
Critérios das Propostas Técnicas e Financeiras - ANEXO 1. 
 
As propostas serão avaliadas por uma Comitê do UNICEF composto por profissionais de 
conhecimento técnico. O método de avaliação utilizado será avaliação cumulativa dos fatores 
técnica e preço, com pesos de 70 e 30, respectivamente. 
 
Proposta Técnica: 70 pontos 
As empresas deverão obter no mínimo 70 pontos na etapa de avaliação técnica para poderem 
avançar no processo licitatório. Apenas as empresas que atenderem a esse requisito terão suas 
propostas comerciais abertas e avaliadas. 
 

Critérios de Avaliação Pontos 

Totais Critérios Questões a serem consideradas Escala de Pontuação 

Qualificação e Experiência da Empresa [20 pontos] 

1.1 

Experiência comprovada de 

pelo menos 02 (dois) anos nas 

atividades de 

desenvolvimento tecnológico 

de chatbots/inteligência 

artificial 

É obrigatório possuir no mínimo 2 (dois) anos 

de experiência comprovada com 

apresentação de portifólio e ao menos 2 

atestados de capacidade técnica  

8 pts: 8 anos ou mais de experiência 

6 pts: 4 anos ou mais de experiência 

4 pts: 2 anos ou mais de experiência  

8 

1.2 

Experiência comprovada de 

pelo menos 02 (três) anos em  

produção de conteúdo 

audiovisual. 

Comprovação poderá ser enviada em 

portifólio, juntamente com a proposta técnica 

8 pts: 7 anos ou mais de experiência 

6 pts: 5 anos ou mais de experiência 

4 pts: 3 anos ou mais de experiência 

8 

1.3 

Possuir ferramenta própria 

e/ou Dashboard para 

acompanhamento da 

performance da plataforma 

Comprovação mediante envio da 

documentação juntamente com a proposta 

técnica 

4 pts: comprovação certificação 4 

Total da Qualificação da Empresa 20 

Qualificação e Experiência da Equipe Técnica [20 pontos] 

2.1 

Mínimo 2 (dois) anos de 

experiência em 

desenvolvimento de 

tecnologia de chatbots e/ou 

inteligência artificial 

Comprovação poderá ser enviada em 

portifólio, juntamente com a proposta técnica 

8 pts: 7 anos ou mais de experiência 

6 pts: 4 anos ou mais de experiência 

4 pts: 2 anos ou mais de experiência 

8 

2.2 

Qualificação e experiência do 

Head criativo da empresa:  

mínimo 5 (cinco) anos de 

experiência em criação 

Comprovação poderá ser enviada com 

currículo, contendo:   formação, experiência 

profissional (locais e períodos), empresas 

atendidas, projetos desenvolvidos. 

6 pts: 10 anos ou mais de experiência 

4 pts: 7 anos ou mais de experiência 

2 pts: 5 anos ou mais de experiência 

6 

2.3  

Qualificação e experiência da 

empresa:  no mínimo 2 (anos) 

anos de atuação no mercado 

Comprovação mediante envio da 

documentação juntamente com a proposta 

técnica 

6 pts: 7 anos ou mais de experiência 

4 pts: 4 anos ou mais de experiência 

2 pts: 2 anos ou mais de experiência 

6 

Total da Qualificação da Equipe Técnica 20 

Proposta Técnica (Metodologia Proposta, Abordagem e Plano de Implementação) [30 pontos] 



3.1 

Abordagem proposta para 

realização do trabalho 

demonstrando o grau de 

entendimento da empresa 

para as atividades descritas 

nos objetivos e requisitos 

dispostos no TOR - escopo da 

tarefa bem definido. 

A proposta deve ser elaborada considerando 

as atividades a serem executadas conforme o 

TOR e baseada na interpretação da empresa, 

considerando estratégias para a entrega dos 

produtos esperados e os diferentes 

interessados que precisam ser envolvidos nas 

diferentes atividades.  

[100%] 12 pontos: Excelente evidência 

da capacidade para atender e superar os 

requisitos 

[85%] 10.2 pontos: Boa evidência da 

capacidade para atender e superar os 

requisitos 

[70%] 8.4 pontos: Evidência Satisfatória 

da capacidade para atender os 

requisitos 

[50%] 6 pontos: Evidência 

marginalmente aceitável / fraca da 

capacidade para atender os requisitos  

[25%] 3 pontos: Insuficiente: nenhuma 

evidencia que demonstre capacidade 

para atender aos requisitos  

[0%] 0 pontos: Nenhuma informação 

submetida ou inaceitável conforme os 

requisitos 

12 

3.2 

Qualidade técnica da 

metodologia, de forma a 

assegurar a eficiência e o 

melhor custo benefício do 

projeto, inclusive com 

proposta da estrutura da 

equipe. 

Até que ponto a proposta é viável, contendo 

uma metodologia coerente considerando os 

produtos requisitados. A metodologia será 

pontuada a partir da resposta aos desafios 

apresentados no Termo de Referência. A 

equipe proposta atende aos parâmetros 

operacionais do requisitante, assim como 

fornece segurança técnico-produtiva para 

atendimento dos resultados esperados. 

[100%] 10 pontos: Excelente evidência 

da capacidade para atender e superar os 

requisitos 

[85%] 8.5 pontos: Boa evidência da 

capacidade para atender e superar os 

requisitos 

[70%] 7.0 pontos: Evidência Satisfatória 

da capacidade para atender os 

requisitos 

[50%] 5.0 pontos: Evidência 

marginalmente aceitável / fraca da 

capacidade para atender os requisitos  

[25%] 2.5 pontos: Insuficiente: nenhuma 

evidencia que demonstre capacidade 

para atender aos requisitos  

[0%] 0 pontos: Nenhuma informação 

submetida ou inaceitável conforme os 

requisitos 

10 

3.3 

Clareza Geral da Proposta: os 

elementos apresentados estão 

claros e na sequência das 

atividades e o planejamento é 

lógico, realista, eficiente, 

prevendo a entrega dos 

produtos pontualmente. 

A proposta deve tratar especificamente das 

prioridades e produtos detalhados no TOR e 

também estabelecendo a divisão de tarefas 

entre os integrantes da equipe técnica. A 

pontuação será dada por meio da análise dos 

elementos apresentados o e a sua articulação 

realista com o cronograma de execução 

proposto no Termo de Referência.  

[100%] 8.0 pontos: Excelente evidência 

da capacidade para atender e superar os 

requisitos 

[85%] 6.8 pontos: Boa evidência da 

capacidade para atender e superar os 

requisitos 

[70%] 5.6 pontos: Evidência Satisfatória 

da capacidade para atender os 

requisitos 

[50%] 4.0 pontos: Evidência 

marginalmente aceitável / fraca da 

capacidade para atender os requisitos  

8 



 
 
A proposta técnica que não alcançar pelo menos 49 pontos (49/70), será excluída automaticamente do 
processo. 
 
Apenas as propostas que cumprirem em totalidade os requisitos técnicos mínimos propostos terão suas 
propostas comerciais avaliadas.  
 
 
 
 
Proposta Financeira - 30 pontos 
 
A proposta financeira deve abranger os serviços a serem prestados e deve contemplar os 
seguintes itens: 
 
 
A proposta financeira deve abranger os serviços a serem prestados, em nível detalhado, e deve conter os 
preços dos seguintes produtos/serviços: 
 

• Item 1 = Preços para serviço de ESTUDOS PRÉVIOS 
• Item 2 = Preços para serviço de DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
• Item 3 = Preços para serviço de DESENVOLVIMENTO DE STORYTELLING 
• Item 4 = Preços para serviço de PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
• Item 4 = Preços para serviço de MANUTENÇÃO 
• Item 5 = Preços para serviço de MONITORAMENTO 
• Item 6 = Preços para serviço de ESTUDOS PÓS EXPERIÊNCIA 
• Item 7 = Preços para serviço de DIVULGAÇÃO 
• Item 8 = Preços para serviço de RECONTATOS 

 
Os preços a serem apresentados pelas proponentes deverão ser preços brutos, ou seja, incluir todos os 
custos (tais como impostos, taxas, etc.). 
 
Os fornecedores devem considerar nos preços dos produtos/serviços acima solicitados todo e qualquer 
custo inerente ao desenvolvimento e execução dos serviços/produtos (tais como viagens, subcontratação 
de serviços, etc). Não será aceito nenhum custo adicional para execução do mesmo. 
 
Em caso de solicitação, por parte do UNICEF, de serviços/produtos adicionais, que não estejam previstos 
e estabelecidos no Acordo de Longo Prazo (LTA), ou cujo dimensionamento mínimo acordado neste 
Instrumento seja extrapolado, as Partes deverão negociar previamente um planejamento operacional para 
as atividades adicionais, antes de sua execução, ficando a critério do UNICEF a possibilidade de aditar o 

[25%] 2.0 pontos: Insuficiente: nenhuma 

evidencia que demonstre capacidade 

para atender aos requisitos  

[0%] 0 pontos: Nenhuma informação 

submetida ou inaceitável conforme os 

requisitos 

Total do Plano de Trabalho e Abordagem 30 

TOTAL DE PONTOS 70 



Acordo de Longo Prazo (LTA) estabelecido, a fim de que sejam adicionados os novos serviços/produtos 
que venham a ser necessários. 
 
 
Quaisquer dúvidas devem ser feitas e encaminhadas em até 3 dias úteis da publicação deste edital. 
 
Para calcular a pontuação financeira, a seguinte fórmula será usada: 
 
NF = 100 x MP / PA 
 
Onde: 
NF = Nota Financeira 
MP = Proposta com menor preço total 
PA = Proposta sob Avaliação 
 
A proposta do fornecedor que apresentar o menor preço total deverá possuir nota financeira de 
70 pontos. 
 
Classificação Final 

 

O Resultado Final (RF) é a combinação de análise técnica e de preços com o objetivo de 
estabelecer a grade de classificação final e o licitante vencedor. 
 
O Resultado Final (RF) será a soma da Nota Técnica (peso 70%) com a Nota Financeira (peso 
30%), ou seja: 
 
RF = NTx0,70 + NFx0,30 
 
A proposta que atingir a pontuação final mais alta (RF) será selecionada 
 
 
Empate 

 
Em caso de empate, o Licitante que obtiver a maior pontuação no critério 3.1 (Abordagem 
proposta para realização do trabalho) será considerado melhor classificado. 
 
Persistindo o empate, o licitante que obtiver a maior pontuação no critério  3.2 (Qualidade técnica 
da metodologia) será considerado melhor classificado. 
 


