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LICITANTE: AGÊNCIA FR DE COMUNICAçÂO LTDA.

IVIÊMBRO OA COI'IISSÃO: ]OSEANE GONçALVES ,.hgcu,',f"*d"t>
ÍOTAL DE PONTÕS:

Ass

5,øøNotalláxima:øa5Cálculo aritimético com base nas reEras dos itens 4,1ø e 4.11

c) ReLevâncla e pertlnêncla dos regultados apresentados.

b) Clareza, concisão e objêtividade dos textos; 6,øø

NotaMáxlna:0â15
ø: não atende

1 â l: atende multo pouco

4 â 6: atende pouco

7 e 9: atende nedlanâûente

1ø â 1l: atende bem

14 a 15: atendê com

.excelência

â) Lógica e clareze de exposlção;

b) Relevânc1a e pe¡tinêncla dos ltens apresentados com a
atuação do órgão considenedo no exerclclo cri.atlvo.

7,øø4 a 6r etende nediananente

7 a 8: etende ben
9 â 1A: atendÊ .om

l{otal'láxlnâ:øa1ø
ø: não atendê

1 ã 1. ¡fondÞ ñô¡r.^

a) Lóglca e clareza de exposição;

b) Relêvâncla e pe¡tinência dos itens epresentados com a
etuação do órgão descrito no exercfclo crlâtlvo

a,øø4a

9 a 1ø: atende com
excelenclã

Notaüáxlna:0a10
ø: não atênde

1 e 3: etende Douco

6: atende mediananente
7 â 8i âtandê bêm

a) Lóglca e cLârezå de exposição;

e eflcácia das medidas adotadas.d)

c) Relevância dos ¡êsultados ãpresentâdosi

b) Consistêncie das relações dê causa e efeito entre desafio
dêe 4,øø

Notailáx1fra:0â5

ør não atênde
1 a 2: atende pouco

3 a 4: ãtende bem

5: atendê con excelência

a) Lógicâ e clarezâ de exposlçãoj

d) Agitldade ê eficácia dâs ßedidas adotades

c) Relevåncta dos resultados âpresentados;

b) conslstêncie dâs relações de causa e efelto êntre
desafio ê p¡opogta de solução epresentede; 4,øø

Noteltáxlma:0a5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atendê bem

5: atêndê con excelêncle

e clareza de

d) Agilidade e eflcácla das ûedidas âdotadâs

Relevåncia dos resultados

de
caú54 e efelto¡elaçðês dedas entre

7,øø

ø: não atende
1 e 3: atende pouco

4 a 6: atende nedienamente

7 å 8: ãtendê bÊm

9 e 1ø¡ atende con

Notat'¡láxime:0a1øe) Lógice e clereze de exposlçãoi

c) Relevâncla dos resultados apresentedos.

b) consistênclã das rêlâções de causa e efeito entre
desafl.o e proposta de sol.ução apresentâda;

7,øø

NotãHáxlnâ:øa10

a: nåo âtende
1 e 3: atende pouco

4 â 6: atende medlenemente

7 e 8: etende ben
9 a 1ø: atende con

excelênc1â

a) Lóglca e clareza de exposiçãoj
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TOTAL DE PONTOS:

36,4L
LICITANTE: APEX COùIUNICAçÃO ESÍRAÍÉGICA LTDA

IVIEMBRO DA COMISSÃO: JOSEANE GONçALVES . åqq/,^,.¡ø'rrçl.tØ

L,4LNotafláxlma:øâ5Cálcu1o erltiméti.co com bâse nas regras dos itens 4.1ø e 4,11

c) Relevância e pertinência dos ¡esultados apresentados.

b) Clareza, conclsão e objeti.vidade dos textos; 6,øø

Notal{áximatøa15
ø: não ateñde

1 a l: âtende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atendê medianamente

1ø e 13: etende ben

14 ä 15: atende com

excelênc1ã

a) Lóglcä e clarêza de exposiçãoj

b) Relevância e pertinêncla dos ltens apresentados com e
etuação do órgão conslderado no exercÍclo crtatlvo.

6,øø4 a 6: ate¡de nedianamente

Notâláxiñe:øa10
ø: não atende

1 â ?. âiandê ñôr¡.^

7 e 8: atende beñ
9 a 1øt etende com

a) Lóglca e clareza de êxpo9ição;

b) Relevâncie e pertlnêncla dos ltens âpresentados com a
ãtuâção do órEão descrito no exercÍclo criativo

6,øø

NotaHáxlnâ:0e1ø
ø: não atende

1 ã 3: âtende Douco

4 e 6: atende medLânamente
7 a 8: etende bem

9 e 1ø: atende con

a) Lógica e clãreza de exposição;

d) Agilidade e eflcácla das nedldãs adotedes,

c) Relevância dos ¡esultados apresentados;

b) Co¡sistência dâs rêlações de causa e êfelto ent¡e desafio
deê 3,øø

Notâiláx1ûâ:øâs

0: não âtendê
1 a 2: etende pouco

3 a 4: âtende beñ

5: etende com excelência

a) Lóglcâ ê clareze de exposlção;

d) Atilldede e eficácla dâs medldâs âdotâdas.

c) Rêlevånciâ dos resultados apresentadosi

b) Conslstêncla dâs relâções dê causa e efelto entrê
desafio e proposta de solução apresentadâj 3,øø

NotaËáx1na:0a5

9: não atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: âtende bem

5: atende com excelênclå

a) Lógicâ e clareza de

d) Agllidade e êflcácia des medidas adotadâs.

Relevåncia dos resultados

b) Conslstência das relações de causa e efeito entre
dedesaflo e

6,øø

7 a 8: âtende bem

9 a 10r atendê con

ilotâi'láxlma: øa10
ø: não âtende

1 a 3: atende pouco

e) Lógica e clareza de exposição;

c) Relevânc1â dos resultados ãpresentâdos,

b) Conslstência das rêleções de causa e êfêlto entre
desâf1o e proposta de solução epresentada;

s,øø

¡lotalláxtñâ: øa1ø

ø: não etêndê
1 a f: atende pouco

a 6: âtende medienenente

7 e 8¡ atende ben
9 a 1ø: etende com

excê1ência

a) Lógica e clareza de exposlção;
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48,41
LICITANTE: ATTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA

|4EMBRO DA COmISSÃO: JOSËANE GONçALVES o.'.' åstO¡U,, G'lcaf ,l¡T
IOTAL DE PONTOS:

4,41Notãiláxinâ:øâ5Cálculo ârltltético com base nes regrâs dos ite¡s 4,10 e 4.11

c) Relevâncie e pertlnência dos resultados apresentados.

b) Clareza, concição e objetividade dos textos; Lø,øø

NoteMáxima:0a15
0i rão atende

1 â 3: atende muito pouco

4 a 6: etende pouco

7 a 9r atende medianamente

1ø a 13: âtende ben

14 a 15: etende com

êxcê1ênc1â

a) Lógica e clereze de exposlção;

b) Relevâncla e pertlnência dos itens apresentãdos com a
atuâção do órgão consi.derado no êxerclcio cr1âtivo.

7 ,øø

7 e 8: âteñdê bêm

4 a 6: âtende medianamente

t¡otefiáxlma:0a10
ø: não etende

I â l. âtañ¡a ñ^¡¡.^

a) Lóg1ca e clâreza de exposição;

b) Releváncla e pertlnêncla dos itens ap¡esentados con a
atuação do órgão descrtto no exêrcicio criâti.vo

6,øø

excelêncle

4 a 6: atende ilediânâmente
7 e 8: âtende bem

Not¿lláxireiøa1ø
ø: não atende

1 â l: atÊndÊ Doucô

a) Lógica e clareza de exposição;

d) Agutdade e eficácia das medldas adotadas.

c) Relevâncla dos resultados apresentados;

b) Consigtêncie das relaçôes de cauga e efêlto entre deseflo
de solução 3,øø

Notal.lárlña:øa5

ø: não ât€ndê
1 a 2: atende pouco

I e 4: atende bem

5: atende con excelência

â) Lógicã e clareza de exposlção.;

d) Agllldade e eficácia dãs nedldes ðdotadas

c) Relevåncia dos resultâdos apregêntedos;

b) Consistência dãs relações de causa e efelto entre
desafio e propostâ de solução epresentedã; 4,øø

NotaÍáxlma:0â9

øi não atênde
1 a 2: atende pouco

3 a 4: etende bem

5: atende con excelêncla

â) Lógica e clareza de exposição;

d) Agilidede e eficácla dâs medldas âdotadas

Rel.evåncla dos resultados

b) consistência das relaçõês de câu9â e efêito entre
de

7,øø

NotaIáxlna: øa1ø
0: não etende

1 a 3: atende pouco

4 e 6: atende nedtananente

7 a 8: atende bem
9 ã 1¿: ãtênde coñ

a) Lóg1ca ê clereza de exposlção;

c) Relevåncia dos rêgultados epresentados

b) consistência das relâções de câuse e êfeito entre
desafio e proposta de solução apresentãda;

7,øø

ilotaüáxlna:øa10

ø: não etende
1 a 3: atende pouco

4 â 6: atende medianãmentê

7 a 8: atende bêm

9 e 10: atende com

êxcelência

a) Lóglcâ e clereze de exposlção;
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ÍOIAL DE PONTOS

69,L4

4,74Notâiiáxinâ:0â5cálculo eritÍmético con bese nes regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevância e pertinência dos resultados apresentâdos

b) clâreza, concisão e objetlvldade dos textosj LS,øø

o: não atende

1 e 3: atende muito pouco

4 e 6: etende pouco

7 a 9: ate¡de medianämente

1ø a 13: âtende ben

14 â 15: atêndê côm

excelêncle

a) Lógtcã e clareza de exposlção;

b) Relevância e pertinência dos itens aprêsentados com a
atuâção do órgão considerðdo no exercfcio cr1ãtlvo,

Lø,øø4 e 6: âtênd€ mÞdianåmente

7 a 8: âtendê ben
9 a 1ø: atende com

Notal,fáxlma:øa1ø
ø: não âtêndê

1 â 1' ãtêñdê ññr,.ñ

a) LógÍca e clareza de exposição;

b) Relevâncle e pertlnênclã dos itens epresentedos com ã
âtuação do órgão descrlto no exercício crlativo

rø,øø

Notaüáxima:9e1ø
0¡ não atende

1 e 3: etende Douco

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

9 a 1ø: atende coñ

e) Lógice e clereze de exposição;

d) Agllidade e eficácla dãs nedldas adotadas.

c) Relevâncie dos resultados apresentedos;

b) congistência dâs relaçðes de cãusa e efeito entre desaflo
de 5,øø

Notãt{áxiûe:øas
ø: não atende

1 a 2i atende pouco

3 a 4: atende ben

5: atendê com excêlêncla

a) Lóglca e clereza de exposição;

d) Âgiudâde e eflcácia das medldas ådotadas

c) Relevâncie dos resultedos apresentedos.;

b) co¡slstênclâ dâs relações de cãusa e efetto entre
desaflo e proposta de solução apresentada; 5,øø

Nota¡'l¡xlñâ:0â5

0: não âtende
1 a 2: atende pouco

I a 4: atende ben

âtende cofi êxceÌênclâ

â) Lótica e clareza de exposição;

d) Agilldade e eficáciâ dâs nedldâs âdotadâs.

Rêlêvåncia dos resultados

dêsâflô ê
b) conslstência des releções de câúsa e efêito ent.e

de
Lø,øø

ø¡ não atende
1 â l: atende pouco

4 a 6: atende medianarente

7 a 8: atende bem

9 a 10: âtende com

Nota¡{áxina: øa1øa) LóBicå ê clarezâ de exposlção;

c) Relevância dos ¡esultados apresentados

b) Consistênciã das relações de ceuse e efeito entre
dêsafio e proposte de solução apresentâda;

tø,øø

excêIêncle

Notåüáxlna:øa1ø

ø: nâo atende
1 e 3: etende pouco

â 6: ãtende medianamente

7 a 8: âtend€ ben

â) Lóglcã ê clâ¡ezâ dê exposfção;
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58,42
LICIIANTE: CDI COÍ{UNICAçÃO CORPORATIVA LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: ]OSEANE GONçALVES

fOTAL DE PONTOS

Ass. ;

4,42NotaMáxlilâ:øasCálcuLo ârltifrético com base nas regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevância e pertlnência dos resultados apresentados.

b) Clarezâ, concisão e objetividade do! textos; 12,øø

Notãqáxina:øã15
0: nåo atende

1 a 3: etende muito pouco

4 a 6: etênde pouco

7 â 9: atêndê mêdianemêntê

10 â 13: ãtênde bêm

14 e 15: etende com

êxcêlênciâ

a) Lógice e clereze de exposi.ção;

b) Relevância e pertlnência dos ltens âp¡egentados com â

atueção do órgão considerado no exercfclo crlativo.

a,øø

7 â 8: atende ben
9 a 10: atende coû

Notafiáxlmâ:0a1ø
ø: não atende

I â 1. âTêñdé ñõ'r.^

4 a 6: atende medianemente

a) Lóglcâ e clarezâ de exposição;

b) Relevånclâ e pentinêncla dos itens apresentedos com e
etueção do órgão descrr.to no exercfclo crlatlvo

a,øø4a

Nota¡láxlna:0a1ø
0: não atênde

1 a 3: atendè Douco

6: âtênde medlânâmêntÊ
7 a 8: atende befr

9 å 1ø: etendê com

a) Lóg1ca e clarê¿â dê exposiçãoj

d) Agilldade e êficácla dãs ûedidas edotadas.

c) Rêlevåncia dos resuLtados âpresêntados;

b) Consistêncie das relações de causa e efelto entre desaflo
dêe 5,øø

Notã¡¡láxfna:0a5

ø: não atende
1 a 2: âtendê pouco

I a 4: atendê beù

5: etende cor êxcelêñcla

a) Lógica e clareza de exposLção;

d) Agtudâde ê eficácla das nedidas adotedas

c) Relevâncla dos resultados âpresentados;

b) Consistência das relações de causâ e efeito entre
desaflo e proposta de solução âpresentãda; 5,øø

Nota l1áx1ñ¿:0 a 5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atende bem

5i ãtende con excêlênciâ

e clareza de exposlção;

d) Agllidade e eficácla das fiedldas adotadas.

Relêvância dos resultadosc

desefio e
b) conslstêncla das relaçõês de câusa e efê1to entre

de
4,6ø

Notaüáxlmâ:0a1ø
ør não atende

1 â J: atende pouco

4 a 6: atende ûediâñanente
7 å 8: etende bem

e) Lógica e clereza de exposição;

c) Relevância dos rêsultâdos apresentados

b) Consistêncta das ¡e1ãçõe9 de cause e efeito entre
desafio e proposta de solução ap¡eseñtada;

a,øø

bteiláxina:øa1ø

7 â 8: âtênde bêm

9 a 1ø: atende com

excelênciâ

ø: não atende
1 e 3: etende pouco

4 â 6: etende nedlânânente

e) Lóglca e clereza de exposlção;
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TOTAL DE PONTOS:

46,59
LTCITANTE: CDN COÍ{UNICAçÃO CORPORATIVA LTDA

I4EMBRO DA COMISSÂO: JOSEANE GONçALVES -"L^uø^t¿M,c+w,

4,59Notâlláximà:øa5Cálculo aritimético com bese nãs regras do9 itens 4.1ø e 4.11

c) Relevância e pertinência dos resultados âpnesentados

b) Clareze, conclsão ê objetivldade dos textos;
7 ,øø

NotaHáxlnâ:øa15
ø: não atende

1 e 3: atende ruito pouco

4 ã 6: ãtendê pouco

7 a 9: atende [edlanâfrente

10 a 13: atende bem

14 a 15: atênde coû
excêlênciâ

a) Lógica e clareza dê exposlção;

b) Relevânclã ê pertinêncie dos itens apresentados con â
atuação do órgão conslderâdo no exercÍcio crlativo,

7,øø4 e 6: etende medlananente

7 a 8l etende bem

9 â 1ø: âtende con

Notal4áxiúã:øa1ø
ø: não atende

I . l. ¡tôñdo ñ^r.^

a) Lógica e clareze de exposição;

b) Relevância e pertlnêncla dos itens âpresentâdos com e
etuação do órgão degcrito no exerciclo c¡iativo,

7,øø

9 a 10: etende com

excelênclâ

4 a 6: etende medianamente
7 â 8: âtende bem

Notaltáxfma:øâ1ø
ø: não âtendê

1 e 3i âtende oouco

a) Lóglca e clereze de exposlçãoj

d) Agilidede e eflcácia dãs medidãs âdotadas

c) Relevânciå dos resultados apresentados;

b) Consistênciâ dâs relâções de causa e efelto entre desaflo
4,øø

ø: não atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: âtênde bem

5: ate¡dè com excelêncla

a) Lóglca e clâ¡ezâ de exposlção;

d) A8111dede e eficácia das medldâs adotedas

c) Relêvâñc1â dos resultados apresentados.;

b) Conslstência das re1âções de ceuse e efeito entre
dêgâfio e proposta de solução apresentâdâ; 3,øø

Nota ¡'¡láxima, ø a 5

O: não atende
1 ã 2i âtênde pouco

3 a 4: atende ben

5: âtende com êxcelência

a) Lógica e clareza de exposlção;

d) Agllidadê e êficácla das medidas adotadas,

Relevâncla dos resultados âpresentedos;

b) Conslgtênciâ d¿s relações de causa e efelto entre
soluçåo

7,øø

Notâi.îáxinei øa1ø
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 â 6: atende mediananente

7 â g: ãtêndê bêm

9 e 10: etende coñ

e) Lóglca e clareza dê êrposição;

c) Relevância dos resultados âpresentâdog

b) Consistêncie das relãçðes de causâ ê efelto entre
derâflo e proposta de solução apresentada;

7

Notâl'láxina¡0a1ø

0: não ätende
t ã 3: atende pouco

4 a 6: atendê nedianamente

7 a 8: atende ben
9 a 1ø: åtende com

êxcelênciâ

e) Lógicã e clareza de êxposição;
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LICITANTEI FULLFRAI'IÊ COMUNICAçÃO & NEGÓCIOS LIDA

MEMBRO DA COI4ISSÃO: JOSEANE GONçALVES o,,., Jory@nco'l¿¿

tml@m
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TOTAL DE PONÍOS:

M.3L

3,37Notâlláxif,a:øa5Cálcu1o arLti.rético com base nas regres dos ltens 4.10 e 4.11

c) Relevância e pertlnênciâ dos resultados âpresentados

b) Clareza, concisão e obJetlvidade dos textos; 9,øø

NotaMáxlna:øa15
ø: não etende

1 a 3: atende frulto pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende medienanente

1ø a 13: âtende bem

14 â 15: atende con
excelência

¿) Lógica e clâreze de exposição;

b) Relevâncie e pertlnêncla dos it€ns apresentedos com a
atuação do órgão considerâdo no êxercfclo criativo.

6,øø

1 â l' ¡f.ñdê nñ¡'.^

4 a 6: atende mediãnenente

7 â 8: atÊndÊ bÊm

Notãüáxlma:øa1ø
ø: não atendea) Lógica ê clâ¡êzâ de exposição;

b) Relevância e pertlnê¡ciâ dos itens epresentados com a
âtuação do órgão descrlto no exercício criativo

7,øø

excelênciå

4 a 6: atênde medianamente
7 e 8l ãtênde beñ

Notailáxlma:øa1ø
ø: não atende

1 a 3: etêndê Dôu.ô

e) Lógica e clareza de exposlção.;

d) Agiudade e eflcácia dàs nedides adotadas.

c) Relevâncla dos ¡esultados ap¡egentados;

b) Conslstência das relações de câusâ e efeito entre desaflo
de solução 3,øø

Notâüáxioa:øa5
O: ñão âtende

1 a 2: âtende pouco

3 e 4: atende bem

5: atende con excelênciâ

a) tóglca e cl.åreza de exposição;

d) Agilldadê e eflcácla das medides adotadas

c) Relevâncla dos resu¡.tados apresentados;

b) Conslstência das releções de causã e efelto entre
desafio e propostâ de solução âpresenteda; 3,øø

¡lotaIáxlnai¿â5
0: não âtende

1 e 2: atende pouco

3 a 4l atende bef,

5: atende com excelêncle

a) Lógica e clereza de exposlçãoi

d) Agllidade e eficácia das medldâs âdotâdas.

Rêlêvânc1a dos rêsultâdos apresentados;

b) Consistência das relações de câugâ e efeito entne
de

7,øø

Ì{otaüáxlma: øa10

øi não ¿tende
1 a 3: atendê pouco

4 a 6: ate¡de nediânâftente
7 e 8: etende ben

9 a 1ø: atende com

a) Lóg1câ e clâreza de exposlção;

c) Relevâ¡cfa dos regultâdos âpresentados

b) Consistência das reÌações de caùse e efeito entre
dêsâflo e proposta de solução âpresentadâ;

6,øø

$otat{áxina:øa10

ø: não atende
1 a 3: ãtende pouco

e 6: etende ûediananentê

7 a 8: ateñde bem

9 e 1ø: atende coñ
excelência

a) Lógl.câ e clârezâ de exposição;
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53,9ø

4,9øNota fláximaCáIcuIo aritiûétlco coû base nãs regras dos ltens 4.1ø e 4.11

c) Relevâncla e pertinêncla dos nesultados epresentados

b) Cla¡eza, concisão e obJetlvldade dos têxtos; Lø,øø

Notâ¡láximã:Oâ15
ø: ¡ão etendê

1 a 3: atende muito pouco

4 a 6: etende pouco

7 a 9i atênde medianâmente

1ø a 13: âtende bem

14 ä 15: etende com

excelêncie

ã) Lógi.ca e clâreza de exposição;

b) Relevância e pertlnência dos itens âpresentados con a
atueção do órgão considerado no exercfclo crlativo.

a,øø

7 a 8i atende bem
9 a 10: atendê com

4 e 6: atende medlananehte

Notâ¡láxima:0a10
ø¡ não ãtende

1 r 1. âiêñd. h^I.^

a) Lógice e clareza dê exposiçãoj

b) Relevâncie ê pertinêncie dos ltens apresentadog con e
atuação do órgão descrito no exercÍcio criâtivo

7 ,øø

9 a 10i ateñde coñ

4 a 6: etende nedlanamênte
7 â 8: etendê bem

NotalláxIúa:0a10
0: não atênde

1 e 3: atende oouco

â) Lógica e clereza de exposlção;

d) Agilidede e eflcácla das medidas âdotadas

c) Relevânciâ dos resultados apresentados;

b) Consistênclâ dâs relações de causa e efelto entre desafj.o
solução s,øø

Notalláxima:0as

ø: não atende
1 a 2¡ atende pouco

3 a 4: atende bem

5i âtende con excelêncle

a) Lógica e clareza de exposlção;

d) Agilidade e eficácla des nedidas adotadas

c) Relevåñcia do5 ¡esultados epresentâdos;

b) consistência dag relações de cãusã e efelto entre
desâfio e proposta de solução ap¡esentâda;

4,øø

Nota¡láxlilå:øa5

0: não atende
1 â 2: atende pouco

3 a 4: etende bem

5: atende con excèlêncla

a) Lógica e clareza de expogição;

d) Agiudade ê eficácla das nêdidas adotâdâs.

Relevância dos resultados

b) Consistência des relaçõês de causa e êfeito entre
de

7 ,øø

l'¡otaliláx1na: Oe10
ø: não etende

1 e 3: atende pouco

4 a 6: atende nedianemente

7 a 8: etende ben
9 a 1ø: âtende con

excelêncle

a) Lóglca e clarezà de exposlção;

c) Relevância dos rêsultados apresentedos.

b) Consistência das relações de causâ ê efeito entre
desaflo ê p¡oposte de solução epresentãda;

a,øø

Notâl'láxiña:0â1ø

ø: nåo atende
1 a 3: âtende pouco

4 ã 6i atende nedianâmente

7 e 8: atende bem

9 a 10: etendê com

excelêncla

e) Lóglca e clarêza de exposição;
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4,41NotaMáxima:øã5CáIculo aritimético com bese nâs regras dor lten9 4.1ø e 4.11

c) Relevância ê pertinência dos resultados apresêntados.

b) Claneza, conc1gão e objetividade dos textosj 6,øø

Notaüáxlma;0a15
ø: não atende

1 e 3: atende ñulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9r etende nediananentê

1ø a 13: atende beû

14 â 15i âtende com

excelência

e) Lógica e clarêza de exposição;

b) Relevânclâ e pertinêncie dos itens apresentâdos com a
etueção do órgão conslderâdo ño exercício cniativo.

6,øø4 a 6: etende nediânaûentê

7 e 8: etende bem

9 â 1A: âtêndê com

Nota¡lá¡lna:0à1ø
ø: não atende

I ¡ ì. ât.ndê ñ^r¡.ô

a) Lógica e clereza de exposlção;

b) Relevåncia e pertinêncla dos ltens âpresentados com e
atuação do órgão descrito no exe¡cicio crlativo

6,øø

9 ã 1ø: atÊndê com

4 a 6: etende medianamentê
7 â 8: atêndê ben

Notailáxima:øa10
0: não âtende

1 e 3i etênde oouco

â) Lógica e clereze de exposlção;

d) agilidade e eflcácla das medfdas âdotadas,

c) Relevâñclâ dos resultados apresentadosj

b) Consistência das relaçðes de cause e efeito entre desâfio
de

l¡otatlá¡iûa:øâ5
ø: não atende

1 â 2: atende pouco

3 a 4: atênde beû

5: âtende com êxcêtêncie

â) Lóglca e cla¡eza de exposi.ção;

d) A8ilidede e eflcáclã das nedldas adotadâs

c) Relevânciâ dos resultados apresentados;

b) Consi.stênc1a dâs ¡êlâções de ceuse e efeito entre
dê9âf1o e proposta de solução apresentadâ;

¡lotel.láXlmarøa5

9: nåo atende
1 â 2: âtende pouco

3 a 4i âtende ben

5: âtende com excelêncie

a) Lóg1ca e c1âre¿â de exposição;

d) Agilidade e eflcácla das medides adotadas.

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

dê

Not¿fiáxlûe: 6a1ø

øi não atende
1 e 3: atende pouco

4 a 6: âtende medienemente

7 a 8i atendê bef,
9 a 1ø: atende com

a) Lógica e clareza dê exposição;

c) Relevância dos resultados ap¡esentâdos

b) Consistência des relações de causa e efelto ênt¡e
desaflo e proposta de solução epresentada;

6,øø

Notailáxlme:øe1ø

ø: não atende
1 a fi atende pouco

4 a 6: atendê nediânamente

7 e 8: atende bem

9 a 10: âtende con
excelênc1â

e) Lógica e cla.êza de exposlção;

.rì,J,;iir') I ri{rl,lri.:r,,),ì;r.t !i ,.i:liì rt,r.jl.i.l;ì.lil:,rrr.:ì)j.r r,'/:, /ir:, I Lr- .Ì1irrr,!,
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4,66Notã MáximãCá1culo â¡Itiilético com base nas regras dos itens 4.1ø ê 4.11

c) Relevâncla e perti¡êncle dos resultados apresentãdos

b) Clareze, concisão e objetividede dos textosj lø,øø

Notâiláx1nã:0â15
ø: não atende

1 â 3: atende nulto pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende nedianaûente

1ø a 1l: ât€ndê bên

14 â 15i atende com
Êx.elêncie

a) Lógice e clereza de exposição;

b) Relevâncla e pertinência dos ltens âpresentedos com a
âtuação do órgão consíderado no exercicl.o c¡1âtivo.

6,øø4 â 6: atende nedianãnentê

7 e 8: etende bem
9 a 1ø: âtêndÊ com

ilotâffáxlñã:øâ1ø
ø: não atende

1 â l. âfÞnda ñôr¡.ô

a) Lóglca e clâreza de exposição;

b) Relevâncla e pertfnêncla dos ltens apresentados con a
etueção do órgão descrlto no exercfcio crlativo

7,øø

9 a 10: atende com

7 a 8: âtende bem

4 e 6: etende

0: não âtende
1 a l: ãtendê oouco

a) lóglca ê clarezâ de exposlção;

d) Agflidade e êflcác1â dâs ûedides edotãdes

c) Relevâncla dos resultados apreseñtâdos;

b) consistência das relações de causa e efelto entre desefio
dÞ 3,øø

Notailáxima:øaS

0: não atende
1 e 2r âtende pouco

3 â 4: âtende bem

5i atende com excelêncie

a) Lógica e clareza de exposlção.;

d) Agtlidâde e eficácia dâs ûedides edotadas

c) Relevâncla dos resultados apresentâdos;

b) Consistencia des relações de causa e êfelto êñtre
dêsaflo e propostâ de solução âpresentada; 4,øø

Noteiláxi,na:0a5

ø: não atende
1 â 2: atendê pouco

3 a 4: âtende beft

5: âtende com excelêncle

a) Lógica e cla¡eza de exposição;

d) Agilidade e eficácIã das nedidas adotadâs

Relevânciâ dos resultadosc

b) Conslstênc1ã das ¡elações dê causâ e efeito e¡tre

6,øø

l,lotâl.láx1ilâ:0e10
ø: não atende

1 e 3: atende pouco

4 â 6: ãtende dedianamente

7 â 8i âtende beû
9 a 1ø: atende com

a) Lógice e clereza de exposlçãoj

c) Relevância dos ¡êsu1tâdo9 âptêsentedos.

b) Consistênciâ das relações de câusa e efeito entre
desaflo e p¡oposta de solução apresentadâi

7,øø

Notaíáx1ñ¿:0â1ø

0: não atendê
1 a fi atende pouco

a 6: âtênde dedianamente

7 e 8r atende ben
9 â 10: etende con

excêlêncla

a) Lóglca e clareza de exposiçãoi

,tl li. j,: I .r, rìri,.Ill rll :),rt,.\ r' ,ì'i,lrr\ ìt.,) l:,1 jil(,ì, i:r r,l,r.i
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4,47Notailáxima:øâ5Cálculo aritimético com bese nâa regras dos Ítens 4.1ø e 4.11

c) Relevåncia e pertinêncÍa dos resultados apresentados

b) Clareza, concj.são ê objetividede dos têxtos; 9,øø

Nota¡1áxlne:øe15
ø: não ât€ndÊ

1 â 3: ateñde muito pouco

4 a 6i àtende pouco

7 e 9: atende mediañamente

1ø a 1l: etende ben

14 â 15: atende com

excelêncla

a) Ló8icâ e clareza de exposiçãoj

b) Relevância e pertÍnêncla dos j.tens apresentedos com a
atuação do órgão considerado no exercfcj.o crlâtivo.

7,øø4 a 6: atende ñediânamente

7 e 8: atende ben
9 a 1ø: atende con

Notâ¡láxina:øa10
0r não atende

1 â ?. âtañ/â ñô¡.^
a) Lóglca e clareza de exposlção;

b) Relevánc1a e pêrtInênclâ dos itens epresentados coû a
atuação do órgão descrito no exêrcfcio criativo .

7,øø

9 e 1ø: atende com

4 a 6¡ atende mediãnemente
7 a 8: atendê ben

ør não atende
1 â 3: atende Douco

a) Lóglca e clareza de exposlção;

d) Agtltdade ê eflcácla dâs nedides adotadas

c) Relevância dos resultados ãpresentados;

b) Consistêncie des relações de câusâ e efeito entre desaflo
de 4,øø

Notâltláxiñe¡øa5

0: não etende
1 a 2: âtendê pouco

3 a 4: etende bên

5: ãtende com ercêlêncla

a) Lógica e cla¡eza de exposlção;

d) Agilfdadê e eflcáci¿ des ñedldas adotâdas

c) Relevâncla dos resultâdos apresentados;

b) Consistência dãs relações de causa ê efeito entre
desaflo e p¡opostâ de solução epresentãda.; 4,øø

ilotâfláximâ:Oã5

ø: não atende
1 e 2i âtende pouco

3 a 4: atende bêm

5: ãtende con excelência

a) Lóglca e cla¡eza de exposlçãoi

d) Agllldade e eficácla dâs nedidas adotadas

Relevânciâ dos resultedos

b) Conslstêncla dãs ¡elações de ceusa e efêito êntre

7,øø

Notaltáxlnã: øâ1ø
0: não atendê

1 â 3: atende pouco

4 a 6: atende ilediânãmente

7 â 8: atende bem

9 â 1ø: etende con

a) Lógice e clareza de exposj.ção;

c) Relêvânclâ dos resultedos apresentados

b) Conslstênc1ã dâs relações de causa e efelto ent¡e
desaflo e proposta de solução epresentada;

a,øø

ø: não atende
1 a 3i ãtende pouco

4 ã 6: atende ûêdiânamente

7 a 8: etende ben
9 â 1ø: atêndê com

excelência

a) Lógi.ca e clareza de exposlção;
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