouco

4 â 6: atende nedlanamênte

7 a 8i atende bem

6,øø

e) Lógica e clã¡eza de exposição;

b) Conslstência des relãções de câusa e efeito entne
desafio e proposta dê solução âpresentada;

c) Relevåncj.e dos resultados apresentados;

d) Agil.idade e eficáciâ des medi.das adotadas

Notal!áxima:øa5

ø: não etende
1 â 2: âtende pouco

3 a 4: atendê bem

5: atende com excelênciã

4,øø

a) Ló81câ e claneze de exposição;

b) consistê¡cIa das relações de causa e efeito entre desâfio
Propostð de solução

c) Relevância dos resultâdos ãpresentados;

d) A8Llj.dade e eficácia dâs medldas adotadas

NotãMáxima:øa5

ø: não åtende
1 a 2: etende pouco

3 a 4: âtende bem

ãtende aom excelência

3,øø

a) LóElcã e clereza de exposição;

b) Relevánciâ e pertlnència dos itens âpresentados com e
etuãção do órgão descrito no exercÍcio crietivo .

Notãiláxinâ:0a14
ø: não atende

1 ã 3: âtende oouco

4 å 6: atendê medianamente
7 a 8: atende bem

9 a 10: etende com

excel.ência

9,øø

â) tóglca e clareza de e¡poslção;

b) Relevåñc1ã e pertinêncie dos itens apnesentados com â
etuâção do órgão consideaâdo no exercÍcio c¡iât1vo.

Notâfáxima:0a1ø
ø: não âtende

1 â ¡. âf.nde ñ^Í.^

4 è 6: atende ñedianamente

7 e 8: atende bem

9 ã 1ø: åtende com

a,øø

a 15 pontos)

a) tóglca e clareza de exposição;

b) Cl.areza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevânci.â e pertlnènciå dos resultâdos apresentados

Notàfiáximã:Oà15
0: não atende

I a 3: atende muito pouco

4 ¿ 6: etende pouco

7 a 9: atende nedianãmente

1ø ð 13: åtendê bem

14 å 15: atendê com

excelèncie

t2,øø

ouEsrro 3: ouALIFrcAcÃo DA EouIpE DË pRoFrssroiüus (ø a 5 pontos)

Cálculo aritiñético com base nâs ¡egrås dos itens 4.1ø e 4.11 Notafáxlma:øa5 4,47
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LICITANTE: FSB DIVULGAçÃO LTDA.

I4EI"I8RO DA COMISSÃO: PAULO AGUADO

TOI

e) Lógicâ e clärezã de exposlção;

b) Consi5têncià das relaçðes de causa e efeito ent.e
desafio e proposta de rolução âpnesentede;

c) Relevância dos ¡êsultados epresentãdos.

NotaMáxina:øa10

ei não åtènde
1 e 3: eteñde pouco

4 e 6i atênde medianamente

7 â 8: âtende bem

9 a 10: ãtende com

excelència

I,øø

a) Lógice e clereza de exposlção;

b) Consi.stêncla das relðções de ceuse e efeito êntre
desefio e de

Relevância dos resuLtâdos

d) Agilidade e eficáciâ dâs medidas adotadas

NotaHáxime: øa1ø

ø: não atende
1 ã 3: etende pouco

4 a 6: etende nedlanâmente

7 e 8: atende bem

9 a 1ø: atênde cofi

9,øø

e cl.areza deã)

b) Consj.stênci¿ dâs relãções de causa e efeito entne
desafio e proposta de solução åpresentede;

c) Relevåncia dos resultâdos apresentådos;

d) Agil.idade e eflcáclâ das medides âdotedes

Notåüáxiñâ:øâ5

ø: não atÞndê
1 e 2: âtende pouco

3 a 4: âtende bem

5: atendê com êxcelên.ie

4,øø

a) Lógicã e clareza de exposj.ção;

b) consistência dâs relações de ceusã e efelto entre desefio
de

c) Relevânciâ dos resultðdos apresentâdos;

d) AE1lldâde e eficáciå das medldãs ãdotades

NoteMáxinâ:0â5

ø: não etende
1 e 2: atende pouco

3 a 4i ¿tende bem

âtende com exce).ênc1a

4,øø

a) Lógica e cÌerezã de exposição;

b) Relevåncia e pertinêncle dos itens apresentados com a
atuação do órgåo descrito no exercício criatlvo

excelênciâ

Notaüáxiña:øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende Douco

4 e 6i atende oedienêñente
7 a 8: åtende bem

9,øø

a) tógj.câ e cLârezã de exposlçåo;

b) Relêvánclã e pertinència dos ltens âpresentados con â
âtuação do órgão considerado no exercício cr1at1vo.

4 ã 6: atendê mediånãmente

NotãÍáxiña:øâ1ø
0: não ¡tende

I â 1. ;+êñd¿ ñ^".^

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: åtende coñ

8,øø

a) Lógica e clåre¿a de exposiçãoj

b) Clere¿ã, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevánciâ e pertlnência dos resultâdos apresentâdos.

Notâfiáxima:0a15
ø: não åtende

1 a 3: atende muito pouco

4 à 6: atende pouco

7 a 9: atende iledlðnanente

1â â 13: atende bem

14 a 15: åtende com

exceléncla

13,00

ouËsITO 3! oUALIFICACÃO DA EOtIpE DE PROFISSIOI{AIS (ø a 5 pontos)

Cálcu1o åritlmético com b¿se nås regnas dos itens 4.1ø e 4.11 NotaMáxirâ:øâ5 s,øø
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ILICITANTE: IN PRESS ASS. IIIPRENSA E COM. LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO AGUADO

a) Lógica e clereze de e¡posição;

b) Consistência das nelâções de causã e efeito entre
dêsâflo e proposta de solução ãpresenteda;

c) Re1evåncie dos resultados ap¡esentados.

Notaüáxima:0ã10

øi não atende
1 â 3: ¿tende pouco

4 a 6: atende mediåneñente

7 a 8: ãtende bem

9 a 1ø: atende coñ
excelênciã

8,øø

â) Lóglcà e clarezå de exposlçåo;

b) Consistência das relãçõeg de causa e efeito entre
solução

Relevâncie dos aegultâdos ¡presentådos;

d) Âgilidede e eflcácLa das nedidas edotãdãt

NoteMáxima: øa1ø

0: não åtende
1 e 3: ateñde pouco

4 a 6: atende medlanamente

7 â 8: atende bem

9 a 10: etende com

7 ,øø

a) LóEice e cÌerezã de

b) Conslsténcia das relações de causa e efeito entre
desefio e proposta de solução apresentada;

c) Relevånc1a dos resultãdos apaesentados;

d) Agllldãde e eficácia das medj.dâs ãdotadas

Notailáximâ:6as

A: não atende
1 å 2: atende pouco

3 a ¿: atende bem

5: âtende com excelência

4,øø

a) LóEica e clereza de exposição;

b) Conslsténcia das releçðes de causa e efeito entre desãfio
de

c) Rel.evåncia dos resultãdos êpresentðdos;

d) Agtlidade e eficácie des medidas adot¿dâs.

NoteÍáxima:øa5

ø: não âtènde
1 e 2: atende pouco

3 a 4: åtende ben

5: at€nde com excelência

4,øø

â) Ló8lca e clareza de exposlção;

b) Relevânciã e pertlñência dos itens epresentados com a
atuação do órgão descrito no exercÍcio crietivo

excelênciâ

NotaHáximâ:0a1ø
ø: não atende

1 ¿ 3: ãtende oouco

4 a 6: ãtende medlaf,amente
7 ã 8: âtênde bem

a,øø

a) Lógica e claneza de erposição;

b) Relevåncia e pertinênclå dos ltens apresentados cofi e
atlacão do órgão considerãdo no exercicio crlatlvo.

4 a 6: atende medienemente

7 a 8: ate¡de bem
9 a 1ø: atende com

Notailáxima:0a1ø
ø: não âtende

I â 1. âfênio ñ^il.^

a,øø

(øa15

ã) Lógica e clanezâ de exposição;

b) Clãreza, concisão e objetividåde dos textos;

c) Rel.evåncia e pertinêncla dos resultedos ap¡esentâdos.

Notã14áximâ:øa15
ø: nào âtende

1 å 3: etende muito pouco

4 ã 6: atende pouco

7 â 9: âteñde medianamente

18 a 13: atende bem

14 e 15: atende com

excelência

7L,øø

ouEsITo 3: oTALIFICACÃO pA EQUIPÊ DË PROFISSIONAIS (ø a 5 pontos)

Cálculo aritimétlco com base nas negr¿s dos itens 4.1A e 4.11 Nota üáxinâ øa5 4,79
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LICITANTE: PARTNERS COI4UNICAçÃO INTEGRADA LTOA.

MEMBRO DA COMISSÃO: PAULO AGUADO Ass.

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistênciâ dãs relações de causa e efeito entre
desefio e proposta de solução apresentadâ;

c) Relevånciâ dos resultados âpresentados

ilotaHáxima:øa1ø

ø: não âtende
1 e 3: atende pouco

a 6; âtende m€dianemente

7 e 8: etende ben
9 a 1ø: atende coÍ

excelência

7 ,øø

a) Lógicâ e clarez¿ de exposição;

b) consistência dãs relaçõei de causa e efeito entre
e de solução

Relevânciã dos resultâdos

d) A8llidade e eficácia das nedides edotedes

Noteüáxima: O¿1ø

ø: não ãtende
1 a 3: atende pouco

4 å 6: ãtende nedlananente
7 â 8: atende bem

9 e 1ø: atende coo

7,øø

â) Ló81ca e clarezð de exposição;

b) Consistênclâ das aelações de cãusa e efeito entre
desafio e proposta de solução âprese¡tâda;

c) Rel.evância do5 ¡esultâdos âpresentadosj

d) ASll.idade e eficáci¡ des medidãs adotâdas

NoteMáxima:ea5

ø: ñão atende
1 a 2: atende pouco

I a 4: âtende bem

5i atende com excelênc1â

3,øø

â) Ló81c4 e cl¿reza de exposição;

b) Consistència dâ5 ¡e1ações de cåus¿ e efeito entne desâfio
de

c) Relevânciâ dos resultados åpresentados;

d) Agilidede e eflcác1â das mêdidas adotadas,

NotaMáxifiâ:øâ5

ø: não atende
1 â 2: atende pouco

3 e 4: atende bem

5: etende com excelência

3,øø

e) Lógicâ e cì.areza de exposição;

b) ReLevância e pertinênclê dos j.tens apresentados com ã
atuação do óagão de5crlto no exercÍcio caìetivo .

NotaMáxime:9â1ø
0: não atende

1 ã 3: åtende oouco

4 ã 6: atende medienamente
7 â 8: âtende bem

9 â 1ø: atende com

excelênciâ

7 -øø

a) Lógicâ e clareza de exposição;

b) Relevåncia e pertinênciâ dos ltens âpresentados com a

atuação do órgão consideredo no exercíclo crlativo.

4 â 6: atende medienamente

NotaMáxiña:Aa1ø
A: não etende

t â 1. .fêôdÞ ñôI.ô

7 ð 8: etende bem

9 ã 10: àtênd€ côm

7 ,øø

ã) Lógica e clå.eza de exposlção;

b) C1â.ezð, concisão e objetividåde dos textos;

c) Relevânciâ e pertinência dos resultados epresentados

NotaMáxifre:øâ15
ø: não âteñde

1 a 3: atende muito pouco

4 e 6: åtende pouco

7 a 9i âtende medienênente

1ø â 13: atende bem

14 a 15: atende com

exceLéñc1â

7ø,øø

ouEsITo 3¡ oUaLIFICACÃO DA ÊO|IPE DÊ PROFXSSIOÍ{AXS (0 a 5 pontos)

Cálculo åritlnétlco com base nas regrâs dos ltens 4.10 e 4.11 Notaüáxìfrâ:øã5 t,59
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ILICIIANTE: PRIDEA COMUNICAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COI4ISSÃO: PAL,LO AGUADo

å) Lógicå e clãreza de exposição;

b) Consistência des relações de caus¿ e efei.to entne
desaflo e propostå de solução apresentade;

c) Relevàncie dos resul.tãdos apregentados.

Notaüáxiña:øa1ø

ø: não âtende
1 â 3: atende pouco

4 à 6: ãtende medienemente

7 e 8: ðtende bem

9 a 1ø: etende com

excelênciê

7ø,øø

a) Lótica e clereze de expogição;

b) Consistència das.elaçõês de cause e efeito entae
degãfio e dê

ReLevãncia dos resultãdos

d) Agilidade e eficácia dâs nedidas edotedas

NotaHáximâ: 0â10

ø: não atende
1 â :l: êtende pouco

4 â 6: âtende m€diãnenêntê

7 ã 8: âtende bem

9 ð 1ø: åtende con

rø,øø

a) LógÍcå e clâ.eza de exposiçãoj

b) Consistêncie das.eLâções de cause e efeito entre
desaflo e propogta de solução âpresentadðj

c) Relevánclã dos resultados eppesentados;

d) Agilidede e eficácia dås nedj.dås âdotadas

Notanáxinâ:øâ5

ø: não ãtende
1 â 2: âtende pouco

3 ¿ 4: âtende bem

5: etende com excelêncía

5,øø

a) Lógicâ e clareza dê exposição;

b) Consistènci¡ das releções de causa e efeito entre desâfio
ê de

c) nelevåncla dos resultados âpresent¿dos;

d) Agil.idade e eficáclã dâs medidas adotadas

Notâfáxima:0â5

0i nâo åtende
1 ã 2i atende pouco

3 a 4: etende bem

5: atende com excelência

s,øø

e) Lógicâ e clareza de exposiçåo;

b) Relevånci.a e pentinéncia dos itens epresentados (om a
âtuação do ó.9ão descrito ño exercício crietivo

Notailáxima:0aI0
ô: não etende

1 e 3: atende Douco

4 a 6: ãtende mediânâmente
7 ¿ 8: atendê bem

9 a 1ø: atende coñ
excelèncl.a

7ø,øø

â) Lótice e c1âreza de exposição;

b) Relevåñc1a e pertinèncie dos itens apresent¿dos com e
ãtuãção do ór8ão considerådo no exercÍclo criativo.

NotâMáxina:øà1ø
A: não atende

1 â 1' åten¿a ññr'.^

4 ð 6: atende medi,âneñente

7 â 8: åtende bem
9 â 1ø: âtêndp .ôñ

rø,øø

a) Lógicâ e clare¿a de exposição;

b) clanezâ, concisào e objetividadê dor textos;

c) Relevåncia e pertinéncj.å dos ¡esultados âpresentãdos.

Notâüáxima:øã15
ø: não åtende

1 â f: ãtende muito pouco

4 ã 6: atende pouco

7 â 9: åt€nde modianeñêntê

1ø å 13: âtende bem

14 a 15: atende com

excelèñcla

a5,øø

0tËs110 3! oUALIFICACÃO DA EOUIPE DE PROFTSSIoilAIS (0 å 5 pontos)

Cálculo aritimético com base nas negras dos ìtens 4.1ø e 4.11 Notâ Máxlma 4,59


