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LICIIANTE: AGÊNCIA FR DE COMUNICAçÃO LIDA.

MEMBRO DA COI.IISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO
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TOTAL OE

Ass

M

5,øøNotaMáxina:øâ5Cálculo aritimético com bðse nâs ¡egres dos j.tens 4.10 e 4.11

c) Relevânc1â e pertinênciâ dos ¡esultedos âpresentâdos.

b) Clareze, conci.são e objetivl.dade dos textosi 6,øø

Noteüáxlmâ:øa15
ø: não atende

1 a 3: atênde muito pouco

4 â 6: atende pouco

7 e 9: etende fiediãnamêntê

14 a 15: atende com

excelênciâ

e) Lógícã e clarê¿ã de exposlção;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados com e
atuação do órgão considêrado no exercicio criatlvo.

6,øø

7 e 8i atende bem

9 a 1ø: atende coft

Notal'láxime:øa1ø
0: não ãtende

I â l. âtêñdê nô¡'.ñ

4 a 6i atênde medlenemente

a) Lógica e clareza de expoalçãoj

b) Relevâncie e pertlnêncla dos ltens âpresentedos con a
atuâção do ó¡gão descrito no exercÍcio criâtlvo .

7 ,øø

e 1ø: etende côm

4 e 6: ãtende nedianamente
7 a 8l etende bem

Notailáxlñâ:Oa10
ø: não atende

1 ã 3: atende oouco

à) Lógice e clereze de exposlção;

d) Agitidade e eflcácia das nedldâs adotadas

c) Relevânciâ dos ¡esultados apresêntadosj

b) Conslstência das relações de ceusa e efelto entrê desafio
dee 1,øø

5: etende con excelêncía

Notâl¡láxlila:oa5

0i não etende
1 a 2: âtende pouco

a) Lógicâ e clãreze de exposição;

d) Agilidade e eficácla das medidas âdotedas

c) Relevânciã dos resultados apresentâdos;

b) Conslstênclâ das relações de ceuse e efej.to entre
desefio e proposta de solução âpresentada; t,øø

Notal,láxlna: øaS

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: atende ben

5: etende con excelêncie

d) Aeilidâde e eficácie das nedidas adotadas.

Relevânc1â dos resultados

de
des relações de causa e efeito entre

7 ,øø
1 a 3i atende pouco

4 a 6: atendê nedianâmente

7 e 8: atende beû
9 a 10: etende com

excê1ênciã

Notaüáxima: øâ10
ø: não ãtende

a) Lóg{câ e clareza de exposição;

c) Relevâncla dos resuLtãdos ãpresentedos

b) Consistênc1â das rêlaçõês de causâ e efeito entre
desafio e proposte de solução apresentâdã;

7,øø

I'lôtaüáxime:øe16

ø¡ não atende
1 a 3i atende pouco

a 6: atende nêdiaðanente

7 â 8: âtende bem

9 a 1ø: âtende con
excelê¡cla

a) Lógtca e clereza de exposlção;
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3L,41
L¡C¡TANTE: APEX COû1UNICAçÃO ËSTRATÉGICA LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO

TOTAL DE

Ass. :

L,4LNote Máxlnã 5Cá1cul.o âr1tlmético com base nas regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevância e pertinêñcia dos nesultados apresentados

b) Clareza, concisão e objetivldade dos textos; s,øø

Notâfiáx10a:øa15
0: não atende

1 a 3: atende multo pouco

4 â 6: âtende pouco

7 a 9: atende medianâmente

1ø â 13¡ ãtende bem

. 14 a 15r âtPndF aôn
excelêncla

a) Lógica e clereza de exposição;

b) Relevância e pe¡tinêîcia dos Ítens apresentados com e
âtuação do órgão conslderado ¡o exercício crlativo.

5,øø

7 a 8i atendê bem

9 e 1ø: etende con

4 a 6i atende medienanente

NotaMáxlDã:øa1ø
0: não etende

I Â ì. âtêñd. n^r'.^

a) LógLcâ e clareze de exposlção;

b) Relevânclâ e pertinêncla dos ltens apresentados con â
etuação do ó¡gão dêscrlto no exercício crlatfvo

s,øø

9 ã 1A: etende com

4 a 6: âtende medienânente
7 e 8: atende ben

Notalláxlner0a1ø
ø: não atende

1 â 3: atende oouco

a) Lógfca e clareza de exposlção;

d) Agilldade e êficácie das medidâs âdotâdas

c) Relevåncia dos resultedos apresentadosj

b) Consistêncle dâs relâções de cause e efeito entre desefio
de 3,øø

Notal¡láxlne:øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: atende ben

5¡ etende con excelênciâ

e) Lógica e clarêzâ de exposlção;

d) Agilldâde e eficác1a das nedfdas adotadas

c) Relevåncj.a dos rêsultedos apresentadosj

b) Consistência das relações de ceuse e efelto entre
desafio e proposte de solução apresentâdai 2,øø

Notaíáxiûâ:øâS

0: não atende
1 ã 2: atende pouco

I a 4: atende bem

5: atende con êxcelênciâ

e cla¡eza de

d) Agilidade e efLcáciâ dâs medidãs adotadâs,

Rêlêvâncie dos resultados

de
entrecausa efeitorelações deda9

5,øø
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende nedlânanente

7 e 8: atende beû
9 a 1ø: atende con

excelênciã

i¡otal',|áxfmai øa1ø
0: não etende

ã) Lógicã e clareza de exposlção;

c) Relevânciâ dos resultados apresê¡tados

b) Consistênc1â das relações de causa e efeito entre
desaflo e p¡oposta de solução apresentada;

s,øø

l{otâ¡láx1nå10a1ø

O: não atende
1 â 3: âtende pouco

4 e 6: atende medlanâmente

7 a 8: atendê bem

9 a 10i atende com

excelência

â) Lógica e clareza de exposlção;
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47,4L
LICITANTE: AÍTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LIDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO

IOfAL DE

Ass

4,41Notaf{áxima:øa5Cálculo ânitimét1co coú base nas regnes dos ite¡s 4.1ø e 4.11

c) Relevância e pertinência dos resultados epresentados.

b) Clare¿â, conclsão e objetividede dos textos; 9,øø

NotaMáxinãiøâXs
ø: não etende

1 e 3: atênde nuito pouco

4 a 6: atêndê pouco

7 a 9: atende medl.anäûente

1ø a 13: atende ben

14 â 15: âtênde com
êxcÊtêncie

a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevância e pertinência dos ltens apresentados com a
atuação do órgão considerado no exercíclo c¡iativo.

6,øø

7 a 8l atende ben
9 a 1ø: âtende con

Nota¡láxinâ:øa1ø
0: não atendê

I â r' ¡fônda ñô'r.ô

4 â 6: etende nedlânãnentê

a) Lógica e clârêzâ de êxposição;

b) Relevância e pertlnênc1a dos itens âpresentados com e
atuação do órgão descnito no êxêrcfcio crietivo

6,øø

9 a 1ø: åtende con

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

Notaüáxlmã:øâ1ø
0: não âtênde

1 a 3: åtênde oouco

B) Lógica e cla¡eza de exposlção;

d) Agilidade e eflcácla das ñedides adotadas

c) Relevância dos resultados ap¡êsentedos;

b) Consistência des relações de câusâ e efeito entre desaflo
dee 3,øø

Notaüáxina:0a5

ø: não atênde
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5: ateñde com excelência

ã) Lógice e clerezâ de exposlção;

d) Aellldade e eflcácfa dâs nèdides ãdotadas

c) Relevåncie dos resultados âpregentados;

b) Consistência dâs relações de causa e efeito entre
desefi.o e propostâ de solução apresentada; 3,øø

Notaliláxlñe¡oa5

o: não atende
1 a 2r ateñde pouco

3 a 4: âtende bem

atendê com excelêncie

â) Lóglce e clereza de exposlção;

d) ASllidede e eficácia das medldâs adotadas.

Relevâncla dos resultados

b) Consistèncie dãs relações dê causa e efelto entre
dedesaflo e

s,øø

excelència

NotaHáxlmer øa10
ø: não atende

1 ä f: ôtende pouco

4 a 6: âtende medienamente

7 å 8: etendê ben

a) Lóglcâ e clârê¿a de exposição;

c) Relevância dos resultados apresentados

b) Consistência das relaçðes de cause e efeito ent¡ê
desaflo e p¡oposta de solução apresentada;

5,øø

Noteüáxiñe:øe16

ø: não atende
1 a 3i atende pouco

a 6: atendê iledianemente

7 e 8: atende ben
9 a 1ø: âtende com

excelênciã

a) Lóglca e cla¡ezâ de êxposição;
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69,74
LICITANTE: CA DA SILVA COM. CORPORATIVA . ÍRIO

MEMBRO DA COI4ISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAU]O

TOTAL DE

Ass.

4,!4Notâüáx1mâ:øa5Cálculo aritimético com base nas regrãs dos j.tens 4.1ø e 4.11

c) Relêvânc1â e pêrtlnência dos resultados apresentados.

b) Clareza, concisão e objetlvl.dâde dos textos; 75,øø

Notel'1áxime:0a15
ø: não atende

1 a 3: atende mui.to pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medianamente

14 a 15: âtênde con
excelência

e) Lógica e clereza de exposição;

b) Relevânc1a e pertinênclâ dos itens epresentados coû a
atuação do órgão conslderado no exercfcio criativo.

1ø,øø4 a 6: âtende medienamente

7 â 8: âtendÊ bem

¡lotåiláxl.na:øa10
ø: não etende

1 â 1. r+a6¡a ññ".^

â) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevância ê pertlnêncla dos itens apresentâdos com a
atuação do órgão descrlto no exercício crlatlvo .

Lø,øø4 a 6: âtende mediànemente
7 a 8: etendê ben

Noteüáxlme:0a10
øi não atende

1 â l: âtêndê Dôucô

â) Lóglca e clârezâ de exposição;

d) Agllidade e eficãcie das medidas adotadâs

c) Rêlevâncla dos resultâdos apresentados;

b) consistência das relações de câusâ e efelto entre desaflo
de soluçåo s,øø

Notâlláxlmâ¡øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 e 4: atendê beû

5i atende com excelência

a) Lógicã e clareza de êxposição;

d) Agilldade e eficácia das medidas adotadas

c) Rêlevânctå dos resultâdos âpresentados;

b) Consistêncie das relações de causa ê efeito entre
desaflo ê propogta dê solução epresentada.; 5,øø

Nota¡láxl.nã:øâ5

ø: não âtende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: etende ben

5: atende com excelência

a) Lóglca e clareza de exposlção;

d) Agllldade e êficácia das nedidâs âdotedas

c) Relevância dos resultedos

b) Consistêncta dås ¡elâçðes de cause e efelto ent¡e
dedeçefiô e

Lø,øø

itotalláxima:0a1ø

ø: não etende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: atendê nedlanamente

7 a 8: atende ben
9 â 10: âtende con

e) Lógica e clâreze de exposlção;

c) Relevånc1â dos resultâdos epresentados.

b) Conslstência dâs relaçôes de causa e efelto entre
desaflo e proposta de solução âpresentede;

7ø,øø

Notafiáxima!0a1ø

ø: não atende
1 â 3: âtende pouco

4 a 6¡ atende medtananente

7 â 8: ätendê bem

9 a 1ø: atende con
excelência

a) Lógice e cla¡eze de exposlção;
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54,42
LICITANTE: CDI COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.

II'IEI'IBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO

IOÍAL DE

Ass.

4,42Notâfáxlma:øesCáIcuIo aritimético com bãse nes regras dos iteng 4.1ø e 4.11

c) Relevåncla e pertinência dos resultedos âpresentâdog.

b) clareza, concisão e objêtlvidâde dos textos; 7!,øø

NoteiláXime:øa15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 â 6i etende pouco

7 â 9: ãtÊndê mêdiânâmêntê

1ø â 13: ätende bem

14 e 15: etende com

êxce1ê¡cia

a) Lógica e clâreza de exposição;

b) Rêlevåncia e pertinêncie dos itens epresentados con a
atuação do órgão considerado no exerclcio criativo-

7 ,øø4 ð 6: atende nedienanente

7 â 8: atende bem

9 ã 1ø: âtênde com

Notal4áx10a:0a10
0: não atende

1 â 1' âtFñdô ññ".ô

e) Lógice e clareza de exposlção;

b) Relevâncie e pe¡tinêncla dos ltens apregentâdos com a

atuâção do órgão descrito no exercÍcio crlatlvo

7 ,øø

â 1A: ãtênde com

4 ã 6: âtênde mêdlâneñêîtê
7 a 8: âtende beû

Notailáxima¡Oa10
øi não atende

1 a 3: etênde oouco

a) Lógica e clareza de exposlçãoj

d) Agilldade e eficácia das nedldas adotadas

c) Relevância dos resultados apresentadosj

b) Consistêncla das rêIâções de ceuse e efeito entre desafl.o
de 4,øø

Notâ l,láxlme: () e 5

ø: não etende
1 â 2l atende pouco

3 â 4: atende bem

5: atende con excêlênciâ

â) Lóglca e clareze de exposição;

d) Agilidede e eftcácla das nedldâs adotadâs.

c) Relevánci¡ dos resultados apresentadosi

b) Consistência dâs ¡elâçðes de causa e efeito entre
desafio e proposta de solução apresentada; 4,øø

Notatláxlna:Aâ9

ø: nåo etende
1 a 2r atende pouco

3 a 4: atende bem

5: âtende con excelêncla

a) Lógfcâ e clãrez¿ de exposição;

d) Agtudade e eficácia das nedides adotadas

Relevâncla dos ¡esultadosc

desefio e
b) Congistência des relações de causa e efeito entre

dê
a,øø

1 a 3: atende pouco

4 a 6: atendê nedlanãfrente

7 a 8: âtende bem

9 e 1ø: atende coo
excê1ência

Notafiáxima: øâ1ø
o: não etende

a) Lógica e clãrêzâ dè exposição;

c) Relevância dos aesultados âpresentados,

b) Consistência das relaçðes de causa e efelto entrê
desaflo e propostâ de solução apresentada;

9,øø
4

ilotailáxlma:øa10

7 a 8: atende bem

9 a 10: âtende com

excelênc1ã

0: nåo âtende
1 e 3i etende pouco

a) Lóglca e clarezâ dê exposlção;
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43,59
LICITANTE: CDN COÍ'IUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.

I4EMBRO DA COI'IISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAU]O

TOTAL DE

Ass.

4,59Note iláxlmå 5Cálculo aritinético con bage nas rêgras dos itens 4.10 e 4.11

c) Releváncla e pentinêncla dos resultadog apresentados

b) CLareza, concisão e objetividade dos textos; 7,øø

Notailáxine:øa15
ø: não atende

1 a 3: atende ûuito pouco

4 e 6: etende pouco

7 a 9: atende medienãmente

10 a 13: âtende bem

14 a 15: etende coû
e¡celênci.a

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevâncie e pertinência dos ltens apresentados com a
atuação do ór8ão considerado no exercÍclo c¡lativo.

6,øø

7 a 8: atende beñ
9 a 1ø: etende com

4 a 6: atende medianemente

llotâlláxima:0a10
ø: não atende

1â1 ¡têñdênñ".^
e) Lógica e clârêza de exposlção;

b) Relevância e pêrtlnêncla dos ltens apresentados com a
atuação do órgão descrito no exercicio cr1ãtivo

6,øø

9 â 1ø: etêndê con

4 â 6i atende medianamente
7 a 8: atende bêû

NotaMáxinã:øa1A
0: não atende

1 a fi etende Douco

a) Lóglca e c¡.a¡eza de exposição;

d) Agilidade e eflcáclâ dâs nêdidãs âdotedes.

c) Relevância dos rêsultados âpresentâdos;

b) Conslstênclâ des releções de ceusa ê efeito eñtre desãflo
dee 3,øø

ñoteüáxlilâ:øã5

ø: não etende
1 a 2: atende pouco

3 e 4i atende ben

5: ãtende con excelência

a) Lóglca e clereza de exposlçãoj

d) Agilldade e eflcáclâ dâs nedidas edotedas.

c) Relevância dos resultados apresêntãdo9;

b) Consistênclâ dâs releções de causa e efelto entre
desefio e propostâ de solução apresentade.; 3,øø

Notailáxlmã:øas

ø: não atêndê
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende beû

5: atende con excelência

e clareze de exposição;

d) Agtlldade e eficácia dãs nedidas adotâdas.

Relevância dos resultados

de
dãs relaçðes de causa e efeito entre

7

Notâiláxime: aela

O: não atende
1 â 3: âtênde pouco

4 e 6: ãtendê nêdiânämentê

7 a 8: atende ben
9 a 10¡ etende com

excêlêncla

a) Lóglcâ e clâreza de erposição;

c) Relevâncla dor resultadog apresentedos.

b) Consistência das relaçðes de caugâ e efeito entre
dêgaflo e proposta de solução apresentðdâ;

7,øø

Notâiláxioa:øa10

ø: não atende
1 a J: etendê pouco

4 a 6r atende nedlanaûente

7 â 8: âtênde bem

9 â 1ø: etendê com

excelência

ã) Lógica e clârezâ de exposlção;
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LICITANTE; FULLFRAMÊ COI4UNICAçÃO & NEGÓCIOS LTDA

MEMERO DA CO¡IISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO

4ø,3L
ÍOTAL OE

Ass

1,3LNoteMáxlmã:øâ5CáIculo arltlmétlco con base nes regrãs dos ltens 4.1ø ê 4.11

c) RelevâncÍe e pentlnêncla dos resultados âprêsentados.

b) Clareza, concisão e objetlvldade dos textos; 8,øø

Notalláxiñã:Oe15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: âtende medianãnente

10 a 13: atende bem

14 â 15: atêndê côm

excelê¡cia

a) Lógica e clareze de exposl.ção;

b) Relevâncie e pe¡tinênclâ dos itens apresentêdos com e
atuação do órgão considerado no exercício criativo.

5,øø4 â 6r atende medianânente

7 ã 8: âtende bem

9 a 10: atende con

Notalláxlna:9a10
ø: não atende

1 â t. âiêñdÞ ñ^¡.ô
a) Lóglca e clârezâ de exposlção;

b) Relevâncla e pertinêncie dos ltens apresentados com a
âtuação do órgão descrlto ño exerclcio crlatlvo

6,øø

9 a 1ø: atende com

4 e 6: atende nedlanaftente
7 a 8: atende bêm

Notafiáxlma:0a1ø
O¡ não atende

1 ã 3: âtende oouco

e) Lóglca e clarezâ dê êxposição;

d) Agllidade e eficáclâ das nedidas adotâdâs

c) Relevåncta dos resuLtados âpresentedos;

b) Consistência das relações de câusa e efeito entre de9âfio
de 1,øø

Nota¡láxlna:øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

S: atende com êxcelên¿lã

a) Lótice e clareza de exposiçãoi

d) Agilldâde e eflcáciâ das medldas adotadâs.

c) Relevância dos aesuLtados àpresentadosj

b) Conslstência das releções de causã e efeito entrê
desafio e proposta de solução epresentâda; 3,øø

Notalláxlma:øa5

a: não atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5i âtênde con excelênc1â

e clareze de exposlção;

d) Agilidedê e eficácla das medldâs adotadas

Relevånciã dos rêsúltadoç

b) Consistência das retações de causa e efelto entre
dedesaflo e

6,øø

NotaHáxlûe: øð1ø
ø: não âtende

1 e 3: atende pouco

4 â 6: atende mediananentê

7 â 8: etende bem

9 a 1ø: âtende com

a) Lóglca ê clareze de exposição;

c) Relevâncla dos ¡esultâdos apresentados

b) consistêncla das relações de causa e efelto entre
desâfio e p¡oposte de solução apresentedej

6,øø

l{otailáxtñã:ôa1ø

ø: não etende
1 a 3: atende pouco

4 ã 6: atende medianamente

7 a 8: atende bêm

9 a 10: atende cofr
excêlencie

a) Lóg1câ e clarezã de exposição;
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45,9ø
LICIÍANÍE: IN PRESS ASS. IMPRENSA COIiI. ESTR. LIDA.

MEIVIBRO DA COI4ISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAU]O

4,9øNotaMáxioa:øasCálculo aritimético com bãse nãs regras dos Ítens 4.1ø e 4.11

c) Rel.evância e pertinêncÍe dos resultâdos apresentados,

b) Clanezã, conclsão e objetividade dos textosj 9,øø

Notal'láxlûâ: øe15
ør não atende

1 a :i atende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 e 9: ðtende iledianamente

1ø e 13: atende ber

14 a 15: atênde con
excelênciâ

e) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relevânclâ e pertinêncÍa dos itens apresentados coil a
atueção do órgão considerado no exercício cri.ati.vo.

6,øø4 a 6: âtende medianãmente

7 e 8: atênde bên
9 a 1ø: etende con

[otât'láxlña:0a1ø
ø: não at€ndê

1 â l. âtêñdê ñô'r.ô

a) Lógica e clereza de exposlção;

b) Relevåncia e pertlnência dos ltens apresentados com e
etuação do órgão descrito no exercÍci.o crlatlvo

6,øø

Notailáxlma:0â10
ø: não atende

1 â 3: atende Douco

4 a 6l atende ûediananente
7 a 8: atende bem

9 e 1ø: atende con

a) Lógica e clareze de exposição;

d) Agllidâde e eficácla das nedidas âdotadas,

c) Rêlevâncla dos resultedos âpresentâdosj

b) consi.stênc1a das relações de cause e efelto entre desâflo
de soluçãoe 4,øø

Notailáxlña:øâ5

øi não âtende
1 a 2r etende pouco

3 a 4: ¿tende ben

5: àtende con excelêncla

a) Lóglca e clãrezâ de exposição;

d) Agilid¿de e eficácie das medidâs âdotädâs.

c) ReLêvånc1â dog regultedos ãp¡esentados;

b) consistêncla das relações de causa e efeito entre
desaflo e p¡oposte de solução apresentâda; 3,øø

lotel4áxi[a:øa5
ø: não atende

1 a 2: ãtende pouco

3 e 4: âtêndê bêm

S: ãtende con excelênc1ã

a) Lógica e clareza de êxposição;

d) Agilldade e eficácia das nedides adotadas.

c) Relevância dos resultados

b) Conslstêncla das rêlações de câusa ê efelto entre
dedesefio e

6,øø

Notafláxlña¡ ø¿10

ø: não åtênde
1 e 3i atende pouco

4 a 6: etende mediananente

7 a 8: âtende ben
9 a 10: atende com

a) Lógice e clareza de exposiçãoi

c) Relevåncla dos resultedos apresentâdos,

b) Conslstência dâs releções de causa e efeito entrê
desãfio e proposta de solução epresentada;

7,øø

ilotailáxlñe:Oå10

ø: não âtende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende medienamente

7 e 8: atendê beil
9 a 1ø: ãtende con

êxcelênciã

â) Lógicâ e clareza de exposição;

rri rlì.ìi,);i,,\ì iJ ìì::rl,Ì,r:ìr\, r,ì.ìiÌi i . ir i,:, ì.,., ,r.r,ìì.;.1
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37,4L
LICIIANIÊ: PARINERS COMUNICAçÃO INÍEGRAOA LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO

TOTAL DE

Ass. :

4,4LNotel{áxlme:øa5Cálculo aritimético con basê nas reEras dos itens 4.10 e 4.11

c) RelevâncÍa e pe¡tinência dos resultados apresentados

b) Clarêza, conclsão e objetividede dos textosj 6,øø

Noteðáxlnâ:4a15
ø: não atende

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: etende pouco

7 a 9l âtende medianemente

1ø e 13: etende bem

14 â 15: ãtênde côm

excelênc1â

a) Lógica ê clareza de exposiçåo;

b) Relevånciâ e pertinênci.a dos itens apresentados com e
etuação do ó¡gão considerado no exercicio c¡latlvo.

6,øø4 a 6l atende ûediananente

7 â 8: atêndê bem

9 à 10: etende con

Notâüáxlnâ:¿e1ø
ø: ¡ão ãtende

1 â 1. âìêñdê ññÍ.ñ
a) Lógice e clarêza de exposlção;

b) RêIevância e pertlnêncla dos ltens aprêsentados con â
atuação do órgão descrito no exe¡cÍclo criâtlvo

s,øø

9 e 10: atende con

4 e 6: atende ûedlanamente
7 a 8: etende ben

ø: não ãtende
1 â l: atende Douco

a) Ló8icã e clereza de expo91ção;

d) Agilidede e eflcácia das nedldâs âdotedas

c) Rêlevância dos resultados apresentados;

b) Conslstêncla das ¡êlações de ceuse e efeito entre desafio
e de 3,øø

ilotaüáxinaiøâ5

0i não atende
1 a 2: etende pouco

3 â 4: atende ben

5: atende com excelêncla

â) Lóglca e clãrezâ de exposição;

d) Agilidade e eficácia dâs medldâs adotades

c) Relevånciâ dos resultados apresentados;

b) Consi.stênclâ das ¡êlâçðes de câusâ e efelto entre
desafio e proposte de solução ãpresentadâ; 3,øø

iloteüáxlme¡0as

ø: não âtende
1 â 2: etende pouco

3 a 4: âtende bem

5: atende com exce¡ência

a) Lóglca e clârezâ de êxposlção;

d) Agj.Udade e eflcáciâ das medidas edotadas,

Relevância dos resultados

desefio e
b) Conslstêncla dag relações de ceusa e efelto entre

dê
5,øø

l'¡otâtláxlúa: øâ10
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: âtende medianamente

7 a 8: âtende bem

9 a 10: atendê com

a) Lóglca e clare¿a de exposlção;

c) Relevânclâ dos resultedos apresentados

b) Conslstênciå das relações de causa e efelto entre
desaflo e p¡opostâ de solúção apresentadaj

5,øø

Nota¡láxlma:øâ10

0: não ateñde
1 a 3: atende pouco

a 6: âtende ñedianementê

7 a 8: atende ben
9 â 1ø: atende com

excelênciâ

a) Lógica e clareza de exposlção;
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44,66
LICITANTÊ: PRIDEA COITIUNICAçÂO LTDA.

I'IEMBRO DA COMISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO

TOTAL DE

Ass.:

4,66Nota¡láxima:oesCál.cu1o aritimético com base nas regras dos itens 4.10 e 4.11

c) Rel.evâncla e pertinência dos nesultâdos aprêsentado9,

b) Clareze, conclsão e objetividade dos textos; 9,øø

Notð¡r¡láxima:øã15
o: não âtende

1 â l: atende nuito pouco

4 a 6: âtê¡de pouco

7 a 9: etende medlanâmente

1ø a 13: atende bem

14 a 15: atende coû
excelênciâ

e) Lógica e clarezå de exposlção;

b) Relevâncla e pertinência dos itens apresentadog com à
atuação do órgão considerado no exencÍcio criâtlvo.

6,øø4 a 6: etende medlanaûente

7 a 8r etende bem

9 â 1ø: atênde com

Nota¡{áxina:øa10
ø: não atende

1 ã l. ¡f.nda ñ^r.^

a) Lógica e cla¡eze de exposlção;

b) Relevåncia e pertlnêncie dos itens apresentàdos com e
etueção do órgão descrito no exercÍcio criatlvo

9 a 1ø: atende coû
excê1êncl.a

4 â 6: atende mediânanente
7 a 8l âtende bem

Noteiláxfna:0a10
ø: não atende

1 e 3: atendê oouco

ã) Lóglca e clâreza de exposlção;

d) Agtlldade e eficácie das medldãs adotadâs

c) Relevânc1ã dos resuttados apresentados;

b) consistência das relações de câusa e efeito entre desaflo
3,øø

l'¡otaMáximaiøã5

ø: não atendê
1 â 2: âtende pouco

3 a 4: atendè bem

atende com excelêncfa

å) Lóglca e clarêza de exposição;

d) Agtlidâde e eficácia des medidas âdotadas

c) Relevâncla dos rêsultâdos epresentados;

b) Consistência das relações de câusa ê efeito entre
desaflo e proposta de solução apresentadaj 3,øø

Notâl¡láxlmã: øe5

ø: não etende
1 a 2: atendê pouco

3 a 4i ãtende beû

5: ãtende com excelência

e) Lóglca e clareza de exposiçãoi

d) Agilidade e êflcác1a das ûêdidas adotadas

Relevância dos resultedos
desâfio e
b) Consistêncla dâs relações de ceusa e efelto entre

5,øø

Nota¡{áxinã:0â10

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atendê medianemente

7 a 8: atende beñ
9 e 1O: etende con

å) Lógice e clareza de exposlção;

c) Relevåncla dos rêsultados epresentados.

b) Consistêncla dâs relâçðes de causa e efei.to ent¡e
deseflo e proposta de sol.ução apresentade;

7,øø

Notailáxi.ma: øa1ø

0: nåo atende
1 a 3: atende pouco

a 6: atende nediânamente

7 â 8: atende bem

9 a 1ø: âtênde com

excelência

â) Ló8icâ e clareze de exposição;
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LICITANTE: VFR SERVIçOS DË COMUNICAçÃO EIRELI

MEMBRO DA CO¡IISSÃO: HÉLIA FIGUEIREDO DE ARAUJO

TOTAL DE

Ass.

4,4rNotaMáxiñâ:øâ5CáIculo ârit1métlco con base nes negres dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevânciâ e pertlnênc1â dos resultâdor apresentados

b) Clarezã, concisão e objetl.vj.däde dos textosj 9,øø

NotaMáx1ñâ:øe15
ø: não âtende

1 a 3i ateñde muito pouco

4 ã 6: atende pouco

7 e 9: atende medlanamente

1ø a 13r âtende bem

14 a 15: atende com

excelênc1a

a) Lóg1câ e clareze de exporlção;

b) Relevâncie e pertlnêncla dos itens epresêntados com a
atuação do órgão consideredo no exerclcio c¡iatívo.

6,øø4 a 6: atende fredlanàmente

7 a 8l atende bef,
9 a 1ø: atende com

Notat'láxira:0e10
ø: não ãtende

1 ã r. âtÞndê ññr¡.^

e) Lógica e clârezã de exposiçãoj

b) Releváncia e pe¡tlnência dos itens ap¡esêntados com â
atuação do órgão descrlto no êxerclcio criativo

6,øø

9 â 1ø: atende coû

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

Noteiláxinã:Oâ16
ø: não etende

1 e 3: etende Douco

a) Lógica e clareza de exposição;

d) Agilidade e êflcác1â das nedidâs adotadas

c) Relevâncie dos resultados âp¡esentedos;

b) Conslstêñclâ das relações de causa e efelto entre desâflo
dee 3,øø

Notãl4áxina:0â5

øi não atende
1 a 2: atende pouco

3 ã 4: âtende beñ

5: atende com excelênclâ

a) LógIcâ e clereza de exposlção;

d) Atilfdade e eflcácla dâs medidas adotadas

c) Relêvå¡cie dos resultados âpresentados;

b) Co¡sistênclâ dâs releções de causa e efeito entre
degâfio e proposta de solução apresentãdã; 4,øø

Notâliláxlma:0a5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4i atende bem

5: atende com excelêncla

e cláreza de exposiçãoj

d) Aglltdådê e eficácia das ßedidas adotadãs

Relevâ¡cla dos resultâdogc

b) Consistêñcia das relaçôes de cäugâ e efeito entre
dedesaflo e

6,øø

Notafiáxlmâ: øa10

øi não atende
1 ã 3: atende pouco

4 a 6: âtende mêdlananente

7 e 8i âtendê bêm

9 e 10: atende con

a) Lóg1ca e clarezâ de exposição;

c) Relevâncla dos resultados apresentedos

b) Coñsistência das relaçõer de cause e efeito entre
desafio e proposta de soluçáo âpreseñtâda.;

7,øø

Notafiáxlna:øe10

ø: não âtênde
1 a 3: atende pouco

4 a 6: atende medienemente

7 â 8: etende bem

9 a 10: âtende com

excelência

a) Lógica e clarê¿â de exposlção;


