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LICITANTE: AGÊNCIA FR DE COMUNICAçÃO LIDA.

HEMBRO DA COI'IISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

mþæææ*re

TOTAL DE

Ass.

¡ffi¡affi
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5,øøNotä14áxlma:0a5Cálculo e¡it1nético con bâse nas regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevâncie e pertinêncla dos rêsultädos apresentados

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

Noteiláxima:øa15
ø: não âtende

1 a 3i atende ûuito pouco

4 a 6: âtende pouco

7 e 9r atende medi.anamênte

1ø a 13: ãtende bem

14 â 15: âtende com
€x.Êtên.ie

e) Lógica e clereza de exposição;

b) ReLevânc1ä e pertl.nência dos itens apresentedos com a
etueção do órgão considerado no exe¡cfclo crlativo.

7,øø4 å 6: ãtendê nêdiânãmentê

7 â 8: atende ben
9 a 1ø: etende con

Nota¡láxlma:øâ10
ø: não etende

1 â 1. âiêñlâ ñ^'¡.^
a) Lógice e clâreza de exposlção;

b) Re1evânciã e pertinência dos itens ap¡esentados com a
âtuação do órgão dêscrito no exercício criativo

7,øø

9 â 1ø: etênde con

4 ã 6: âtênde mpdianemêntê
7 a 8i atende ben

ø: não âtende
1 â 3: etende þouco

e) Lógice e clareza de exposlção;

d) Agllidade e eflcác1â dâs ûedldâs adotâdas,

c) Relevå¡cia dos resultados âpreseñtados;

b) Consistêncie das releções de causa e efelto ent¡e desafio
dê 1,øø

Notalláxlmâ:øaS

ø: não âtendê
1 â 2: atende pouco

3 a 4: atende bêm

5: atende com excelênci.e

a) Lóglca e clareza de êxpostção;

d) Agtltdâde ê eflcácia das nedides edotedes.

c) Relevância dos resultados apresêntados;

b) Consistência das rel.açðes de caura e êfeito entrê
desaflo e proposta de solução apresentadaj 3,øø

ìlotâl.láxlmâ:oas

ø: não atende
1 â 2: âtende pouco

3 a 4: atende bem

5: etende com excelência

a) Lóglca e clareza dê exposlçãoj

d) AgiLidâde e eficác1â das nedidas adotadas.

Relevâncie dos resultados

b) Conslstência dâs relações de ceusa e efelto entre

6,øø

Nota¡táxlna: øa1ø

O: não atende
1 a li äteñde pouco

4 a 6: atendê nediânanente

7 e 8: ãtende bem

9 ã 1ø: atende com

a) Lógica e clareza de exposlção;

c) Relevâncie dos resultados apresentados

b) consistência dãs aelações de cãusa e efeito entrê
desâfio e proposta de soluçào epresentadai

7,øø
4

Notâlláxime: øa1ø

7 a 8: atende bem

9 ã 10r atende con
excelêncla

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

a) Lóglca e clareza dê exposição;
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LICITAÑfE: APEX COT.TUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

IIEMBRO DA COMISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

lOlAL DE

Ass

t,4tNotafláxima:OesCáIcuIo aritimético con base nas regrðs dos ltens 4.1ø e 4.11

c) Relevância e pertlnência dos nesultedos åpresentados

b) clâreza, conclsão ê objetividade dos textosj 5,øø

Noteüáxlma:øa15
ø: não âtende

1 â 3: âtende muito pouco

4 a 6: atende pouco

7 a 9: atende medlanamente

1ø e 13: etende ben

14 a 15: atende con
excelêncla

â) Lóglcâ e clarezâ de exposição;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentâdos com a

atuâção do ór8ão conslde¡ado no exercício cniatlvo,

s,øø

7 a 8: ât€ñde bem

9 e 1øi etendê con

4 â 6: âtendÊ mÊdianãmêntê

Notal'láxina:øa10
ø: não etende

1 â :. âiañdê ññ'r.^
a) lógica ê clarêzâ de exposlção;

b) ReLevância e pertinêncta dos ltens apresentados com e
atuação do órgão descrito no exercfclo calatlvo

6,øø

9 ã 1ø: âtênde com

4 a 6: atende medianamente
7 a 8: atende beil

ø: não âtende
1 e f: etende Douco

a) Lógica ê clarezâ de exposlção;

d) Ag1l1dãde e êflcáclã das iledides edotedas

c) Relevânc1a dos resultâdos âpresentados.;

b) consistência des relações de causa e êfelto entre desafio
de 3,øø

Notal4áxlñaiøâ5

0: não ate¡de
1 a 2: ätende pouco

3 a 4: atende bem

5: âtende com excelêncie

a) Lóglca e clareza de exposição;

d) Aetlldade e eficácia das medidas adotadas.

c) Rêleváncia dos resultâdos âpresentedos;

b) Consistência das relações de causa e efelto entre
dêsafio e propostâ de golução epresentadai 1,øø

Notaüáxlma:øa5

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtende bem

5r atende com excelência

a) Lóglcâ e clareza de exposLção;

d) Agiudade e eficác1a das nedldås adotadas.

Relevância dos resultedos

b) ConslstêncLa das relaçõeg de ceusâ e efeito entre

5,øø

t{otaMáxlma: øa10
0: não atende

1 a li atende pouco

4 a 6: etende nedianaûente
7 â 8: atende bem

9 a 1ø: atende coû

a) Lóglca e clãreza de exposição;

c) Relevâncie dos resultados apresentados.

b) Consistência des ¡elações de causâ e efelto entre
desâfio e propostâ de solução apresenteda;

s,øø

ø: não etende
1 â 3l ãtênde pouco

e 6: atende nedianane¡te

7 a 8: atendê bem

9 a 1ø: atende com

excelêncie

a) Lógica e cÌareza dê exposlção;

33,47
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LICITANTE: AÍTACHÉE DE PRESSE COMUNICAçÃO LTDA

I'IEI'IBRO DA COÍ'IISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

fOfAL DE

4,41Noteüáxloa:øa5Cálculo aritimético con bâse nas regras dos i.tens 4.1ø e 4.11

c) Relevâncie e pertlnêncla dos regultados epresentedos

b) CLareza, concisão e objetividade dos textos; 9,øø

Notailáxiûa:0a15
ø: nåo etende

1 e 3: etende ûu1to pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende medienamente

1ø a 1l: âtende bem

14 a 15: etende con
excelência

â) Lógica e clareza de exposlçãoj

b) Relevåncie e pertlnênclà dos itens apresentados con â
atuãção do órgão considerado no exerclclo criativo.

6,øø4 e 6: atende nedianâmentê

Notallãx1ñâ:0a1ø
ø: não atende

7 a 8: atende bem
9 a 10: âtende con

a) Lógica ê clâreza de exposição;

b) Relevåncla e pertinênciâ dos itens apresentados com e
atuação do órgão descrito no exe¡clcio crlativo

6,øø

excelêncla

4 a 6: etende medlanamênte
7 a 8: âtende bem

Notailáxlna:0â19
ø: ôão atende

1 å l: ãtêndê bôu.ô

ã) Lógica e clare¿a de exposiçãoi

d) Âglltdâde e eficácie das medldas adotâdas.

c) Rêlevánc1â dos resultados apresentados;

b) Consistêncla das ¡elâções de câusa e efeito ent¡e desaflo
de 4,øø

Notatláxlûâ:ø¿S

ø: não atende
1 a 2: etende pouco

3 a 4: atende beû

5: atende com excelêncla

ã) Lógica e clareza de exposição;

d) Agllidâde e eficácla das medidâs ãdotãdas.

c) Relevåncla dos ¡esultedos apresentados;

b) Consistência das relâçõe9 de c¿usa e efeito entre
desâf1o e proposte de solução apresentada; 3,øø

Notaüáxinai0a5

ø: não atênde
1 a 2: âtende pouco

3 â 4: âtendÊ bÊm

5: atende com excelência

a) Lóglca ê clarezâ de exposição;

d) ASilidade ê eflcáciâ das medidas adotadas

Relevâncla dos nesultãdosc

b) Conslstêncla das reteções de causa e efeito entre

7,øø

t{otaüáxima:0â1ø
0i não âtende

1 a 3: atende pouco

4 e 6: etende nedlanamente

7 a 8: etende bem
9 e 10: âtêndê com

a) Lógica ê clareza de êxposlção;

c) Relevância dos resultâdos apresentados.

b) Consistênciâ das relaçõês de causâ e efeito entre
desaflo e proposta de solução ap¡esentâdâ;

Notat{áxima:0a10

o: não atende
1 â 3: atêñde pouco

4 å 6: etende medi.ananente

7 a 8: atende beft
9 a 10¡ atende con

excelência

a) Lógica ê cla¡eza de exposição;

46,4L
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TOTAL OE

69,74
LICITANTE: CA DA SILVA Colrl. CORPORATIVA - TRIO

MEMBRO DA COMISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

4,14Notaf{áxlna:0ã5Cálcul.o aritlmético com base nas regres dos ltens 4.1ø e 4.11

c) Relevânclâ ê pertinência dos resultados epresentãdos

b) clarezã, concisão e objetlvldade dos textos; L5,øø

ilotal4áxfma:øa15
ø: não âtende

1 a 3: etende multo pouco

4 a 6: âtêñde pouco

7 a 9: atende medienemente

1ø â 1li atende bem

excel,ência

a) Lógice e clereza dê exposlção;

b) Relevância e pertirêncla dos itens eprêsentados com a
atuação do órgão conslderãdo no exerclcio criativo,

Lø,øø

7 a 8: atende bem

9 a 1øl âtende com

ø: não atende
1 ã 1. rtêñ/â n.".ñ

4 a 6: atende medianamente

a) Lóglca e clareze de exposição;

b) Relevâncla e pertinênc1a dos itens âpresentados com e
atueção do órgão descrlto no exercÍcio criativo

Lø,øø

9 a 10: atende com

ex(êlênciâ

4 a 6: atende medienenente
7 e 8: âtênde bem

Notai'lóxinai0a1ø
ø: não âtende

1 e l: åtêndê bôr.ô
a) Ló8tca e clareza de exposlçãoj

d) Agilidade e eficácia das medldas adotâdas

c) Relevåncla dos ¡esultados epresentados;

b) conslstêncta das relações de causa e efeito entre desaflo
deê s,øø

Notal.láximai0as

ø: não atende
1 ã 2: atende pouco

3 a 4: atende beñ

5: âtende com êxcelênclã

a) Lógica e clarêzâ de exposição;

d) Agllidedd e eficácia da! medldas âdotâdâs

c) ReÌêvåncia dos ¡esultedos apresentados;

b) consistência dâs ¡eLãçõês de câusa e efeito entre
desâfio e p¡oposta de solução ap¡esentadâ; 5,øø

Notelláxlna:0a5
o: não etende

1 a 2i atende pouco

3 a 4: atende ben

5i atende coû excelêncie

a) Lóg1câ e cIâreza de exposição;

d) Agilldade e eflcáciâ das medidas adotadas

c) Relevâncla dos resultados

b) Consistênclâ das releções de causa e êfêlto entre
de

tø,øø

Not¡ltáxlñå¡ øâ1ø
ø: não atende

1 a 3: atende pouco

4 a 6: âtende ûediânãmente

7 a 8: atende bem

9 a 10i atende con

a) LóBj.ca e claFeza de exposlção;

c) Rêlevância dos resultados apresentâdos.

b) Conslstêncie des ¡elações de causa e efelto eñtre
desâfio e p¡oposta de solução apresentada;

1ø,øø

Ì'¡otal.láxlma: øe10

ø: não etende
1 a l: atende pouco

a 6: atende mediânemente

7 e 8¡ etende bem

9 a 10: âtênde com

excê1ência

a) Lógica e clarêza de exposlção;
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57,42
LICITANTE: CDI COMUNICAçÃO CORPORATIVA LTDA.

I4E¡1BRO DA COMISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL DE

Ass

4,42CáIculo ¿ritimét1co com base ñas regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevância e pertinêncie dos ¡esultados âpresêntados

b) Clârezâ, concl.são e objetividade dos textosj L2,øø

ilotaMáxina:øâ15
A: não ãtende

1 e 3: etende multo pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: atende nedienamente

10 â 13: âtende bem

excelência

a) Lógtca ê cÌareza de exposição;

b) Relevâñciâ e pertinêncie dos itens ãpresentados com a

atuação do órgão consldêrâdo no exercício criatlvo.

a,øø

7 à 8: âtÊndê bên

ø: não atende
1 ¡ l. ¡tâñd. ndr.ñ

4 a 6: etende nedianâoente

e) Lógica e clareza de exposlção;

b) Relevância e pertlnêncla dos ltens apresentados com a
atuação do órgão descrito no exe¡cÍcio crlatlvo

7 ,øø

I â 10: âtpndê com

excelênc1ã

4 â 6: âteñde medienenente
7 ã 8: âtênde bem

ñotelláximå:0a1ø
øi não âtende

1 â 3: ãtendê Dôu.ô

a) Lógicã e clareza de exposição;

d) Agllidade e eficáci.a das medldas adotadas.

c) Relevâncie dos resultedos apresentadosj

b) Conslstência dâs relâçõês de causa e efelto entre desaflo
de soluçãoe s,øø

Notal'¡láxinarAa5

9: não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: âtende beil

5: atende com êxcelêncie

a) Lógtcâ e clâreza de erposiçåoj

d) Agilldade e eficácla das nedldas adotâdâs.

c) RêIevånciâ dos resultedos epresentados;

b) Consistência das relações de causa e efeito entre
desefio e proposta de solução apresentâdâ; s,øø

Notâüáxtmã:0e5

O: não etende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atendê ben

5: âtende con excelêncla

a) Lóglcâ e clarezâ de exposiçåoj

d) A8ttldade e eficáclã dãs medidas adotadas

Relevância dos ¡esultãdos

b) Conglstênciâ dâs ¡elðções de causa e efelto entre
dedêsaflo e

a,øø

[otailáxlDâ: 0â1ø
0: não atende

1 â 3: atende pouco

4 a 6: atendê nedi¿nemente

7 a 8: atende beil
9 a 1ø¡ atende com

a) Lógica e clareza de exposlção;

c) Relevâncie dos resultados apresentados,

b) Consistêncla das releções de causa e efeito entrê
9esaflo e p¡opostâ de solução epresentadai

a,øø

Xotailáxlnâ:øe10

ø: não âtende
1 e l: atende pouco

a 6i atende nediânamente

7 a 8: atende bem

9 a 1ø: âtende com

excelêncla

a) Lógica e clareza de exposlção;
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LICITANTE: CDN COMUNICAçÄO CORPORATIVA LTDA

MEMBRO OA COI4ISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL DE

Ass

4,59NotaüáxinarøesCálculo ãritlnético con base nas regras dos ítens 4.1ø e 4,11

c) Relevância e perttnênc1ä dos resultados apresentados

b) Clareze, concÍsão e objetlvidade dog textos; a,øø

Notaíáxlña:0â15
0: não atende

1 a 3i atende nuito pouco

4 a 6: atende pouco

7 e 9: etende ñedianânente

1ø a 131 âtende bem

14 â 15: âtende com

excelência

e) Lógica e clereze de exposlçãoj

b) Re1evâ¡ciã e pertlnênciã dos lten9 apresentados com e

atuação do órgão considerado no exerclclo criativo.

6,øø4 a 6: atende nedianânente

7 a 8: atende bem

9 a 10: atende com

Nota¡láxlfrâ:øe10
ø: não atende

1 â 1. âfañda ndr.ô

a) Lógica ê clâreze de exposição;

b) Relevâncla e pertlnêncie dos itens apresentados com ã

atuação do órgão descnito no exe¡clclo criativo

øø

excelênciâ

4 e 6: atende nedlãnânente
7 å 8: etêndê bÊn

NotaMáx1nârâã10
ø: nåo etende

1 å 3: âtendê oouco

a) Lóglcâ e clareza de exposição;

d) Agflidade e eficácie das medldas adotadas.

c) ReIevåncia dos resultâdos apresentados;

b) Consistência das relações de causâ e efeito entre desefio
de soluçãoe 4,øø

Notal.láxlûâ:øâ5

ø: não âtende
1 e 2: atende pouco

I â 4: âtendÊ bêm

5: atende coo excelência

a) Lógica e clareza de exposição;

d) Agilidâde ê eficácie des medidas adotadas

c) Relevåncla dos resultados apresentedos;

b) consistêncla das relações de causa e êfêIto entrê
desaffo ê proposta de solução epresentadai 4,øø

NotaIáxima:øas

0: não atênde
1 a 2: atende pouco

3 â 4: âtende bêm

5: etende com excelêncla

a) Lógica e cla¡eza dê exposlção;

d) Agilidade e eflcácia das nêdidâs âdotedas.

Relevâncle dos resultados

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto entre
dedesefio e

6,øø

tlotaüáxlma:0a10
ør não atende

I a 3: atende pouco

4 e 6: etende medienânente

7 e 8: etende bem
9 e 10: âtênde com

ã) Lógica e clareza de exposiçãoj

c) Relevånc1a dos resultãdos apresentados

b) Conslstêncla das relações de causa e efelto entre
desafio e p¡oposta de solução apresentada;

6,øø

Notailáx1il¿:0a1ø

o: nåo atende
1 a 3: âtende pouco

a 6l atende nedlananente

7 a 8: âtendê ben
9 a 10: atende com

excelêncla

â) Lóglca e clareza de exposlção;

45,59
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LICITANTÉ: FULLFRAI4E COMUNICAçÂO & NEGÓCIOS LTDA

MEMBRO DA COMISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL DE

Ass.:

ilotaMáxima:øa5Cá1culo âritlfiétlco coû bare nas regras dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevânc1a e pertinênciã dos rêsu1tâdos âp¡esentados.

b) Cl.areza, concisåo e objetividade dos textos; a,øø

Notal1áxlna:øâ15
ø: não atende

1 a l: atende nulto pouco

4 â 6: atende pouco

7 e 9: âtende medlananentê

1ø a 13: âtende bem

êxcÊlêncie

a) Lógica e clareza de exposição;

b) Relevâncie e pertinência dos itens aprêsentâdos com e

âtuação do órgão conslderado no exercÍcio crlatlvo.

6,øø4 a 6: atendê nedlanânente

7 e 8: atende ben
9 â 10: atende com

Notafiáxlna:øâ1ø
ø: não atendê

1 ã 1. âiandê ñôr¡.^

a) Lóglca e clarezâ de exposição;

b) Rel.evâncla ê pertinêncla dos ltens âpresentedos con a
atuação do órgão descrito no exercfclo crlatlvo

6,øø4e

9 e 1ø: atende com
excelênclã

Notaüáximâiøâ10
ø: não atende

1 â 3i âtende Doúco

6: ãtende nedianamente
7 â 8: âtendê ben

a) Lógica e clareza de exposlção;

d) Agllidade e eflcáclâ dâs ûedidâs adotedes

Re1evância dos ¡esultãdog ap¡esentados;

b) Consistênciã des relâções de cãusa e efelto êntre desefio
de 3,øø

Nota¡láxlna:0as

øi não atende
1 a 2: atende pouco

3 a 4: atênde bem

5: atende coñ excelência

a) Lógice e clarezã de exposlção;

d) Agf¡.ldade e eflcáclâ dâs mêdldâs adotedes

c) Relevåncia dos resultados aprêsentados;

b) Coñgistência das releções de causa e efelto entre
desafio e proposta de solução apresêntade; 4,øø

l¡otailáxina:0a5

0: não atende
1 a 2: etende pouco

3 a 4: atênde ben

5: atende com excelêncie

e clereza de

d) Agilidede e eficácia das medldas adotadas

RelevâncIa dos resultãdos

b) Consistência das relações de cãusa e efeito entre
dedesaflo e

7,øø

ø: não atende
1 a 3: atende pouco

4 e 6: atende medlanamente

7 â 8: atende bem

9 a 1ø: âtende coñ

Not¿l,láxlila:0a10â) Lógica e clareze de exposição;

c) Relevåncta dos resultâdos apresentedos.

b) Consistênc1a das relações de câugã ê efeito entre
des¿fio e proposta de solução apresentadaj

6,øø

tlotâl'{áxlúã:øa10

ø: não âtende
1 a 3i atende pouco

4 ¿ 6: atende medienanente

ã) Lóglcâ e clareze de exposlção;

43,3!
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4,9øNotãüáx1na:øasCálculo eritimético com bese nes ¡egrâs dos itens 4,1ø e 4.11

c) Relevåncia e pertinência dos resultedos epresentados

b) clãaeza, concisão e obJêtlvldade dos textos; LL,øø

lloteiláxlma:0ã15
ø: não âtende

1 a 3: atende muito pouco

4 e 6: atende pouco

7 â 9: âtende medianamente

14 a 15: etende con
excelêncià

a) Lóglca e clãreza de exposl.ção;

b) Relevância e pertinência dos itens apresentados con a

atuåção do órgão consldêrado no exerclcio criativo.

7,øø

1 â 1. âtêñdÞ nôr'.ñ

4 ã 6: atende medienamente

7 e 8: etêñde bem

NotaMáxima¡øa1ø
ø: não etendee) Lógicã e clareza de exposição;

b) Relevâncie e pertlnência dos ltens apresentâdos com e
atuação do órgão descrito no exercício crlativo

a,øø

9 a 1ø: atendê cofi
excelêncla

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

Nota¡îáxiile:0a1ø
øi não atende

1 a l: âtêndê Dôucô

e) Lóglca e cle¡eza de exposição;

d) Agllidade e eficácla das medldas adotadas.

c) RêIevâncie dos resultedos epresentadosj

b) Co¡slstêncla das relãções de câusa e efeito entre desâflo
dee 4,øø

0: não atende
1 a 2i atende pouco

3 e 4: atende bem

5: âtende com excêlênciâ

â) Ló8lcâ e clereze de exposição;

d) Agilidede e eflcácia das nedidas adotadas.

c) Releváncia dos resultados apresentadosj

b) Consistência dâs relaçðes dê causa e efeito entre
desafio e proposta de solução ap¡esentadaj 4,øø

Notâ¡,|áxlûar0e9

0: não âtende
1 a 2i atende pouco

3 e 4¡ atende bem

5: atende con excelênciâ

a) Lóglcâ e c1ârezâ de exposlção;

d) Agltldade e eficácia dâs Dedides edotadas

Relevância dos resultadosc

b) Conslstência das relações de cause e efelto êntre
dêdesaflo e

7,øø

Notalláxina: øa10

O: não atende
1 a 3; âtende pouco

4 a 6: ãtende nedlânafrente

7 a 8: ãtende ben
9 â 10: etende con

a) Lóglca e cla¡eza de exposlção;

c) Relevância dos resultados apresêntados.

b) Conslstêncie des releções de causa e efelto entre
desäflo e proposta de solução apresentada;

7 -66

NotaIáxlma:øa10

ø¡ nâo atende
1 a 3¡ atende pou(o

4 a 6: atende medlanânente

7 â 8: âtênde beD

9 a 10: atendê coñ
excelência

a) Lógica e clareza de exposlção;

52,9ø
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4,4LNotal4áxiûa:øascálculo aritimético com base nas regnas dos itens 4.1ø e 4.11

c) Relevânc1a ê pertlnênc1a dos ¡esultados apresentados.

b) clereze, conclsão e objetividede dos textos; 6,øø

NotaffáXima:øa15
0: não etende

1 ã 3: etende 0uito pouco

4 â 6: atende pouco

7 a 9: ãtênde mêdtânemêntê

10 â 13: atendê bem

14 e 15: etende con
excelênciã

e) Lógice e clareze de exposição;

b) Relevåncia e pe¡tlnência do' itens apresentados com a
atuação do órgão consideredo no exercÍcio crietivo.

6,øø

7 â 8: âtende ben
9 a 1øl atende con

Notailáxima:øa10
ø: não etende

1 â 1' åfêñd. ñ^".ô

4 â 6: atende medieneoente

ã) Ló8icâ e clarezä de exposição;

b) Relevância ê pê¡tinênclâ dos ltêns ap¡esentados com e
etueção do ó¡gão descrito no exêrcfclo c¡iatlvo

6,øø4a

Notaltáxlma¡øa10
ø: não âtende

1 a 3: etende Douco

6: âtende ûediânamente
7 a 8: atende ben

9 a 1ø: ãte¡de com

a) Lógica e clârezã dê exposlçãoj

d) Ag1lldâde ê êficác1â das ñedidãs adotãdas

c) Relevåncla dos resultados apresentados;

b) consistência des relações de ceusa e efeito entre desaflo
dee 3,øø

Notalláxine:âa5

0: não atende
1 a 2i atende pouco

f a 4: atende bem

5: atende com excelêncla

a) Lógica e clareza de exposlção;

d) Agtlfdade e eflcáclâ dâs ûedldas âdotadas

c) RêIevância dos ¡esultados apresentados;

b) Conslstêncla des releções de ceuse e efeito ent¡e
desâffo ê propogtä de solução ap¡esentadâj 3,øø

3 a 4: atende ben

5i etende con excelêna1â

ø: não atende
1 a 2: atende pouco

e clareze de

d) Agilidade e eficácia dâs medidas adotadas

Rêlevância dos regultados

b) Consistência das relações de causa e efelto entre
dedesafio e

6,øø

ø: não etende
1 a 3: ãtende pouco

4 a 6: atende nedianâmente

7 e 8: atende ben
9 â 10: etende com

Notatláxima: 0a10a) Lógtcâ ê clârêza de exposição;

c) Relevânc1a dos ¡esultados apresentados.

b) consistência das rêIaçôes de causä e efeito êntre
desâfio e proposte de solução apresentadaj

6,øø

excelêncie

Notåiláximerøð10

ø¡ não atende
1 a 3: ãtende pouco

a 6: atende mediânamente

7 â 8: âtênde bem

â) Lóglcâ e clârezâ de exposlção;

4ø,4L
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47,66
LICITANÍE: PRIOEA COMUNICAçÃO LTDA.

MEMBRO DA COMISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

ÍOIAL DE

Ass.:

4,66Notâ MáxiDâ 5Cálculo aritimético com bâse nãs regrâs dos itens 4.10 e 4.11

c) Relevânc1a e pertinência dos resultâdos âpresentados.

b) Clareze, concisão e objetividade dos textos.; 9,øø

Notailáxime:øa15
ø: ñão atende

1 a 3: atende 0u1to pouco

4 a 6: etende pouco

7 a 9: atende nedienamente

1ø e 13: âtende bem

14 a 15: etende con
excêlência

a) Lógica e clãreza de êxposiçåoj

b) Relevância e pe¡tlnência dos itens aprêsentados com a
atuâção do órgão considerado no exercÍcio criatlvo.

7,øø4 a 6: ãtende medianenente

7 â 8i atende bem

9 a 1ø: etende côñ

l{otâMáximet0a10
0: não etende

1 â ¡. âiêñdê ñô".^
a) LógLca e clâ¡eze de exposlção;

b) Relevância e pertinência dos itens apregêntados com a
âtuação do órgão descrlto no exercfcio criativo

a,øø

9 e 1ø: âtende com

4 e 6: ãtendê ilêdiânenêntê
7 a 8: etende beû

Notailáxinâ:øa1ø
ø: não atende

1 e l: ãtende oouco

â) Lóglca e clãrezâ de exposição;

d) Agllidade e eflcácia das oedidas adotadás

c) Relevânci.â dos ¡esultâdos apresentados;

b) Conslstência dãs relações de causa e efeito entre desâfio
de t,øø

fiotaÍáx1ñâ:0â9
ø: nãô âtendê

1 a 2: atendê pouco

3 a 4: etende ben

5: atende con excelênciâ

â) Lógic¿ e c1e¡eza de exposição;

d) Agilidade e eflcácla des ßedidas adotadas.

c) Rêlevâncie dos ¡esultados apresentadosj

b) Consistênc1â das relações de causâ e efeito entre
desefio e proposta de solução epresentadaj 3,øø

Noteiláxi.ma:0as

ø: não âtende
1 â 2: atende pouco

I a 4; âtende beß

âtende com excelêncla

a) Lógicâ e clereza de

d) Agllldâdê e eficácia das nedldas âdotades

Relevânciã dos resultedoç

b) Consistèncie das relãções de câusa e efelto entre
dedesaflo e

6,øø

Notâl,lárine:0a10

0i não âtende
1 e 3: atende pouco

4 â 6: âtende mediananente

7 a 8: âtende bem
9 a 1øi atêndê con

excelêncie

a) Lóglcâ e clareza de exposição;

c) Relevâncla dos resultâdos epresentados

b) Consistênciã das reLações de câusa e efelto ent¡e
desâf1o e proposte de solução ap¡êsentade;

7 ,øø

Notal'táxlñe: øa10

ø: não atende
I a 3: âtênde pouco

4 a 6: âtende medianamente

7 a 8: atende beñ
9 â 1ø: atende con

excêlênciâ

a) Lóglca ê clarezâ de exposlção;
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LICITANTE: VFR SERVIçOs DE COIVIUNICAçÃO EIRELI

MEMBRO DA COÌ4ISSÃO: NANCI APARECIDA ALEIXO

TOTAL ÐE

Ass.

4,41Notâfráxime:øe5Cálculo aritiñético com base nes rêgras dos ltens 4.10 e 4.11

c) Relevância e pertlnência dos resultâdos epresentados.

b) Clareza, conclgão e objêtlvidade dos textos; a,øø

NotâMáx1ña:øâ15
0i não ätênde

1 ã 3: atende muito pouco

4 a 6: etende pouco

7 ã 9: atende nêdianâûente

14 a 15: atende con
excelência

a) Lóglca e clarêza de êxposlção;

b) Rê1eváncia e pertinência dos i.tens apresentedos con a

atuação do ó¡gão consLderado no exerclc{o criativo.

6,øø4 a 6: âtende rediãnamente

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

Notâfráxlñe:øe1ø
0: não atende

1 â l. âtañ¡a ñ^ir.ñ
e) Lógicå e clareza de exposlção;

b) Relevâncla e pertinênci.a dos itens apresentados con â
âtuação do órgão descrito no exercício c¡ietivo .

excelência

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

I'lotâl.láxlnâ:øâ10
ø: não atende

1 â 3: âtêndê Douco

a) Lógica e clereze de exposição;

d) Agiudade e eflcácÍa das medidas adotadas.

c) Relevància dos resultedos apresentadosj

b) Conslstência dâs relações de causâ e efeito entre desafio
dee 4,øø

ø: ñão atênde
1 e 2: atende pouco

3 a 4: atende ben

5: etende com excelênclâ

a) Lóglcâ ê clareza de êxposição;

d) Agilidede e eficácia das nedldas adotadas

c) Rêlevânc1â dos resultados epresentedos;

b) conslstêncla das relaçõer de câu9a e efeito entre
desafio e proposte de solução apresentada; 3,øø

Notatláxima:0a5

ø: não atendê
1 e 2: ãtende pouco

3 a 4: âtendê bên

5: etende com excelênci.a

a) Lóglca e clareza de exposlção;

d) Agi.lidadê e eficácia dâs ñedidas âdotadas,

Relevância dos rêsultadosc

b) Conslstêncla dãs relâções de causa e efeito entre
dedesaflo e

7,øø

Notâl'láxlmð:0¿10
0: não ¿tende

1 â 3: âtende pouco

4 a 6: atende nediânâûente
7 e 8: etende ben
9 â 1ø: åtênde com

a) Lóglca e cla¡eza de exposição;

c) Relevâncie dos resultados apresentados

b) Consistência das releções de ceusa e efeito entre
desaflo e propostâ de solução âpresentâde.;

7,øø

Notâl.láxffã:0a1ø

ø: não etende
1 a 3: âtende pouco

4 a 6: etende nedianamente

7 â 8: âtende ben
9 a 10: atende con

excelêncie

a) Lógica e clarêza de exposlção;

46,47
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