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LICITANTE: AGÊNCIA FR DE COI4UNICAçÃO LTOA.

MEMBRO DA COÍi,IISSÃO: CARLOS BUZANO EALLADAS

TOTAL DE PONTOS:

I

a) Lóglc¡ e clareza de exposiçãoi

b) Conslstência das relãções de causa e efelto entre
desãfl.o e proposta de solução apresentada;

c) Relevâncr.a dos resultâdos ãpresentados.

l'¡otellárinâ:0e10

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedianarente

7 a 8: atendtben
9 e 19: etende coñ

excelÊnciã

a) Lóglca e clareza de exposlção;

d) Agtltdade e eflcácia das oedidas adotadãs

¡lotal4áxima: g¡1ø
0: não atende

1 ã 3: atende pouco

4 a 6: âtende medianðnente

7 a 8: âtende bem

9 a 1ø: etêñdê com

e cl.areza de exposlçãoj

b) Conslstêncle das relacões de causâ e efelto entre
desãfio ê p.oposta de solução apresentadai

c) Relevånclð dos resultados apresentados;

d) Agilidade e eflcáclð das ñedldas adotadas.

tlotaüáxiña:øaS

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 â 4: ãtende beñ

5: atende con excelèncla

3,øA

a) Lógtca e clare¿a de exposlção;

b) consistêncla das relaçôes de causa e efeito entrê desâf1o

c) Relevâncla dos ¡esultãdos

d) Agiltdãde e efLcácia das medidas adotðdas

Nota¡láxln¡:oåS

ø: não atende
1 ã 2: atende pouco

3 i 4¡ atende bem

5: ãtende com excelëncla

3,øø

a) Lógicâ e clareza de exposiçãoi

b) Relevåncla e pertlnèncfa dos ltêns ãp¡esentados coñ a
atuãção do ó.9ão descrlto Ío exercfcio crlatlvo .

Notailáxlma:øa10
ø: nåo åtende

1 ã 3: atende oouco

4 a 6: ãtende nedianamente
7 a 8: âtende ben

9 a 10: atênde coú

7,øø

a) Lógica e clâreza de exposl.ção;

b) Relevâncla e perti.¡èncla dos ltens apresentados coñ a
atuação do ó.9ão conslderado no exercfclo criatlvo.

4 a 6: atende dediananente

Noteüáxima:øa1ø
g: não atende

I â 1. rtañ¿â ñô'r.Á

7 a 8: atende bem

9 a 10: atende coB

s,øø

â) Lóglca e clârezä de exposição;

b) Clã.eza, conclsão e objetividade dos teftos;

c) Relêvåncia e pertLnênciâ dos resul.tados âpaesentados

Notâüáx1na:øa15
0: não atende

1 a 3: âtende nulto pouco

4 a 6: ãtende pouco

7 a 9: åtende ñedlanãnente

14 a 15: atende coh
excelêncla

5,øø

Cálculo arltinétl.co con base nãs reeras dos Ltens 4.10 e 4.11 Notat'táxima:0as s,øø
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LICIT/NTE : APEX COI4UNICAdO ESTRATÉGICA LÍOA.

I'IEMBRO DA COfitISSÃO: CARLOS BUZANO BALLADAS

TOTAL DE PONTOS:

29,47

a) Lógtca e cla¡ezâ de expostção;

b) Consl.sténcia das relaçõês de câusâ e efeito entre
desaflo e proposta de soluçåo apresentada;

c) Relevåncia dos resultados apresentados

Notaüáxlña:øa1ø

0¡ não atende
1 a 3: atende pouco

7 ã 8! atende ben
9 a 1ø: atende com

excelêncla

4 ð 6: atende
4,øø

a) Lóglcã e clãre¿a de exposlçãoi

b) Conslstència das relaçôes de causa e efeito entre

d) Agllidade e eficácla dãs ñedldas adotadas.

NotaÍáxlúa¡ 0ð10
ø: nåo atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedianamente

7 â 8: etende beñ

5,øø

b) Consistèn.l.a da5 relãções de caúsâ e efelto entre
desafio e proposta de solução apresentada;

c) 8e1evåncl.a dos resultados apresentadosj

d) Agl.lidade e eflcácla das medidas adotadas.

Notãffáx1ñã:Oã5

0: não atende
I a 2: ðtende pouco

3 ã 4: etende beñ

atende con excelëncia

2,øø

a) Lógtca e clareza de exposição;

b) Consistêñcla das relaçôes de causa e efelto entre desatl.o
e de

c) Relevâncla dos resultados apresentados;

d) Agtlldade e eflcácla dðs ñedldas adotadas.

Notaltáx1ila:0a5

0: não atende
I a 2: ãtende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende con excelêncla

2,øø

â) Lógica e clã.eza de exposlção;

b) Relevâncfa e pertlnê¡clâ dos ltens apresentados coú â
atuação do óagão descrito no exerclclo cr1ãtlvo

Notal'láx1ña:Oa1ø
ø: não atende

1 ã 3r ãtendê oouco

4 a 6: âtende nedianamente
7 å 8: etende bêm

s,øø

a) Lógtca e cla.e¿a de exposlçãoi

b) ReÌ,evãncia e pertlnència dos ltens apresentados com a
âtlação do ó¡gão conslde¡ado no exerclci.o criati.vo.

4 â 6: ðterde nêdlãnâñênte

7 a 8: atende beo
9 a 1ø: ãtende coñ

Notaüáxina:0a10
ø: não atende

t â ¡. âfÞñd. ñ^[.^

a) Lógica e clareza de exposlção;

b) Clâ.ezã, concisão e objetividade dos textosi

c) Rêlevåncia e pertl.nènc1â dos aesultados ¿presêntâdos

Notafiáxlûa:Oe15
0: não atendê

1 a 3: atende ñulto pouco

4 a 6: ãtende pouco

7 a 9: atende nêdlanamente

14 e 15: atende con
excelènci,a

5,øø

Cálculo aritifiético con base nas reg¡as dos ltens 4.10 e 4.11 Notâiláxloa:øa5 r,4L
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LICITANTEI ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÂO LIDA.

I4EfIIBRO DA COMIssÃO: CARLOS BUZANO BALLADAS

m!tæ
ryrcF*

TOTAL DE PONTOS:

t

42,4t

a) Lógica e clarezâ de exposlção;

b) Conslstênc1a das relaçðes de causã e efelto e¡tre
desafio e proposta de solução apresentadai

c) Relevância dos resultados apresentados.

¡¡ota¡'¡láxina:0a14

0: râo ãtende
1 a 3: atende pouco

4 ã 6: âtende medlanañênte

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: atende coñ

excelêncl.a

6,øø

a) Lógfca e clã¡eza de exposlçãoi

b) Conslstêncla das ¡elações de causa e efeito entre
e de

d) Aglltdade e efl.cácfa das nedldãs adotadas.

t¡ota¡láxina:0a10
g: não atende

1 a 3: ãtende pouco

4 e 6: atendê fredlãñaßente

7 a 8: ãtende ben

6,øø

e claneza de

b) Conslstêncfa das ¡elações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentada;

c) Re¡.evâncla dos ¡esultados ap.esentâdosi

d) Agilidade e eflcácla das nedidas adotãdãs.

Notaüáxlna¡0a5

ø: nåo atende
I a 2: atende pouco

3 â 4¡ atende beû

5: atende con êxcÊlêncla

f,

a) Lógtcâ e clareza de exposlçãoj

b) consLstêncla das ¡elaç6er de causa e efeito entre desaflo
e de

c) Relevåncla dog tesultados âp.êsentâdosi

d) AgtUdade e eflcácl.a das ûedidãs ãdotadãs.

t{ota¡láx1ñã:ââ5

ø: nåo atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: ãtende br
5: atende com excelênci.a

3,øø

a) LóBicâ e c¡areza de exposlção;

b) Relevância e pêrti¡êncla dos ltens ap.esentâdos con a
atuação do ó¡gão descrl.to no exe¡c1clo crlativo .

Notel,láxlna:øa16
ø: não atende

1 e 3: ãtênde ôôuco

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

9 a 1ø: etende con

6,øø

ã) Lógica e clð.eza de exposiçãoi

b) Relevåncla e pe.tlnêncla dos ltens ðp¡esentados con a
ãtuação do órgão coñsiderado no exe¡cfclo car.atlvo.

4 a 6: ãtende ñêdiânãnente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtende coD

Notailáxlma:4a10
ø: não atende

1 â 1, âtôôdâ nñÍ.ô

6,øø

a) Lógica e clã.eza de exposlção;

b) Cla.eza, conclsão e objetlvl.dade dos textos;

c) Relevåncla e peatlnêncl.a dos resultãdos âp¡esentðdos.

Notamáxlña:0a15
ø: não atende

1 â 3: atende ñuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 â 9: âtende medlananênte

10 a 13: atende bem

14 a 15: atende coñ
excelênclâ

a,øø

CáIculo ã¡tti.ilético com base ¡as regras dos ltens 4.19 e 4.11 Notaüáxlmã:0ã5 4,4L
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LICITANTE: CA DA SILVA COM. CORPoRATIVA - TRIo

I'IEMBRO ÐA COMISSÃO: CARLOS BUZANO BALTADAS

TOTAL DE PO¡¡TOS:

66,!4

a) Lóglcã e clareza de exposlçãoi

b) Co¡sisténcla das relações de causa e efelto entre
desåflo e p¡oposta de solução ap.esent¡daj

c) Relevånclâ dos .esultados ap.esentâdos.

excê1ênc1ã

Nota!láxl.ñâ:0a10

A: nåo atende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende ñedianañente

7 a 8: atendê beB

9,øø

a) Lógtca e clareza de exposlçãoi

b) Conslstêncfa das re¡.acões de causa e efelto entre
de

dos resultados

d) Aglll.dadê e eficácla das ñedldas adotadas.

l'¡otal'láxlmð: øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende ñedianadente
7 ã 8: âtende ben

tø,øø

e clareza de expostçåoi

b) Conslstêncla dãs relações
desâflo e p.oposta de solução

de (ausa e efeito entae
apresentãda;

c) Relevåncla dos resultedos apresentados;

d) A8iudade e eficácla das medidas adotadas

Notal'láxima:øa5

0: não atende
1 â 2: åtende pouco

3 â 4: ãtende beñ

5: ãtende con excelêncLâ

5,øø

a) Ló€lca e cl.ãreza de exposição;

b) Conslstêncla das relações de causa e efeito entre desafio
e de

Relevâncla dos .esu¡,tados apresentâdos;

d) A8illdade e eflcácla das medldãs adotãdãs.

Notefláxiña:0àS

ø¡ não atende
1 à 2l atende pouco

3 a 4: atende bem

5: atende coo excelênc1a

s,øø

a) Lóßlca e clareza de exposição;

b) Relevåncia e pe¡tinèncla dos ltens apresentãðos coo a
atuação do órgåo descrlto no ere.clclo c¡latfvo .

9 a 1ø: atende coñ

Notafiáxiña:0a10
ø: ¡ão ãtende

1 a 3: aterde úouco

4 a 6: atende oedlånãmente
7 a 8: ãtênde bem

9,øø

a) Lógi.ca e clãreza de exposlção;

b) Relevånclâ e pertinênc1â dos itens ap¡esentâdos con a
atuâção do órgão <onslderado no exe.ciclo crlatlvo.

4 a 6: ãtende oedianamente

Nota¡',1áx1ñe:0a10
0: ñão atende

I ¡ 1' âteñ¿a ññr'.^

7 a 8: atende ben
9 â 10: åtende coñ

Lø,øø

a) LóEica e cla.eza de erposlção;

b) Clðreza, conclsão e objetlvldade dos textosi

c) Releváncia e pertlñêncIa dos ¡esultados ðpresentâdos.

Notafiáxlme:0a19
ø: não atende

1 a 3i atende multo pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medlanañente

1ø a 13: atende beñ

14 a 151 ãteñde com

excelêncla

t4,øø

Cálculo arltlfiético com base nas regrag dos ltens 4.1€ e 4. Notal4áxlna:0aS 4,L4
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LICIT/I¡ITE: CDI COMUNICAçÂO CORPORATIVA LTDA.

I'IE¡IBRO DA COI4ISSÃO: CARLOS BUZANO BALLAOAS

TOTAL DE

Ass

I

5ø,42

a) Lóglca e clareza de exposlção¡

b) Consfstênci.a das relãções de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução aptesentadai

c) Relevåncià dos resultados apresentados,

excelênciâ

tlotaltáxißa:øa1ø

0¡ não atende
1 a 3: atende pouco

7 a 8: åtende bem

4 å 6: etendê
7,øø

a) Ló81ca e clareza de exposlçãoi

b) Consfstêncla dar re¡ações de câusa e efelto e¡tre
e de

d) AgtLidade e efl,cácla das medldãs adotadas.

¡¡otal'láxlne:0a10
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 5: ãtende nedlanaßente

7 a 8; atende bem

9 a 1ø: atende com

êxcelêncle

7,øø

e clareza de exposição;

b) Consfstència das aelãções de causa e efeLto eñtre
desafl,o e propostr de solução apresentâda;

c) nelevâncta dos resultados ap¡esentados;

d) Agtudade e eflcácta das dedrdas adotadas.

Notãüáxima:0a5

ø¡ ñão atende
1 a 2: ate¡de pouco

3 a 4: ¿tende bem

5: atende com excelência

4'@

a) Lóglca e clareza dê exposição;

b) Conslstência das relações de c¡usa e efefto entrê desaflo
ê de

c) Relevâncla dos resultados ap¡esentados;

d) Âgill.dade e eflcácl.a das nedidãs adotãdas.

0: não atende
1 a 2¡ ãtende pouco

3 â 4: atende ben

5: atênde com excelência

4,øø

å) Lógica e clareza de exposlçåo;

b) ReleváncLa e pertlnêncla dos itens apFesentados com a
atuãção do órgão descrito no exercíclo criãtlvo .

excelênclâ

Nota¡,láxiña:0a1ø
0: não atende

4 a 6: atende nedianamente
7 ã 8: âtende ben

6,øø

a) Lóglcå e clareza de expostçåo;

b) nelevån.lã e pertlnêncla dos itens apresentados com a
atuação do órgão consldeaãdo no exeactcio calatlvo.

4 a 6: atende medlanamente

Notal'láxIña:0a1ø
g: nåo âtende

I : ?. ã+êñ¡a ñ^".^

7 a 8: atende bem

9 â 10: atende cù

7,øø

a) Lógica e clare¿a de exposição;

b) Clareza, qonclsão e objetfvidãde dos textos;

c) Relevåñc1a e pertlnência dos.esultados âprelentados

iloteiláxime:4e15
ø: não atende

1 ã 3: âtende mutto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9i ãtende nediðnanente

1ø a 13: atende bem

14 a 15: atende com

excêlènciâ

L7,øø

CáIculo aritinético.om base nâs regras dos ltens 4.1ø e 4.11 Notâüáxlmã:OãS 4,42
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LICITANTË: CDN COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.

I4EMBRO DA COÍ'IISSÃO: CARLOS BUZANO BALLADAS

41,59

a) LóEica e clareza de exposlção;

b) Conslstênclâ dâs relaçôes de causa e efeito entrê
desaflo e proposta de solução apresentadai

c) ßelevâncla dos resultados apresentðdos.

f{otalláximaiaä1ø

0¡ não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende ñedlanamente

7 a 8¡ atende bem

9 ¿ 1,0: âtende com

excelênciã

6,øø

a) Lógtc¡ e clareza de exposição;

das derelações ecâusa eatreefelto
de

Relevåncla dos resultados

d) Agttldade e eflcácia das medidãs âdot¡das

i¡otafiáxlña:0a1ø
ø: ¡ão atende

1 a 3: ateñde pouco

4 a 6: atende medfanãmente

7 a 8: atende beB

6,øø

e cla.ez¡ dea)

b) Co¡slstêncla des relaçôes dê causâ e efelto entre
desaflo e proposta de sol,uçåo apresentada;

c) Relevåncla dos rcsoltados apresentados;

d) Agllldade e eflcá€la das ñedldas adotadas

Notaíáxlma:0a5

ø: não atendê
1 a 2: atende pouco

3 ã 4: atende b&

5: atende com exceléncia

3,øø

a) Lógtca e cl.ðreza de exposlção;

b) Consistêncla da:.elações de causa e efeito entre desaflo

c) Relevåncl! dos resultados ap¡eseñtadosi

d) Agllldade e efl.cácla das nedldås adotadãs.

llotal4áxlne:0as

0: não atende
1 a 2: ãtende pouco

3 a 4: âtende bem

5: ãtende com excelêncla

3,øø

a) Lóglca e clarezâ de exposlcão;

b) Relevånclâ e pe¡tinèncfa dos ltens ap.esentados cofr â
atlação do órgão desc.lto no exercfcio c.lativo .

NotâÍáxlna:0a10
øl náo atende

1 a 3: atende oouco

4 a 6: ateñde oedfananente
7 e 8: âtende bêñ

9 a 1€r âtende com

6,øø

ð) Lógtca e cla¡eza de exposlçãoi

b) Relevâncla e pertlnência dos ltens ãp.esentðdos coD ð
âtuação do órgão conslderâdo no exerclclo c¡1,âtlvo.

NotaMáxtoa:0a1ø
ø: não ãtende

4 a 6: åtende ñedianañente

7 a 8: âtende bem

6,øø

â) Lógica ê clarezã de exposl.ção;

b) Cla.eza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevância e pertlnêncla dos resultados ãp.esentados.

Notâiláximã:øâ1ç
0: não ðtende

1 â 3: atende nulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende fredianamente

1ø a 13: atende ben

14 a 15: atende con
excelênc1ã

7'@

Célculo arltioético coû base nas regras dos ltens 4.1ø e 4.11 Notãl4áxif,å:øã5 4,59
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LICITANTE: FULLFRA¡'IE COMUNICAçÃO & NECÓCIOS LTDA

MEMBRO DA COI'IISSÃO: CARLOS BUZA¡IO BALLADAS

DÊ

38,31

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Consistência das.elações de causa e efelto entre
desafio e proposta de soluçåo apresentada;

c) Relevâ¡cia dos resultados ap.esentados

4

iloteüáxlñe:eã19

7 a 8¡ atende ben
9 a 1ø: atende com

excelêncla

0: não atende
1 a 3: atende pouco

5,øø

a) Lóglca e clareza de exposlçåo;

d) Agludade e eflcácla das dêdidas adotadas.

Notafiáx1ûa:0a10
0: nåo atende

L ã 3! atende pouco

4 a 6: atende nedlanailente
7 a 8: ãtende beñ
9 a 1ø: atende con

6,øø

a) Lógica e clareza de exposiçãoi

b) Consl5tênc1a das.elações de causâ e êfelto entre
desaflo e proposta de solução apresentãdai

c) Relevåncla dos .esul,tãdos apresentados;

d) Aguldade e eficácla das ßedidas adotadas.

l,lota l'{áxiñâ: ø â S

0¡ não atende
1 â 2¡ atende pouco

3 a 4i ðtende beñ

5: ãtende com excelènciã

3,øø

a) Lógfca e clareza de exposl.ção;

b) Conslstência dãs.elaçðes de causa e efelto ênt¡e desafio
e de

c) Relevância dos resultados apresentados;

d) Agilidðde e eflcácla dãs ñedldas adotadas.

Notðüáxiûa:øas

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beñ

5l atende coñ excelêncl¡

2,øø

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relêváñciâ e pertlnencfa dos ltens apaesentãdos com a
ðtuação do órgão descrlto no ere¡cfclo crlðtlvo .

NotaMáxlña:øa10
0: não atende

1 â 3: âtênde oouco

4 a 6: atende nedlanamente
7 a 8¡ atende bem

9 a 1ø: atendê com

6,øø

ã) Lóglca e cl¿reza de exposlção;

b) Relevåncla e pertlnêncla dos ltens ap.esentados com a
atuðção do ó¡gão conslderado no exe.ciclo crlatlvo.

4 a 6: atende nediañañente

7 ã 8: atende ben
9 ã 10! atende com

Ì'¡otal'táx1ñe:0¡10
ø: não atende

1 â l. â+Áñ¡a ñ^".^

5,øø

a) Lógica e cla¡eza dê exposLção;

b) Cl.âreza, conctsão e objêtividãde do5 textos;

c) Relevåncia e peatlnê¡clâ dos ¡esùltados apresentados

Notafiáxiñâ:0â15
ø¡ não atende

1 a 3: ãtende muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende ñediânamente

1ø ¿ 13: ãtende bem

14 ã 15: âtende com

êxcê1ènciâ

e,øø

Cálculo aritiñético <om base nãs reg.âs dos itens 4.10 e 4.11 Notâ14áx1lâ:0aS 3,31
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LICITANTE: IN PRESS ASS. IMPRENSA COI"I. ESTR. LTDA

MEMSRO DA COMISSÃO: CARLOS EUZANO BALL,ADAS

TOTAL DE PONTOS

,

45,9ø

a) Ló81ca e clareza de exposlção;

b) Conststêncla das relações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentadai

c) Relevå¡cfa dos aeslltâdos ap¡esentados.

Notðl¡láxlña:0e1ø

0: não atende
1 a 3: atende pouco

a 6¡ atende nediânañente

7 â 8: atende ben
9 a 1ø: atende com

excelêncla

6,øø

a) Lógica e cla.e?ã de exposlção;

b) Consistêncla das aelâCões de causa e efelto e¡tre
de

Relêvâñclâ

d) Agiudade e eflcácla das ñedidas adotadas.

tlotal4áxiña:6a10
g: não atende

1 a 3: atende pouco

4 ã 6: âtende ñedta¡amente

7 ã 8: âteñde ben

6,øø

e clareza de exposlção;

b) Conslstên(la das relações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução apresentadã;

c) Relevánciã dos.esultados aprcsentãdosi

d) Agllidade e eflcáciâ das medldas adotðdãs.

Notâl.láxina:0aS

0: não ôtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beñ

5: ãtende aoB êxcêlèncla

7,øø

â) Lógica e cla.e¿a de exposlção;

b) co¡slstêncla das relações de causa e efelto ent.e desaflo

c) Relevåncia dos .esultados apresentados;

d) Agtlldade e eficáclâ das nedldas adotadãs.

A: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: ãtende ben

5: atêndê con excelênclâ

4,øø

a) Lógica e clare¿¡ de exposição;

b) Relevância e pertinêncl.a dos ltens apresentados com a
atuação do órgão desc.lto no exe.cfcio criativo .

¡lotelláxf0a:øa1a
0: não atende

4 a 6: ðtende medianamente
7 ã 8: atende ben

6,øø

a) Lóglca e clareza de exposlçãoi

dos ltens apresentados con ã
no exerclclo crlãtivo-

b) Relevåñciâ e pertinêncfa

0: não atende
1 â t. âtÞñda ñô".^

4 a 6: atende nedianamente

7 â 8: âteñde beD

6,øø

ð) Lógica e clð.ezã de exposlção;

b) Clareza, concisão e objetividade dos textos;

c) Relevância e pertlnência dos .esultados epresentados

Notat4áxina:øa15
g: não atende

I a 3: atende ßulto pouco

4 ð 6: ãtende pouco

7 a 9: atende nedianamente

10 â 13r atende beû

14 â 19: àtende coñ
excelência

rø,øø

Cálculo a¡ltlmético com base ¡â5.egras dos lt€ns 4.10 e 4.11 Notâffáriñe:ââç 4,9ø
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LICIIANTE: PARTNËRS COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA.

MEMERO DA COI4ISSÃO: CARLOS BUZANO BALLADAS

TOTAL DE PONTOS:

33,47

a) Lóglca e clareza de exposlçåoi

b) Consistêncta das relações de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução ap¡esentada;

c) Releváncla dos resultados ap¡esentados.

Not¡ffáxiñe:ge1a

ø: não âtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atênde ßêdiånåmente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtende com

excelêncla

5,øø

a) Lógica e clarezà de exposlção;

d) Agutdade e eficácl.a das ñedidas ôdotãdas.

Ì{ota¡láxlme:0a1¿
0: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medfananente

7 a 8r atende bem

9 a 1ø: ãtendê com

e c1a¡eza de exposiçãoi

b) Consl.stência dãr.elaçðes de çausa e efel.to entre
desaflo e proposta de soluçåo apresentada;

c) Relevãnciä dos resultados aprêsentãdos.;

d) Agiudade e eficácla das medidas adotadas.

flotâfiáxlßa:øa5

0: ¡ão atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beñ

5: atende com excelêncla

ô) Lógica e clãreza de exposiçãoi

b) conslstêncla dðs .elações de causa e efelto ent.e desaflo
e de

c) Relevåncia dos .esúltãdos apresentados;

d) Agllidade e efl,cácla das oedldas ¿dotadas.

Notailáxlma:øas

€: não atende
I â 2r atende polco

3 â 4: âtende bem

5! atende coñ excêlênciâ

2,øø

ã) Lólica e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e pe¡tlnência dos ltens ap¡esentador con a
ðtuação do órgão descrito no exercÍclo criatlvo .

êxcelèncle

Nota¡táx1na:0a1ø
ø: não atende

4 a 6: atende ñedlanañênte
7 ð 8¡ atende beil

5,øø

a) Ló81c4 e cla.eza de exposlção;

b) Relevâncl.a e pertlnêñcla dos ltens àp¡esentados com a
ðtuação do órgão conslderado no exercí€lo criatlvo.

4 a 6¡ atende medlãnãnente

ilotaüáxlña:øa1e
ø: nào atende

I ¡ ?. âf.ñd. ñâ|.ô

7 ã 8: âtende ben
9 a 10: atende coñ

5,øø

a) Ldgica e clareza de exposição;

b) Clar€za, conclsão e objetlvidâde dos textosi

c) Relevånclå e pertinêncla dos regultados aprêsentados.

Notaüáxina:øâ15
0: não atênde

1 a 3: ateñde ñuito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende nedlanailente

14 ð 15: âtende com

excelênciâ

s,øø

CálcuLo âritiñétlco con bãse nas regras dos tt€ns 4.1ø e 4.11 Notalláx1úâ:0as 4,4t
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LICIÍANTE: PRIDEA COI'IUNICAçÃO LÍDA.

¡IEMBRO DA COMISSÂO: CARLOS BUZANO BALLADAS

TOTAL DE POÑTOS:

t

42,66

a) Lóglca e cl.areza de exposição;

b) conslsténcla da5 relações de çausa e efeito entre
desaflo e proposta de sol.ução åpresentada;

c) Relevância dos result¿dos ãprêsentados.

ø: não âtende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atênde medlãnañente

7 a 8i atende bem

9 a l.ø: atende coñ
excel.ênclã

a) LóElca e clareza de exposlção.;

b) consi.sténcla das relðçðes de causa e efel.to entre

d) Agiudade e eflcácla das nedfdas ãdotadas.

ilotâüáxinã: øa10
ø: não ðtende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende ßedianamente

7 a 8: atende ben
I a 10¡ ãtende coo

5,øø

b) Consistêncla das.elâCões de causa e efelto entre
desafio e proposta dê sol!ção apresentadai

c) Relevåncla dos resultados apresentãdosi

d) Âgludãde e eflcácla das ûedldãr adotadas.

Notalláxl.oa:0as

0: não atende
1 â 2: atende pouco

3 â 4: ãtende bêm

5! atende coñ excelêncla

3,øø

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Conslstênctã das relacões de cãusa e efelto ent¡e desãflo
e de

c) ReLevåncIa dos resultador ap.esentados;

d) Agilid¿de e eflcác1a das medldãs ãdotadas.

NotaHáx1ma:Aa5

ø: não atende
1 â 2: ãtende pouco

3 ã 4: ate¡de beñ

5: atende com excelênciâ

2,øø

a) Lógica e clã.eza de exposição¡

b) Rel.evåncla e pertlnencia dos ltêns âp¡esentãdos com â
atuação do ó.9ão descrl.to no exerclcto crlatlvo

Notaffáxfña:âa1ø
0: não atende

4 a 6: âtende nedlânañente
7 a 8: ãtende bem

9 a 10: atende com

7,øø

¿) Lógica e cla.eza de exposlção;

b) Relevåncla e pertl.nêncla dos ltens ðpresentados con a
atuação do ó¡Eão conslde.ado no exerclclo crlatlvo.

Notatláxlnâ:0a10
0r não ãtende

7 a 8: atendê bem

9 a 10: ãtende coD

6,øø

a) Lóglca e cla.ezã de exposi.ção;

b) Cla¡ezð, con.lsåo e objetividade dos tertos;

c) Releváncla e pe¡tlnênclã dos resultðdos ãpresentados

Nota¡láxina:øa15
ø: não atende

1 a 3: âtende muito pouco

4 a 6: ãtende pouco

7 â 9: atende ñedlânâmente

1ø a 13: âtênde bem

14 ã 15: åtende con
excelêncla

9,øø

CáIcul.o ã¡ltlñético coo bãse nas regras dos ltens 4.10 e 4.11 Notafráxida:0a5 4,66
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LICIT/INTE: VFR SERVIçOS DE COMUNICAçÂO EIRELI

Í"IEMBRO DA COMISSÂO: CARLOS BUZANO BALLADAS

TOTAL DE

Ass

42,4r

a) Lógicã e cla¡eza de exposlção;

b) Conslstêncla das .elações de causa e efelto ent.e
desãflo e proposta de solução apresentadai

c) Relevånclâ dos .esultados apresentados.

tlotaüáxlra:0a10

0¡ não atende
1 a 3! atende pouco

4 a 5: atende nedianaÍente

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

excelêncla

6,øø

b) Conslstência das relações de causa e efeito eñtre

d) Agtltdade e efl.cácla das ßedidas.dotadas

Noteffáriñâ: eâ1,
0: não atênde

1 a 3i atende pouco

4 a 6: atende nedlanañente
7 a 8: atende ben
9 ð 10: âtende com

b) Conslstência das îelações dê cãusâ e efêlto ent¡e
desãflo e proposta de solução apresentãda;

c) Relevåncla dos resultãdos ãpresentãdos;

d) Agilidade e eflcáclã das medtdðs adotadas

ø¡ não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atende con excelèncl.a

t,øø

a) Ló8ica e cla¡eza de exposlção;

b) conslstêncla das relacões de causð e efêlto entre desafio
de

c) Relevâncla dos resultados ap.esentadost

d) Âgtltdade e eflcácia dã5 ñedldas adotadâs.

Notafiáxlñat0as

0: não ãtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atendê com êxcêlêncie

3,øø

a) Lóglc¿ e clareza de exposlção;

b) Releváncla e pertinêncla dos ltens âprese¡tados com a
atuação do ó¡gão desc¡lto no exe¡clcfo crlatlvo .

Notal'láxlma:øa1ø
g: não atende

1 a 3: âtende oouco

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

9 a 16: atende com

a) Lógl.a e cla¡ezã de exposlção;

b) Relevåncia e pe.tLnê¡cla dos itens apresentados con a
ãtuâção do óagão consfde¡ãdo ¡o exeaclcio cniatlvo.

4 ã 6i âtende medianðoente

Notal'lá¡lha:0a10
ø: não atende

1 â 1. âtêndô 6ñ'r.^

7 a 8: ãtende bem

9 a 1ø: atende com

6,øø

a) Lóglca e clareza de exposlçãoi

b) Clareza, concisão e objetlvldade dos tertos;

c) Relevâncta e pertinêncla dos.esultãdos apresentados

NotàMáxi.m¿¡Oa15
0: nåo atende

1, a 3: atende nulto pouco

4 a 6: ðtende pouco

7 a 9: ðtende ñedianamente

1ø a 13: ãteñde ben

14 a 15: ateñde com

ex.elênc1â

8,@

Cálculo arLthético coú b¡se nas.egras dos lteñs 4.10 e 4.11 Notaüáximã:0â5 4,4L


